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เปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา 
 

ชื่อหลักสูตร เดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร  
   Bachelor of Business Administration Program in Managerial Accounting 
     
 ใหม่  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
   Bachelor of Business Administration Program in Accounting 
      
ชื่อปริญญา เดิม บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีบริหาร)  
   บธ.บ. (การบัญชีบริหาร) 
   Bachelor of Business Administration (Managerial Accounting) 
   B.B.A. (Managerial Accounting) 
  
 ใหม่ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
   บธ.บ. (การบัญชี) 
   Bachelor of Business Administration (Accounting) 
   B.B.A. (Accounting) 
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-ฉบับร่าง- 
รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร      25490021103527 
 ภาษาไทย          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
 ภาษาอังกฤษ       Bachelor of Business Administration Program in Accounting 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
 ชื่อย่อ บธ.บ. (การบัญชี) 
 ชื่อเต็ม Bachelor of Business Administration (Accounting) 
 ชื่อย่อ B.B.A. (Accounting) 
3. วิชาเอก 
 ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
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หลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร          ไม่น้อยกว่า          133   หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร 

 (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  - กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  - กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
  - กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร  13 หน่วยกิต 
  - กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก         ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
  - กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์                          ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต  
  - วิชาแกน  30 หน่วยกิต 
  - วิชาเฉพาะบังคับ  55 หน่วยกิต 
  - วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
 (4) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกงานเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง  

3.1.3  รายวิชา 
 (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

 - กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
  กิจกรรมพลศึกษา      

 (Physical Education Activities)  
 1(0-2-1) 

 และเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 
 - กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 
 - กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร  13 หน่วยกิต  
  วิชาภาษาไทย                 3(  -  -  ) 
  วิชาภาษาอังกฤษ                          9(  -  -  ) 
  วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์                      1(  -  -  ) 
 - กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต  
 01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน       

(Knowledge of the Land) 
 2(2-0-4) 

 และเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  

 - กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 
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 (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต  
 - วิชาแกน   30 หน่วยกิต  
  03753111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 
   (Microeconomics)  
  03753112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6) 
   (Macroeconomics)  
  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 I 3(3-0-6) 
   (Financial Management I)  
  03760111 หลักการบัญชีเบื้องต้น 3(2-2-5) 
   (Fundamental Accounting Principles)  
  03761111 หลักการผลิตและการด าเนินการ 3(3-0-6) 
   (Principles of Production and Operations)  
  - วิชาเฉพาะบังคับ   55 หน่วยกิต  
  03757361 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
   (Business Taxation)  
  03760112** หลักการบัญชีชั้นกลาง I 3(2-2-5) 
   (Principles of Intermediate Accounting I)  
     
  03760211** หลักการบัญชีชั้นกลาง II 3(2-2-5) 

                                                      
 รายวิชาปรับปรุง 
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   (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** หลักการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) 
   (Principles of Internal Audit and Internal Control)  
  03760342** การสอบบัญชี 3(3-0-6) 
   (Auditing)  
  03760351** หลักการบัญชีภาษีอากร 3(3-0-6) 
   (Principles of Tax Accounting)  
  03760361** ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) 
   (Accounting Information Systems)  
  03760362** โปรแกรมประยุกต์ในการบัญชี 3(2-2-5) 
   (Applications in Accounting)  
  03760363 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการบัญชี 3(3-0-6) 
   (Data Analytics for Accounting)  
  03760433** การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
   (Environmental Management Accounting)  
  03760434 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
   (Strategic Management Accounting)  
   

 
 
 

 
 

                                                      


 รายวิชาเปดิใหม ่


 รายวิชาปรับปรุง 
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03760491** ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี 3(3-0-6) 
   (Research Methods in Accounting)  
  03760497** สัมมนา 1 
   (Seminar)  
  03760498 ปัญหาพิเศษ 3 
   (Special Problems)  

 - วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต       
                ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
  03760322** การบัญชีส าหรับเครื่องมือทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยง 3(3-0-6) 
   (Accounting for Financial Instruments and Hedging)  
  03760323** การบัญชีเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
   (Human Resource Management Accounting)  
  03760324** การบัญชีระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
   (International Accounting)  
  03760326 มูลค่ายุติธรรมและแบบจ าลองการวัดมูลค่า 3(3-0-6) 
   (Fair Value and Valuation Model)  
  03760333* การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 
  

 
(Management Accounting for Sustainable Agricultural 
Business)  

  03760421** มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6) 
   (Financial Reporting Standards)  
  03760422** การบัญชีกิจการเฉพาะ 3(3-0-6) 
   (Accounting for Specific Enterprises)  
  03760431 การวางแผนและควบคุมก าไร 3(3-0-6) 
   (Profit Planning and Control)  
  03760441** การให้บริการความเชื่อมั่นเชิงวิชาชีพ 3(3-0-6) 
   (Professional Assurance Services)  
  03760442 การบัญชีนิติวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
   (Fundamental of Forensic Accounting)  

                                                      
 รายวิชาเปดิใหม ่
 รายวิชาปรับปรุง 
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  03760461 การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม 3(3-0-6) 
   (Information System Security and Control)  
  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** สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) 
  

 
(Seminar in Technology and Accounting Information 
Systems)  

  03760496** เรื่องเฉพาะทางการบัญชี 3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Accounting)  
  และ/หรือ เลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อต่อไปนี้ 
  03754371 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี                                     3(3-0-6) 
   (English for Accountant)  
  03754372 ภาษาอังกฤษเพ่ือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีระดับสากล 3(3-0-6) 
   (English for International Professional Accountant)  
  03757335 ธรรมาภิบาลในองค์การ 3(3-0-6) 
   (Corporate Governance)  
  03758341 การจัดการทางการตลาด 3(3-0-6) 
   (Marketing Management)  
  03759212 การรายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน 3(3-0-6) 
   (Financial Reporting and Analysis)  
  03759371 การวางแผนทางการเงินบุคคล I 3(3-0-6) 
   (Personal Financial Planning I)  
  03762351 การจัดการเพ่ือการส่งออกและน าเข้า 3(3-0-6) 
   (Export and Import Management)  
     

