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ค าอธบิายรายวชิา 

 

001101 การใช้ภาษาไทย       3(2-2-5) 

Usage of Thai Language 

การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญจาก

การฟังและการอา่น การเขียนย่อหนา้ การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใชภ้าษาไทยท่ีเหมาะสม 

Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage, identifying 

main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking expression through the use of 

appropriate Thai  

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม        3(2-2-5)

 Ready English  

ค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ

พัฒนาการใชภ้าษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญ

ชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การเลือกซื้อสินค้า และการกล่าว

ลา 

English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, reading and 

writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with someone, accept and decline 

invitation, direction giving, direction asking and direction planning, conversation in restaurant, smart shopping and 

saying goodbye for someone 

 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง      3(2-2-5) 

 Explorative English  

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์

ต่าง ๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสาร

ระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลีย้งและการรับประทานอาหาร

แบบตะวันตก 

Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and English 

grammar for different situations in communication and effectiveness in international context including trip planning, 

flight and accommodation booking using internet, international phone calling, communication in airport, airport 

announcement, communication in customs and immigration, communication in bad situations and party 

 

 



001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า             3(2-2-5)

 Step UP English  

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวติประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและ

ตาราง การตคีวามและการน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นประโยชนต์อ่การศึกษาและอาชพี 

English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening, speaking, 

reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing, data interpretation from 

graphs and tables, interpretation and information presentation for further study and future careers 

 

002201 พลเมืองใจอาสา       3(2-2-5) 

 Citizen Mind by Citizenship 

สิทธิ บทบาทและหน้าท่ีของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ   ความกตัญญู 

พลเมอืงกับประชาธิปไตย จรยิธรรมทางวิชาชพี การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและกระเส

ไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, citizenship and 

democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation to social and cultural changing 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม       3(2-2-5) 

 Multicultural Society 

มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคม        พหุวัฒนธรรม 

กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวทิยาลัยพะเยา 

Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural society, 

social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional, Phayao and University 

of Phayao dimensions  

 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล     3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล 

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การ

สืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคม

ออนไลน์อยา่งมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

Fundamentals of  technology: hardware, software and networking, innovation in digital economy, 

electronic commerce transaction, office automation program and software application for multimedia production, 



search, screening and selection data for work and daily life, communication through online social networking in 

accordance with ethical and related legal regulation 

 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม         3(2-2-5) 

 Health and Environmental Management 

แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพ การ

วิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่าง

อารมณก์ับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์ อุบัตเิหตุทางจราจร การ

รับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ าในชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้

พลังงานอยา่งประหยัด 

Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, analysis and 

planning of healthy consumption, dialy-health product, relation between emotion and health, recreation and 

exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning with accident, natural disaster, water 

management in daily life, waste processing and environmental saving 

 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวิต         3(2-2-5) 

 Arts of Living 

การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง

และผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ 

คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ ์

Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, goal setting 

in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency economy,thinking system, 

positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control and management 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม         3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ 

มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในท่ีชุมชน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา การ

อยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

Important of personality, personality development, personality development of physical, verbal, 

mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University of Phayao's identity, 

living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context 

 

 

 



100004          กฎหมายธุรกจิ                                        3(3-0-6) 

 Business Law 

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หลักท่ัวไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

เอกเทศสัญญารวมท้ังสัญญาทางธุรกิจ และกฎหมายส าคัญอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย

พาณิชยอ์เิล็กทรอนิคส ์กฎหมายแรงงาน และกฎหมายภาษีอากร 

Relationship between law and business, law related to business establishment, responsibilities for 

third party, general principles of civil and commercial, specific contract and business contracts, and related 

importance laws, intellectual property law, electronic commercial law, labour law, and taxation law 

 

 121211          การเงนิธุรกิจ                         3(2-2-5) 

                    Business Finance 

ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น การจัดหา

เงินทุนระยะยาว งบประมาณเงินสด การบริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้าคงเหลือ มูลค่าเงินตามเวลา งบลงทุน ต้นทุน

ของเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

Introduction to business financial, financial statement analysis, shot-term financing, long-term 

financing, accounts receivable management, inventory manangement, time value of money, capital budgeting, cost 

of capital, dividend policy 

  