                                                      


 รายวิชาปรับปรุง 
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  03764212 การจัดการโลจิสติกส์ธุรกิจ 3(3-0-6) 
   (Business Logistics Management)  
  ไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
 (4) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกงานเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง  
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ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชา  
     ความหมายของรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ประกอบด้วย 
เลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 
    เลขล าดับที่ 1-2 (03)    หมายถึง  วิทยาเขตศรีราชา 
    เลขล าดับที่ 3-5 (760)  หมายถึง  สาขาวิชาการบัญชี 
    เลขล าดับที่ 6            หมายถึง  ระดับชั้นปี 
    เลขล าดับที่ 7            มีความหมายดังต่อไปนี้ 
 0 หมายถึง กลุ่มวิชาบริการส าหรับนิสิตนอกสาขาวิชา 
 1 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
 2 หมายถึง กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน 
 3 หมายถึง กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร 
 4 หมายถึง กลุ่มวิชาการสอบบัญชี 
 5 หมายถึง กลุ่มวิชาการบัญชีภาษีอากร 
 6 หมายถึง กลุ่มวิชาสารสนเทศทางการบัญชี 
 9 หมายถึง กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา วิจัย  เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา และ

ปัญหาพิเศษ 
    เลขล าดับที่ 8            หมายถึง   ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาที่เป็นรหัสวิชาของหลักสูตร  
-รายวิชาในหลักสูตร  

 

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

ความหมาย วัตถุประสงค์ และบทบาทของการบัญชี จริยธรรมของวิชาชีพบัญชี กรอบ
แนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน วงจรบัญชี การประยุกต์ใช้หลักการบัญชีตามหลักบัญชีคู่กับ
รายการค้าต่าง ๆ การจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งส าหรับกิจการ
ให้บริการและกิจการซื้อมาขายไป ภาษีมูลค่าเพ่ิม สมุดรายวันเฉพาะ ระบบใบส าคัญ กรณีศึกษาการ
จัดท าบัญชีเสมือนจริง 

Meanings, objectives and roles of accounting. Ethics in accounting profession. 
Conceptual framework for financial reporting. Accounting cycle. Applying accounting 
principles along the double entry and transactions. Financial Reporting Standard 
preparation for service business and merchandising business. Value Added Tax. Special 
journal. Voucher system. Case studies of virtual book keeping. 

 

03760112** หลักการบัญชีชั้นกลาง I  3(2-2-5) 
 (Principles of Intermediate Accounting I) 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760111 
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจ าแนกประเภท การรับรู้รายการ การวัด

มูลค่า การแสดงรายการในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลของสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์ 

Principles and accounting methods of assets. Asset classification, recognition, 
measurement, presentation in financial statement and disclosure of assets and related 
items to assets. 

 

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

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760111 
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ การจ าแนกประเภท การรับรู้

รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลของหนี้สินและส่วนของ
เจ้าของ การบัญชีห้างหุ้นส่วน การบัญชีบริษัท และ งบกระแสเงินสด  

 

                                                      


 รายวิชาปรับปรุง 



 

หน้า 11 จาก 32 
 

Principles and accounting methods of liabilities and owner’s equities. Liability 
classification, recognition, measurement, presentation in financial statement and 
disclosure of liabilities and owner’s equities. Accounting for partnership. Accounting 
for corporation. Statement of cash flow. 

 

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

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760112 
รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า งบการเงินระหว่างกาล การประยุกต์ใช้หลักการบัญชีและ

มาตรฐานรายงานทางการเงินกับรายการค้า ส าหรับธุรกิจสัญญาก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจให้เช่า 
และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การบัญชีส าหรับรายการที่เป็นเงินตราระหว่างประเทศและการป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  การแปลงค่างบการเงิน การบัญชีส านักงานใหญ่และสาขาท้ังในและ
ต่างประเทศ นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

Revenue from contracts with customers. Interim financial statement. Applying 
accounting principles and financial reporting standard with business transactions for 
construction contracts, consignment business, leasing business and real estate business. 
Accounting for foreign currency transaction and hedging foreign exchange rate. 
Translation of foreign financial statement. Accounting for head office, local and 
international branches. Accounting policies, change in accounting estimates and errors. 

 

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

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760111 
ความส าคัญและบทบาทของบัญชีต้นทุน ระบบบัญชีส าหรับต้นทุนผลิตภัณฑ์ เทคนิคเชิง

ปริมาณในการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนและตัวผลักดันต้นทุน การจัดท างบประมาณและการ
พยากรณ์ การวิเคราะห์ผลต่างและการเทียบเคียงสมรรถนะจากเกณฑ์มาตรฐาน 

Importance and roles of cost accounting, accounting system for product costs, 
quantitative techniques for analyzing cost behavior and cost drivers, budgeting and 
forecasting, variance analysis and performance comparison from standard criteria. 

 
 
 
 
 

                                                      


 รายวิชาปรับปรุง 



 

หน้า 12 จาก 32 
 

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

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760112 
แนวคิดการรวมธุรกิจและการด าเนินธุรกิจในบริบทโลกาภิวัฒน์ บริษัทร่วม การร่วมค้า การ

ร่วมการงาน การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การลงทุนในบริษัทย่อย งบการเงินรวมและการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน การบัญชีส าหรับกองทุน การ
บัญชีส าหรับองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร   

Business combinations concepts and operating business in globalized context. 
Associated companies, joint venture, joint arrangement, mergers, and business 
acquisition. Investment in subsidiary companies. Consolidated financial statements 
and disclosure relating to investment under Financial Reporting Standard. Accounting 
for funding. Accounting for non-profit organizations. 

 

03760322** การบัญชีส าหรับเครื่องมือทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยง 3(3-0-6) 
 (Accounting for Financial Instruments and Hedging) 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760112  
ความหมาย แนวคิด หลักการ และประเภทของเครื่องมือทางการเงิน ความเสี่ยง และ

เครื่องมือการป้องกันความเสี่ยง การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ และการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงินส าหรับเครื่องมือทางการเงิน และเครื่องมือส าหรับการป้องกันความเสี่ยง  

Meanings, concepts, principles and types of financial instruments, risks, and 
hedging instruments. Recognition, measurement, presentation and disclosure in 
financial statements for financial instruments and hedging instruments. 

 

03760323** การบัญชีเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6) 
 (Human Resource Management Accounting) 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760112 และ 03760211 
ความส าคัญและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ วิวัฒนาการการบัญชีความรับผิดชอบสังคมที่

เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ ตัวแบบการวัดต้นทุนและคุณค่าทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบและ
ประยุกต์ระบบบัญชีทรัพยากรมนุษย์ มาตรฐานการบัญชีส าหรับผลประโยชน์พนักงาน การรายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน
และประเด็นด้านการบัญชี กรณีศึกษาการบัญชีด้านทรัพยากรมนุษย์ของภาคธุรกิจ 
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Human resource importance and planning. Revolution of social responsibility 
accounting related to human resources. Human resource cost and value measurement 
models. Designing and applying human resource accounting systems. Accounting 
standards for employee benefits. Social responsibility reporting related to human 
resources. Performance and compensation management and accounting issues. Case 
studies of human resource accounting in business. 

 

03760324 การบัญชีระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 
  (International Accounting) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  03760101 หรือ 03760111  

ธุรกิจระหว่างประเทศและการบัญชีระหว่างประเทศ ความหลากหลายและพัฒนาการของ
การบัญชีระหว่างประเทศ การจัดกลุ่มทางการบัญชีระหว่างประเทศ  รายงานทางการเงินของธุรกิจ
ระหว่างประเทศ การเปิดเผยข้อมูลของรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ความแตกต่างของการ
บัญชีแต่ละประเทศ การบัญชีส าหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบัญชีส าหรับการแปลง
ค่าเงินตราต่างประเทศ การวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศ การภาษีอากรส าหรับบริษัทข้ามชาติ 
การก าหนดราคาโอนระหว่างประเทศ การสอบบัญชีระหว่างประเทศ กรณีศึกษาของการบัญชี
ระหว่างประเทศ 

International business and international accounting. Diversity and 
development of international accounting. International accounting classification.  
Financial reporting of international business. Disclosure of international financial 
reporting. Accounting differences in each countries. Accounting for foreign exchange 
rate. Accounting for foreign currency translation. Analysis of international financial 
statements. Taxation for multinational enterprises. International transfer pricing.  
International auditing. Case studies of international accounting. 

 

03760326 มูลค่ายุติธรรมและแบบจ าลองการวัดมูลค่า 3(3-0-6) 
(Fair Value and Valuation Model) 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760112 และ03760211 
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ การวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สิน หลักการและแนวคิด

เกี่ยวกับแบบจ าลองการประเมินมูลค่า วิธีการประเมินมูลค่าตามวิธีราคาตลาด วิธีราคาทุน และวิธี
รายได ้

Fair value measurement of assets. Fair value measurement of liabilities. 
Principles and concepts of valuation models. Valuation method by the market price. 
Cost method and income method.  
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03760331 หลักการบัญชีต้นทุน II  3(2-2-5) 
 (Principles of Cost Accounting II) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760231  

 เทคนิคต่างๆ เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่
ทางการเงิน การจัดท ารายงาน และการใช้ข้อมูลต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ การวางแผนและการจัดท า
งบประมาณด าเนินงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์และส่วนงานธุรกิจ การจัดการ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงต้นทุนส าหรับแผนการด าเนินการ 

 Techniques for analyzing financial and non-financial production cost 
information. Preparing reports and using cost information for decision making. Planning 
and preparing operational budgeting. Performance evaluation of product and business 
segments. Management recommendation for cost improvement and operation plans. 

 

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

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760231   
 กรอบแนวคิดการบริหารต้นทุน การวิเคราะห์และออกแบบระบบต้นทุนในอุตสาหกรรม

ต่างๆ การใช้ข้อมูลเพ่ือการวางแผนและตัดสินใจระยะสั้นและระยาว งบประมาณฐานกิจกรรม เพ่ือ
การควบคุม ราคาโอน การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารต้นทุนในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล กรณีศึกษา
การลดต้นทุนในอุตสาหกรรมการผลิต พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมบริการ 

Framework of cost management. Analysis and design of cost structure in 
various industries. The use of data for short-term and long-tern planning and decision 
making. Activity-based budgeting for controlling. Transfer pricing. Inventory 
management, cost management in digital technology age. Case studies on cost 
reduction in manufacturing, merchandising and service industry. 

 

03760333 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)       
(Management Accounting for Sustainable Agricultural Business) 

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760231 
มาตรฐานการบัญชีสินค้าทางการเกษตร การออกแบบแปลงทางการเกษตรและกิจกรรมตาม

แนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืน บัญชีเพ่ือการจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานธุรกิจทางการเกษตร      
Accounting standards for agricultural products, design of the agricultural 

landscape, and activities in accordance with the sustainable agriculture concept, 
accounting for management throughout the agricultural business supply chain. 
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03760341 หลักการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) 
 (Principles of Internal Audit and Internal Control) 

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760111 
แนวคิดเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยง องค์ประกอบ

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน การประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม
ภายใน การบริหารงานตรวจสอบภายใน มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบภายใน บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการสืบสวนการ
ทุจริต จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน กรณีศึกษาการตรวจสอบภายในด้านต่างๆ 

 Concepts of corporate governance. Risk management framework. Component 
of internal control related to financial reporting. Efficiency evaluation of internal 
control. Managing of internal audit engagements. International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing. Internal audit reporting and follow-up. Roles 
of internal auditor in fraud investigation. Code of ethics for internal auditor. Case 
studies of various internal auditing. 