122130           ธุรกจิเบื้องต้น                                                        3(3-0-6) 

            Introduction to Business 

ความหมายและความส าคัญของธุรกิจ รูปแบบขององค์การธุรกิจ แนวความคิดของการบริหารธุรกจิ 

ลักษณะพื้นฐานและประเภทของธุรกิจ กิจกรรมส าคัญท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจด้านการผลิต การตลาด การเงิน การ

บัญช ีและการจัดการทรัพยากรมนุษย ์แนวทางการประกอบธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจระหวา่งประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง 

จรยิธรรมและความรับผิดชอบตอ่สังคมของนักธุรกิจ 

Meaning and importance of business, forms of business organization, concept of business 

administration, basic characteristics of different types of business activities, terms of production, marketing, finance, 

accounting and human resource management, small business guideline, international business, sufficiency economy, 

ethics and social responsibility of businessman 

 
122430 การจัดการเชงิกลยุทธ์                             3(2-2-5) 

        Strategic Management 

ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวคิด การวางแผนและการ

จัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับและประเภทของกลยุทธ์ กระบวนการและเทคนิคการจัดท ากลยุทธ์ กระบวนการการก าหนด

เป้าหมายของธุรกิจ วเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม การน าไปปฏบัิต ิและการประเมินผล 



Meaning, significance, elements of strategic management, concepts, planning and strategic 

management, levels and types of strategy, processes and techniques of making strategy, aimed determination 

processes,  business environment analysis, implementation and evaluation 

 

124101           การบัญชีข้ันตน้ 1          3(3-0-6) 

  Principles of Accounting I  

  ประวัติวิชาชีพบัญชี ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินและการน าเสนองบการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการ

บัญชีคู่ วงจรบัญชี งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงินส าหรับกิจการบริการ กิจการซื้อขายสินค้า การบันทึกบัญชี

เกี่ยวกับภาษมีูลค่าเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ 

History of accounting profession, definitions and objectives of accounting, benefits of accounting 

information, conceptual  framework for financial reporting and presenting financial statement, principles and 

recording transactions in  double entry system, profit and loss statement, statement of financial position for service 

and merchandising businesses, journal entry for VAT, special journal 

124102           การบัญชีข้ันตน้ 2                   3(3-0-6) 

  Principles of Accounting II  

            พระราชบัญญัติการบัญช ี2543  พระราชบัญญัติวชิาชีพบัญช ี2547 จรรยาบรรณของผู้ประกอบ

วชิาชีพบัญช ีการควบคุมเงินสด  เงินสดย่อย  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ระบบใบส าคัญ การบัญชสี าหรับธุรกิจ

อุตสาหกรรม  กิจการท่ีไม่หวังผลก าไร การบัญชสี าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับความ

ชว่ยเหลอืจากรัฐบาล  

                    Accounting Act 2000, Accounting Professions Act, B.E. 2004, ethics in accounting professions, cash 

control, petty cash, bank reconciliation, vouching system, accounting for industrial business, non-profit organizations, 

accounting for government grants and disclosure of government assistance 

   

124131 การบัญชีการเงิน 

Financial Accounting 

    3(3-0-6) 

ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี        กรอบแนวคิด

ส าหรับการรายงานทางการเงินและการน าเสนองบการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ วงจร

บัญชี งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงินส าหรับกิจการบริการ กิจการซื้อขายสินค้า การบัญชีส าหรับธุรกิจ

อุตสาหกรรม สมุดรายวันเฉพาะ ระบบใบส าคัญ 

 Definitions and objectives of accounting, benefits of accounting information, conceptual  

framework for financial reporting and presenting financial statement, principles and recording transactions in  double 

entry system, profit and loss statement, statement of financial position for service, merchandising businesses, 

accounting for industrial business, special journal, vouching system 

 



124201   การภาษีอากร  1                    3(3-0-6) 

  Taxation I 

  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับภาษีอากร การค านวณภาษี การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษี

สรรพสามติ  

  General knowledge about taxation, calculation, filling tax forms of personal income tax, corporate 

income tax, value added tax, specific business tax, withholding tax, stamp duty, tariffs, excise and legal of 

accounting  

 

124211   การบัญชีต้นทุน                     3(3-0-6) 