 

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

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760112  และ 03760211      
 วัตถุประสงค์และขั้นตอนการตรวจสอบงบการเงิน จรรยาบรรณและการควบคุมคุณภาพ

งานสอบบัญชี การประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงิน การประเมินความเสี่ยงของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญต่องบ
การเงินและพิจารณาถึงผลกระทบต่อกลยุทธ์การตรวจสอบ การประยุกต์ใช้วิธีการตรวจสอบเชิง
ปริมาณ องค์ประกอบของงานให้ความเชื่อมั่นและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

 Objectives and processes of financial statements auditing. Ethics and quality 
control of auditing. Applying auditing standards. Laws and regulations relating to 
financial statements’ auditing. Risk assessments of material misstatement of the 
financial statements and consideration of the effect to auditing strategies. Applying 
quantitative auditing methodologies. Components of assurance engagements and 
relevant standards. 
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03760351** หลักการบัญชีภาษีอากร 3(3-0-6) 
 (Principles of Tax Accounting) 

วิชาทีต้องเรียนมาก่อน: 03760112 และ 03757361  
หลักเกณฑ์ของประมวลรัษฎากร ความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ตามหลักการภาษีอากรและหลักการบัญชี  วิธีการค านวณภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  การ
ปรับปรุงก าไรสุทธิทางบัญชีเป็นก าไรสุทธิทางภาษีอากร การจัดท ารายงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร 
และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ และการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาษีเงินได้ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร 

Rules of the Revenue Code. The differences between revenues and expenses 
recognition according to the Revenue Code and accounting principles. Tax 
computation methods under the Revenue Code. Adjustment of accounting profit into 
taxable profit. Preparing reports related to taxation and filing the tax returns. 
Recognition, measurement, presentation and disclosure in financial statements for 
accounting standard for income taxes. Case studies of tax accounting.  

 

03760361 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)
 (Accounting Information Systems) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760111 

ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ธุรกิจ และการ
ตัดสินใจ คุณลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการจัดท า
เอกสารทางธุรกิจ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การออกแบบฐานข้อมูล 
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจขั้นพ้ืนฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านรายได้ 
ค่าใช้จ่าย การผลิต การบริหารการเงิน และรายงานการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง ในแต่ละวงจร ทางเดินเอกสาร และสารสนเทศทางการบัญชีที่เก่ียวข้อง 

Importance of information technology on data management for business 
analysis and decision-making. Characteristics, components, and methods of 
accounting information systems. Principles of preparing business documentation. 
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, financial management and financial reporting. 
Types of documents and relevant information in each cycle. Document flows and 
related accounting information. 
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03760362** โปรแกรมประยุกต์ในการบัญชี 3(2-2-5)
 (Applications in Accounting) 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760111 
การปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดท าบัญชี การควบคุมทั่วไปและการควบคุม

ระบบงานทางคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาการจัดท าบัญชีโดยโปรแกรมประยุกต์ในการบัญชี 
Operations by using a computer in book keeping. General control and 

application control through the computer system. Case studies of book keeping by 
using applications in accounting. 

 

03760363 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการบัญชี                                              3(3-0-6)             
(Data Analytics for Accounting) 

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760111  
ความหมาย ความส าคัญ รูปแบบ และเครื่องมือของการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี  

อุปสรรคของการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้ศาสตร์
การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการบริหารธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบัญชีบริหาร การตรวจสอบ
ภายใน การตรวจสอบบัญชี และการบัญชีการเงินโดยซอฟแวร์ 

Meaning, importance, patterns, and tools of data analytics for accounting. 
Obstacles of data analytics. Key success factors of data analytics. Applying data 
analytical knowledge for business admistration. Data analytics for managerial 
accounting, internal auditing, auditing and financial accounting by softwares. 

 

03760421 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  3(3-0-6)    
(Financial Reporting Standards) 

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760112 และ 03760211  
 แนวคิด กระบวนการ องค์ประกอบ และโครงสร้างของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

วัตถุประสงค์ ขอบเขต หลักการ การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ และการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงินภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของ
เจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย กรณีศึกษา และปัญหาที่เก่ียวข้อง 
 Concepts, processes, elements and structure of Financial Reporting Standards. 
Objectives, scopes, principles, recognition, measurement, presentation and disclosure 
in financial statement under Financial Accounting Standards related assets, liabilities, 
owner’s equities, revenues and expenses. Case studies and related problems. 
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03760422 การบัญชีกิจการเฉพาะ  3(3-0-6) 
(Accounting for Specific Enterprises) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760112 และ 03760211   

ลักษณะการด าเนินงานของกิจการเฉพาะ  หลักการบัญชี การภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ระบบ
บัญชี และการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย การ
จัดท ารายงานทางการเงินของธุรกิจที่น่าสนใจ 

Natures of a specific enterprise operation. Accounting principles. Relevant 
taxations. Accounting systems and internal control related assets, liabilities, owner’s 
equities, revenues and expenses. Preparation of financial reporting for interested 
business.  

 

03760431  การวางแผนและควบคุมก าไร  3(3-0-6) 
 (Profit Planning and Control) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760331  

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนก าไรและควบคุม รวมถึงการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การประเภทต่างๆ โดยเน้นการควบคุมด้านงบประมาณ การ
ควบคุมทางการบริหารสมัยใหม่โดยเน้นกระบวนการพัฒนาดัชนีชี้วัดผลด าเนินงาน รายงานเพ่ือการ
บริหาร การควบคุมและผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมองค์การ 

 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 indicators 
development process. Managerial reports, controlling and its effect on organizational 
behaviors. 

 

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

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760231  
การประกอบการอย่างมีความรับผิดชอบเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายการบัญชีสิ่งแวดล้อม 

การจัดการของเสีย รายงานความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการใช้เชิงบูรณาการ การตัดสินใจ
โครงการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม 

Responsible entrepreneurship for sustainable development. Environmental 
accounting transactions. Waste management. Sustainability reports for stakeholders 
and integrated utilization, and decision making for environmental investment project.  
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03760434 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 (Strategic Management Accounting) 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760331   
บทบาทของการบัญชีบริหารที่มีต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระบบต้นทุนเพ่ือการบริหารเชิง   

กลยุทธ์ การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ การบัญชีบริหารเพ่ือการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ 
และการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ ประเด็นร่วมสมัยของการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ 

The roles of management accounting on strategic management, cost systems 
for strategic management, strategic cost management. Managerial accounting for 
strategic planning, controlling, decision making and performance evaluation.  
Contemporary issues in strategic managerial accounting. 

 

03760441 การให้บริการความเชื่อม่ันเชิงวิชาชีพ 3(3-0-6) 
(Professional Assurance Services) 

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760342  
ภาพรวมของการให้บริการความเชื่อมั่นเชิงวิชาชีพ การวิเคราะห์ความเสี่ยง กรณีศึกษา

เกี่ยวกับเทคนิคการตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย การ
รายงานผลงานการให้ความเชื่อมั่นการประยุกต์โปรแกรมส าเร็จรูปและประเด็นสมัยใหม่ในการ
ให้บริการความเชื่อมั่นเชิงวิชาชีพ 

Overview of professional assurance services, analysis of risk. Case studies of 
audit techniques for assets, liabilities, owner’s equities, revenues and expenses. 
accounts. Assurance engagement reports. Applying software package and current 
issues in professional assurance services. 

 

03760442 การบัญชีนิติวิทยาเบื้องต้น  3(3-0-6) 
(Fundamental of Forensic Accounting) 

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760342  
ความหมาย แนวคิด และความส าคัญของการบัญชีนิติวิทยา ประเภทของการทุจริต ลักษณะ

และเหตุผลของกระท าทุจริต การจ าแนกอาการทุจริต การรับมือกับการทุจริต การป้องกันการทุจริต 
วิธีการค้นพบการทุจริต เทคนิคและวิธีการสืบสวนการทุจริต การแก้ไขเหตุการณ์ทุจริต การทุจริตใน
งบการเงิน รายงานการตรวจสอบการทุจริต กรณีศึกษาของการบัญชีนิติวิทยา 
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Meanings, concepts and importance of forensic accounting.  Types of fraud. 
Characteristics and reasons to commit fraud. Recognizing the symptoms of fraud. 
Fighting fraud. Preventing fraud. Methods of detecting fraud. Techniques and methods 
in investigating fraud. Resolution of fraud.  Financial statement fraud. Fraud 
Examination report. Case studies of forensic accounting. 

 

03760461 การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม 3(3-0-6) 
(Information System Security and Control) 

 วิชาทีต่้องเรียนมาก่อน: 03760361  
แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึง การรักษาความปลอดภัยด้านการสื่อสาร การบริหาร

ความเสี่ยง นโยบาย และมาตรฐานด้านความปลอดภัย กฎหมาย และจริยธรรม โปรแกรมส าเร็จรูป
เพ่ือความปลอดภัย การเข้าและถอดรหัสข้อมูล ความปลอดภัยทางกายภาพ การประกันคุณภาพ
ระบบสารสนเทศ และแผนฉุกเฉิน 

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.  

 

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

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03757122  
 หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี  ปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเพ่ือการวิ จัย การ
เขียนรายงาน และการน าเสนอผลการวิจัย 

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

 

03760492 สัมมนาการบัญชีการเงิน        3(3-0-6) 
 (Seminar in Financial Accounting) 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760112 และ 03760211  
 การอภิปรายและวิเคราะห์ กรอบแนวคิดส าหรับรายการทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชี

เพ่ือการประยุกต์ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงินส าหรับองค์กรประเภทต่างๆ  โดยใช้
กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ หัวข้อที่น่าสนใจ 
รวมถึงปัญหาด้านการบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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Discussion and analysis of conceptual framework for financial reporting and 
accounting standard for application to operate the financial accounting tasks for 
different organization types, by using case studies, articles, related papers in Thailand 
and other countries, interesting topics, including financial accounting problems and 
professional ethics. 

 

03760493**  สัมมนาการภาษีอากร  3(3-0-6) 
 (Seminar in Taxation) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03757361 

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจทางการภาษีอากรจากกรณีศึกษา บทความ และ
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ค าวินิจฉัยด้านภาษีอากร และค า
พิพากษาของศาลภาษีอากรกลางประเทศไทย 

Discussion and analysis of interesting taxation topics based-on case studies, 
articles, and other related papers in Thailand and other countries. A set of final taxation 
verdicts and widespread condemnation introduced by Central Tax Court of Thailand. 

 

03760494  สัมมนาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) 
 (Seminar in External and Internal Auditing) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760342 

วิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูงอย่าง
สร้างสรรค์และเป็นระบบ สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการ
ตรวจสอบตามหลักสากล และสามารถเสนอแนะทางออกที่เหมาะสมเมื่อเผชิญกับประเด็นด้าน
จริยธรรมที่ซับซ้อน 

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  สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) 
 (Seminar in Technology and Accounting Information Systems) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760361  

อภิปราย วิเคราะห์ปัญหาและประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีมาใช้กับระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทย
และประเทศอ่ืนๆ ปัญหาพิเศษด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชีและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
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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 เรื่องเฉพาะทางการบัญชี  3(3-0-6)
 (Selected Topics in Accounting) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760112 และ 03760211 

เรื่องเฉพาะทางการบัญชีในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาค
การศึกษา 

 Selected topics in accounting at the bachelor’s degree level. Topics are 
subject to change each semester. 