  Cost Accounting    

            วัตถุประสงค์และบทบาทท่ีส าคัญของการบัญชตีน้ทุน ความหมายและการจ าแนกประเภทตน้ทุน 

วธีิการทางบัญชีและการควบคมุ วัตถุดบิ ค่าแรงงาน และคา่ใชจ้่ายการผลิต ระบบบัญชตีน้ทุนงานสั่งท า ระบบบัญชี

ตน้ทุนช่วง ระบบบัญชตีน้ทุนมาตรฐาน การบัญชเีกี่ยวกับ เศษวัตถุ ของเสีย สินค้ามีต าหน ิการบัญชตีน้ทุนผลิตภัณฑ์

ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได ้ 

Objectives and important roles of cost accounting, definition and classification of costs, accounting 

methods and controls for direct material, labour and overhead, job order cost system, process cost system, standard 

cost system, accounting for scraps, spoiled goods, defects, cost accounting for joint product and by-product 

 

124212   การบัญชีข้ันกลาง 1                    3(3-0-6) 

  Intermediate Accounting I 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ สินคา้คงเหลอื เงินลงทุน ที่ดินอาคารและ

อุปกรณ ์ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มตีัวตน อสังหารมิทรัพย์เพื่อการลงทุน การปันส่วนสนิทรัพย์เป็นตน้ทุนและ

ค่าใชจ้่าย การดอ้ยค่าของสนิทรัพย์ ตน้ทุนการกูย้มื มูลค่ายุติธรรม       การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล

สินทรัพย์ 

Cash and cash equivalents, account receivable and note receivable, inventory, investment, 

property, plant and equipment, natural resource, intangible asset, investment property, classification asset to cost 

and expenditure, impairment of asset, borrowing cost, fair value, presentation and disclosure of information on 

assets  

 

124213   การบัญชีบริหาร                           3(3-0-6) 

  Management Accounting 

  ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการบัญชบีริหาร ต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสนิใจ ระบบตน้ทุนผันแปรและ

รายงานของส่วนงาน การก าหนดราคาผลิตภัณฑ ์การวิเคราะหต์น้ทุน-ปริมาณ-ก าไร การใชข้อ้มูลทางบัญชีเพื่อการ

ตัดสนิใจ ระบบตน้ทุนฐานกิจกรรม งบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่น ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลตา่ง  



Fundamental of managerial accounting, relevant costs, variable costing system and segmented 

report, product pricing, cost-volume-profit analysis, using accounting information for decision making, activity-

based costing system, budget, flexible budget, standard cost and variance analysis 

 

 

124214   การบัญชีข้ันกลาง 2                  3(3-0-6) 

  Intermediate Accounting II 

  หนี้สนิระยะสั้น หนีส้ินระยะยาว หุ้นกู้ ประมาณการหน้ีสิน หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึ้น หนีส้ินผลประโยชน์

พนักงาน  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า การบัญชหี้างหุน้สว่น การบัญชบีริษัทจ าก  ด     การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 

ก าไรตอ่หุน้ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของเจ้าของ การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลหนี้สนิและสว่นของ

เจ้าของ 

Short-term liabilities, long-term liabilities, bonds, estimated liabilities, contingent liabilities, 

employee benefits, customer royalty programs, accounting for partnerships, accounting for corporations, share-

based payment, earning per share, statement of owner’s equity, presentation and disclosure of information on 

liabilities and owner’s equity  

 

124301  ระเบียบวิธีวิจัย         3(2-2-5) 

  Research Methodology 

  หลักการและกระบวนการในการท าวิจัย การท าวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ การเขียนรายงานการวิจัย 

การน าเสนอผลการวจิัย 

  Principles and research process, conducting business research, writing research report, presenting 

research findings 

 

124311          การบัญชีข้ันสงู 1                   3(3-0-6) 

          Advanced Accounting I 

          นโยบายการบัญช ีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด งบการเงินระหว่างกาล 

ส่วนงานด าเนนิงาน การบัญชสี าหรับรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  การแปลงค่างบการเงิน การบัญชกีารฝากขาย  

การบัญชสีัญญาเชา่ การบัญชสี าหรับสัญญาก่อสร้าง การบัญชสีัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหารมิทรัพย์ การบัญชี