 

03760497** สัมมนา  1 
 (Seminar) 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการบัญชีในระดับปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current interesting in accounting at the 
bachelor’s degree level. 

 

03760498** ปัญหาพิเศษ  3 
 (Special Problems) 

การศึกษาค้นคว้าทางการบัญชี ระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 
Study and research in accounting at the bachelor’s degree level and compile 

into a written report. 
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                           -รายวิชาบริการ 
03760101  หลักการบัญชี  3(3-0-6) 
 (Principles of Accounting) 

ความหมาย แนวคิด และความส าคัญของการบัญชี หลักและวิธีการบันทึกบัญชี วงจรบัญชี 
หลักการวัดผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน การบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงินของ
ธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อมาขายไป การบัญชีส าหรับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 

Meanings, concepts and importance of accounting. Principles and methods of 
accounting recording. Accounting cycle. Measurement principles of financial 
performance and position. Accounting and financial report of service and 
merchandise firms. Accounting for assets, liabilities, and owner’s equities. 

 

03760201 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ  3(3-0-6) 
 (Accounting for Business Management) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760101 

ความหมาย แนวคิด หลักการ และความส าคัญของการบัญชีเพ่ือการจัดการ รูปแบบกระบวน
การผลิต การวิเคราะห์พฤติกรรมและค านวณต้นทุน การใช้ข้อมูลต้นทุนเพ่ือการวางแผน ควบคุม 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดท างบประมาณ การจัดท าข้อมูลต้นทุนเพ่ือการวิเคราะห์ และ
การตัดสินใจลงทุน 

Meanings, concepts, principles, and importance of accounting for management. 
Patterns of production process. Analysis of cost behaviors and cost calculations. Using 
cost information for planning, controlling and evaluating performance. Budgeting 
preparation. Preparing costs information for analytical and investment decision 

 

03760202 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 (Accounting for Hotel and Tourism Business Management) 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760101  
เครื่องมือทางการบัญชีบริหารประยุกต์ใช้ส าหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้น 

ระบบรูปแบบทางการบัญชีส าหรับการด าเนินงานทางด้านโรงแรมและท่องเที่ยว การวางแผน  ต้นทุน
ผลิตภัณฑ์และราคาขาย บัญชีตามความรับผิดชอบ การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพ่ือการวางแผน การ
ควบคุม การประเมินผลการด าเนินงาน การตัดสินใจ การวิเคราะห์โครงการลงทุน 

 
 
 
 

                                                      


 รายวิชาปรับปรุง 



 

หน้า 24 จาก 32 
 

Management accounting Instruments applied for hotel and tourism business, 
emphasizing on accounting system used for hotel and tourism operations, product 
cost and price planning, responsibility accounting. The use of accounting information 
for planning, controlling, performance evaluating, decision making, and investment 
projects analysis. 

 

03760203 ต้นทุนผลิตภัณฑ์และบริการ  3(3-0-6) 
 (Product and Service Costing) 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760101  
ความหมายต้นทุน บทบาทของสารสนเทศต้นทุนกับการบริหารธุรกิจ การจ าแนกต้นทุน 

ลักษณะกระบวนการผลิตและบริการ วงจรต้นทุน การค านวณต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และ
ค่าใช้จ่ายการผลิต ต้นทุนจริง ต้นทุนปกติ ต้นทุนมาตรฐาน การออกแบบระบบการค านวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์และบริการส าหรับการผลิตและให้บริการแบบงานสั่งท าและแบบกระบวนการ 

Meanings of cost, roles of cost information and business administration, cost 
classification. The nature of production and service processes, cost flows. Determining 
of materials, labor and manufacturing overhead cost. Actual costing, normal costing, 
standard costing.  Design of product and service costing systems for job-order and 
process manufacturing and services. 

 
 

03760204  การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจโรงแรม  3(3-0-6) 
 (Accounting for Hotel Business Management) 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760101 
ความหมาย แนวคิด หลักการ และความส าคัญของการบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจโรงแรม 

การประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทุน การบัญชีเพ่ือการจัดการ และบัญชีการเงินส าหรับการด าเนินงาน
ทางด้านธุรกิจโรงแรม นโยบายราคาและการตัดสินใจด้านราคาส าหรับธุรกิจโรงแรม การจัดท า
งบประมาณ การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์และการประเมินโครงการลงทุน และการควบคุม
ภายในส าหรับธุรกิจโรงแรม 

Meanings, concepts, principles, and importance of accounting for hotel 
business management. Applying cost accounting, management accounting, and 
financial accounting for hotel business operation. Price policy and price decision for 
hotel business, budgeting, financial statement analysis, analytical and evaluation in 
projects investment, and internal control for hotel business. 
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03760205 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว    3(3-0-6) 
 (Accounting for Tourism Business Management) 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760101 
ความหมาย แนวคิด หลักการ และความส าคัญของการบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 

การประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทุน การบัญชีเพ่ือการจัดการ และบัญชีการเงินส าหรับการด าเนินงาน
ทางด้านธุรกิจท่องเที่ยว นโยบายราคาและการตัดสินใจด้านราคาส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว การจัดท า
งบประมาณ การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์และการประเมินโครงการลงทุน และการควบคุม
ภายในส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว  

Meanings, concepts, principles, and importance of accounting for tourism 
business management. Applying cost accounting, management accounting, and 
financial accounting for tourism business operation. Price policy and price decision for 
tourism business, budgeting, financial statement analysis, analytical and evaluation in 
projects investment, and internal control for tourism business. 

 

03760206** การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
 (Accounting for Logistics Business Management) 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760101  
ความหมาย  แนวคิด หลักการ  และความส าคัญของการบัญชีเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์   

การประยุกต์ใช้การบัญชีการเงิน การบัญชีต้นทุน ต้นทุนฐานกิจกรรม และงบประมาณเพ่ือการ
วางแผน การควบคุม การประเมินผล และการตัดสินใจของธุรกิจ การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
ลงทุน  

Meanings, concepts, principles, and importance of accounting for logistics 
management. Applying financial accounting, cost accounting, Activity-Based Costing, 
and budgeting for planning, controlling, evaluation and decision-making for business. 
Analysis and evaluation of projects investment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      


 รายวิชาปรับปรุง 



 

หน้า 26 จาก 32 
 

 

3.1.5.2 รายวิชาที่เป็นรหัสวิชานอกหลักสูตร 

03753111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 
 (Microeconomics) 

ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทาน ค่าความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภค การตัดสินใจภายใต้ความไม่
แน่นอน การผลิตและต้นทุน ก าไรสูงสุด ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์และตลาดผูกขาด การก าหนด
ราคาดุลยภาพ และประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ 

Demand and supply theories, elasticity value, consumer behavior, decision-
making under uncertainty, production and cost, maximize profit, perfectly competitive 
market and monopoly market, equilibrium price, and efficiency of economic system. 

 

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

รายได้ประชาชาติ เงิน ดอกเบี้ย รายได้ และรายจ่าย นโยบายการเงินและการคลัง 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อุปสงค์รวม อุปทานรวม ดุลยภาพ ผลิตภัณฑ์และการเติบโต การ
บริโภคและการออม การลงทุน เงินตราในระบบเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ เงินฝืด การว่างงาน ดุลบัญชี
เดินสะพัด การก่อหนี้ต่างประเทศ ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

National income, money, interest, income and expenditure, monetary and 
fiscal policy, international relationship, aggregate demand, aggregate supply, 
equilibrium, products and growth, consumption and saving, investment, currency in 
economic system, inflation, deflation, unemployment, current account, foreign debt 
making, theories and concepts of economic development. 

 

03754371 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี      3(3-0-6)                                                       
                (English for Accountant)  

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  01355103 
เรียนรู้บทสนทนาต่างๆ ที่ใช้ในงานบัญชี ฝึกฝนการเขียนและการพูดในหัวข้อต่างๆ              

ในอาชีพนักบัญชี การรายงานทางการเงิน การบัญชีบริหาร การสอบบัญชี และการบัญชีภาษีอากร 
To learn forms of communication used by accounting profession. To practice 

writing and speaking topics in the accounting profession: financial reporting, 
managerial accounting, auditing and accounting taxation. 
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03754372 ภาษาอังกฤษเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีระดับสากล    3(3-0-6)                                                       
                (English for International Professional Accountant)  

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  01355103 
หลักการจัดท ารายงานประเภทต่างๆ และการน าเสนองานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางการเงิน 

การบัญชีบริหาร การสอบบัญชี การวิจัย และการฝึกปฏิบัติทางการบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 
Principles of preparing various reports and presentation of financial analysis, 

managerial accounting, auditing, research and the practices of accounting in English. 
 

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

แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ การตัดสินใจ การ
วางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้น า การสร้างแรงจูงใจ การติดต่อสื่อสาร
ในองค์การ การจัดการความขัดแย้งและการควบคุม 

Managerial concept and its evolution, organizational theory and management, 
decision-making, planning, organizing, human resource management, leadership, 
motivation, organizational communication, conflict management and its control. 

 

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

การน าหลักและวิธีการทางสถิติมาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ความน่าจะเป็นและตัวแปร
สุ่ม การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ทฤษฎีการแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างและการวัด
การกระจาย ช่วงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบประชากรสองกลุ่ม การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน ความถดถอย และสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา การพยากรณ์และเลขดัชนี การ
ทดสอบไคสแควร์ การประมาณค่าและการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน 

Application of statistical principles and methods in business decision-making, 
probability and random variables, measures of central tendency, probability 
distribution theory, sampling random and measures of variability, confidence interval, 
hypothesis test, comparison between two populations, variance analysis, regression 
and correlation time series, forecasting and index, chi-square test, estimation and 
decision-making under uncertainty. 
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03757222 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 (Quantitative Analysis for Business) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03757122  

บทบาทและความส าคัญของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ที่มีต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 
พัฒนาการของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การควบคุมสินค้าคงคลัง การโปรแกรมเชิ งเส้น เทคนิคการ
ประเมินผลและทบทวนโครงการ การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตและแบบมาคอร์ฟ แบบจ าลองแถวคอย 
การจ าลองสถานการณ์และทฤษฎีเกมส์ 

Roles and significance of quantitative analysis which effect the decision-making 
in business, the development of quantitative analysis, product and inventory control, 
linear programming, program evaluation and review technique, critical path method 
and Markovian analysis, queuing theory model, simulations and game theory. 

 

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

สภาพแวดล้อมทางกฎหมายธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและความเป็นมา ประเภท
ของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การระงับข้อพิพาทโดยศาล และอนุญาโตตุลาการ และความ
รับผิดชอบทางอาญาและแพ่ง 

Business legal environment, concepts of business law and origins, types of law, 
justice process, settlement by court and arbitration, civil and criminal liability. 

 

03757335  ธรรมาภิบาลในองค์การ 3(3-0-6) 
 (Corporate Governance) 

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ การเปรียบเทียบระบบธรรมาภิบาลไทยและสากล ทฤษฎี
พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล บทบาทของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ        
ผู้ประกอบวิชาชีพ และหน่วยงานก ากับดูแลที่มีต่อธรรมาภิบาล ปัญหาในทางปฏิบัติโดยเน้น
กรณีศึกษา 

Business ethics, comparative study related to governance of Thailand and 
international. Basic theories related to governance. The roles of board of director, 
audit committee, professionals related to accounting and regulator on corporate 
governance. Pragmatic concerns based on case studies. 
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03757361 การภาษีอากรธุรกิจ  3(3-0-6) 
 (Business Taxation) 

ความหมาย ประเภทและหลักการภาษีอากร กฎเกณฑ์และการปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บ
ภาษีอากรของประเทศ การค านวณภาษีเงินได้ทางตรงและทางอ้อมส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล การจัดท ารายงานเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร ภาษีอากรที่สัมพันธ์กับรายการค้า
ระหว่างประเทศที่ไม่ซับซ้อน ความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษี และการหนี
ภาษ ีกรณีศึกษาและปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

Meaning, types and principles of taxation. Regulations and practices with the 
national tax system. Direct and indirect tax calculations for personal and corporate 
income tax. Preparation of reports for tax submission. Taxation in relation to 
international transactions that are not complicated. The differences between tax 
planning, tax avoidance, and tax evasion, Case studies and related problems. 