ส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ท่ีมีปัญหา งบกระแสเงินสด 

Accounting policy, accounting change and  error correction, interim financial statement, operating 

segments, accounting for foreign currency transactions, translation of foreign financial statements, consignments 

accounting, lease accounting, accounting for construction contract ,agreements for the construction of real estates, 

trouble debt restructuring accounting, cash flow statement 

 

 



124312   การวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน                                     3 (1-4-4) 

Accounting System Design and Internal Control 

  ลักษณะของระบบบัญช ีการควบคุมภายใน การออกแบบเอกสารและแบบฟอร์มทางการบัญชี การ

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบบัญชี การออกแบบระบบบัญชีของวงจรซื้อ วงจรขาย วงจรเงินสด วงจรค่าแรง 

วงจรสินทรัพย์ถาวร  

                 Characteristics of accounting system, internal control, design of accounting documents and forms, 

information technology used in accounting system, system design of sales, purchase, cash, wages, fixed asset 

cycles 

 

124313   การตรวจสอบภายใน                                             3(2-2-5) 

  Internal Audit  

  การก ากับดูแลกจิการ การบริหารความเสี่ยงขององค์กร กระบวนการตรวจสอบภายใน มาตรฐาน

วชิาชีพการตรวจสอบภายใน  จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน การสรุปผลการตรวจสอบภายใน และแนวคิดการ

บัญชนีติเิวช   

Corporate governance, enterprise risk management, internal auditing process, Standards for the 

Professional Practice of Internal Auditing, professional ethics of internal auditor, conclusion of the result of internal 

audit  and  concept of forensic accounting 

 

124314         การบัญชีข้ันสูง 2                    3(3-0-6) 

         Advanced Accounting II 

         การบัญชีส านักงานใหญ่และสาขา การบัญชีส าหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัท

ร่วม การบัญชสี าหรับกิจการร่วมค้า การจัดท างบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม    การจัดท างบการเงินจากรายการ

ท่ีบันทึกไว้ไมส่มบูรณ์  

Accounting for home-office and branches, accounting for business combination, investment in 

subsidiary and affiliated companies, accounting for joint venture business, preparation of consolidated financial 

statement, consolidated cash flow statement, and financial statement from uncompleted records 

 

124315           ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                                  3(2-2-5) 

  Accounting Information Systems 

                     ระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง เทคนิคและวิธีการท่ีใช้ในการ

พัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญช ีโครงสร้างข้อมูลและการจัดฐานข้อมูล การประมวลรายการค้าดว้ยคอมพวิเตอร์ 

ความเสี่ยง การควบคุม และการตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การจัดท ารายงานเพื่อช่วยในการควบคุม

และตัดสนิใจ วงจรรายการค้าในระบบสารสนเทศทางการบัญช ี                    

                   Accounting information system and relevant information technology, technique and methods for 

developing accounting information system, data structure and database management, processing business 



transaction by computer, risk, control, and audit accounting information system,  preparing the reports for control 

and decision making, business transaction cycle in accounting information  

 

124321          การบัญชีเฉพาะกจิการ                                                                3(3-0-6) 

Accounting for Specific Enterprises 

ลักษณะการด าเนนิงาน การบัญช ีระบบบัญช ีการควบคุมภายในของ หนว่ยงานภาครัฐ ธุรกจิ

เกษตรกรรม สถาบันการเงิน ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจโรงแรม 

Characteristics, accounting procedures, accounting systems, internal control of  public sector, 

agricultural business, financial institution, insurer and hotel business  

 

124322         โปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบัญช ี                                                  3(2-2-5) 

Software  Application for Accounting  

การเรียนรู้และการฝึกทักษะการใช้โปรแกรมและเทคนิคส าคัญส าหรับโปรแกรมส าเร็จรูปทางการ

บัญชี การเร่ิมระบบโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีเกี่ยวกับการซื้อและ

ค่าใช้จ่าย ขายและรายได้ เงินสดและเงินฝากธนาคาร สินค้าคงเหลือ รายละเอียดทางการบัญชี การออกรายงาน

ทางการเงิน การเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี การวิเคราะห์ความแตกต่างของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการ

บัญช ี

Learning and practicing to use software and techniques in accounting software packages for 

accounting process, starting the system on accounting software for professional work,  the use of accounting 

software on purchase and expenditure, selling and revenue, cash and cash in bank, inventories, accounting control, 

financial reports, choosing accounting software package, analysis the differences among accounting software 

packages  

 