 

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

ความหมายและแนวคิดด้านการตลาด กระบวนการทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การ
แบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การก าหนดกลยุทธ์ และส่วนประสมทางการตลาด  

Definitions and marketing concepts, marketing process, consumer behavior, 
market segmentation, selecting target market, designing strategies and marketing mix. 

 

03758341  การจัดการทางการตลาด 3(3-0-6) 
     (Marketing  Management) 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  03758111 
ความส าคัญของการจัดการทางการตลาด การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การวางแผน

กลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การจัดการสารสนเทศการตลาด การวัด    
อุปสงค์ของตลาด การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด โปรแกรมการตลาด การจัดองค์การ  การ
ประเมินผล และการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด การวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดและกรณีศึกษา 

Significance of marketing management. Building consumers’ satisfaction, 
planning marketing strategies, analyzing marketing opportunity. Marketing information 
management, measurement of market demand, developing in marketing strategies, 
marketing program, organizing, evaluating, and controlling marketing activities.  
Analysis of marketing problems and case studies. 
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03759211   การจัดการทางการเงิน I 3(3-0-6) 
   (Financial Management I) 

ขอบเขตและบทบาทของผู้บริหารทางการเงิน วัตถุประสงค์และความส าคัญของการจัดการ
ทางการเงิน หลักการวางแผนและควบคุมทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน งบประมาณเงินทุน อัตรา
ผลตอบแทนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การจัดการแหล่งเงินทุนระยะสั้น ปานกลางและ
ระยะยาว การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ถาวร และนโยบายอื่นๆ ทางการเงิน 

Scopes and roles of financial executives. Objective and significance of financial 
management. Principles of financial planning and control, capital structure, capital 
budgeting, rate of return and financial risk management. Management of short, 
medium, and long term sources of capital. Management of current and fixed assets. 
Other financial policies. 

 

03759212 การรายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial Reporting and Analysis) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759211 

กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์งบการเงิน หลักเกณฑ์การบันทึกก าไรทางบัญชีและสินทรัพย์
ตามเกณฑ์คงค้าง การวิเคราะห์กระแสเงินสด ความแตกต่างของมาตรฐานการบัญชีในแต่ละประเทศ 
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์สินทรัพย์และโครงสร้าง
เงินทุน การบัญชีภาษีเงินได้ สัญญาเช่าและหนี้สินนอกงบดุล 

Conceptual framework for financial statement analysis. The accrual concept 
of income and assets. Analysis of cash flow. Differences in accounting standards in 
each country. International Financial Reporting Standards (IFRS). Financial statement 
analysis. Assets and capital structure analysis. Income tax accounting. Leases and       
off-balance sheet debt. 

 

03759371 การวางแผนทางการเงินบุคคล I  3(3-0-6) 
 (Personal Financial Planning I) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759211 

ความหมายและความส าคัญของการวางแผนการเงิน กระบวนการในการวางแผนทาง
การเงิน การจัดท างบประมาณส่วนบุคคล การบริหารเงินสด การจัดการสินเชื่อส่วนบุคคล  การ
วิเคราะห์ทางการเงินส่วนบุคคล 

Meaning and importance of financial planning. Process of financial planning. 
Personal budgeting. Cash management. Personal credit management. Personal 
financial analysis. 
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03761111  หลักการผลิตและการด าเนินการ 3(3-0-6) 
 (Principles of Production and Operations) 

แนวคิดทางด้านการผลิตและการด าเนินการ การจัดการทั่วไป วิธีการทางสถิติและการวัด   
เชิงปริมาณ การวางแผนและการด าเนินกิจกรรมการผลิต การจัดการวัสดุ การจัดซื้อ การจัดการผลิต 
การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการควบคุมคุณภาพ และการปรับปรุงผลิตภาพ 

Concepts of production and operations, general management, statistical and 
quantitative methods, planning and operating production activities, materials 
management, purchasing, production management, inventory management, quality 
control management and improvement of productivity. 

 

03762351   การจัดการเพือ่การส่งออกและน าเข้า  3(3-0-6) 
(Export and Import Management) 

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03758111   
การจัดการภายในองค์การเกี่ยวกับการส่งออกและน าเข้า การพัฒนาการค้ากับต่างชาติ 

กระบวนการและวิธีการส่งออกและน าเข้า ระเบียบ พิธีการศุลกากร หน้าที่และกิ จกรรมของ
หน่วยงานบริการ 

Export and import management in organization. Development of international 
trade. Process and method of export and import, regulations, customs duty, functions 
and activities of service division. 

 

03764212  การจัดการโลจิสติกส์ธุรกิจ       3(3-0-6) 
 (Business Logistics Management) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03757112 

ความหมาย ความส าคัญ ของการจัดการโลจิสติกส์ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ กิจกรรมหลักของ   
โลจิสติกส์ รวมถึง โลจิสติกส์ขาเข้า โลจิสติกส์ในการด าเนินงาน โลจิสติกส์ขาออก สารสนเทศและ
เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ กลยุทธ์โลจิสติกส์ การน าความรู้ของโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานมา
ประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมที่แข่งขันทางธุรกิจ  

Meaning, importance of logistics towards business organization. Primary 
activities including inbound logistics, logistics operations, and outbound logistics. 
Logistics information and technology. Logistics strategies.  Applying knowledge of 
logistics and supply chain into the business competitive environment.
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