124323   การภาษีอากร 2                                                                 3(3-0-6) 

  Taxation II 

  ความแตกตา่งระหวา่งเกณฑก์ารรับรู้รายได้และค่าใชจ้่ายตามหลักการบัญชแีละ     การภาษีอากร 

การปรับปรุงก าไรสุทธิทางการบัญชเีป็นก าไรสุทธิทางภาษีอากร การวางแผนภาษี      การค านวณภาษเีงินได้นิติบุคคล

ส าหรับกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทุน 

1. Differences between accounting principles and taxation for revenues and expenses 

recognition, adjustments for financial accounting-based income to taxation income, tax planning, calculation of 

corporate income tax for business in board of investment  

 

 124324   การวางแผนก าไรและการควบคุม       3 (3-0-6) 

Profit Planning and Control 



  การวางแผนกลยุทธ์ แนวคดิและกระบวนการในการวางแผนก าไรและการควบคุม   การใช้

งบประมาณเป็นเครื่องมอืในการวางแผนและควบคุม การวัดผลการด าเนินงาน การรายงานเพื่อการวางแผน

และควบคุม 

Strategic planning, concept and process in profit planning and control, using budget as a tool in 

planning and control, performance evaluation, reporting for planning and control 

 

124332 

 

การบัญชสี าหรบัผู้ไมใ่ช่นักบญัชี 

Accounting for Non-Accountant 

   

3(3-0-6) 

ความส าคัญของบัญชตีอ่ชีวิตประจ าวัน รูปแบบขององค์กร การวเิคราะห์รายการค้าส าหรับธุรกิจ

บริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม ภาษีเงินได้ กระบวนการจัดท ารายงานทางการเงิน งบประมาณ การ

วเิคราะห์รายงานทางการเงิน 

Importance of accounting in everyday life, organization forms, transaction analysis for service 

business, merchandise business, industrial business, taxation, financial reporting process, budgeting, financial 

reporting analysis 

                    

124411         การสอบบัญช ี                                                       3(2-2-5) 

         Auditing 

         วชิาชีพสอบบัญช ี จรรยาบรรณวชิาชีพ กระบวนการสอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สนิ ส่วน

ของผู้ถือหุ้น รายได้และคา่ใชจ้่าย รายงานของผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชภีาษีอากร 

การใช้คอมพวิเตอร์ในการตรวจสอบบัญชแีละการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี 

 

Auditing profession, profession ethics, audit process, audit of assets, liabilities, shareholders’ equity, 

revenues and expenses, audit reports, tax audit reports, using computers in audits and quality control 

 

124412         รายงานการเงนิและการวเิคราะห์                                   3(3-0-6) 

         Financial Reporting and Analysis 

         ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการจัดท ารายงานทางการเงิน การแสดงรายการและ        การเปิดเผย

ข้อมูลทางการเงิน เคร่ืองมอืในการวเิคราะห์งบการเงิน การใชผ้ลการวเิคราะห์เพื่อการตัดสนิใจ การบัญชสีร้างสรรค์ 

การสร้างก าไร 

Theory and framework of financial reporting , presentation and disclosure of financial information, 

tools for financial analysis, using the analysis results for decision making, creative accounting, earnings management  

 

 

 



124413  สัมมนา                                     3 (0-6-3) 

Seminar   

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปรายใน

ประเด็นทางด้านบัญชกีารเงิน บัญชีบริหาร ภาษีอากร การสอบบัญช ีการควบคุมภายใน 

Searching, collecting data, analyzing, writing report, presenting and discussion on current issues 

in financial accounting, managerial accounting, taxation, auditing, internal control     

  

124414    การฝึกงาน                            6 หน่วยกิต 

Professional Training 

 การฝึกปฏบัิติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชพีบัญช ี 

Training, learning, gaining experiences and skills in work relating to accounting profession   

 

124415   การศึกษาอสิระ          6 หน่วยกิต 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอและการอภิปรายใน

หัวขอ้ทางด้านการบัญช ี

Studying, collecting data, analyzing, writing report, presenting and discussion on accounting issues 

 

124416  สหกจิศึกษา                              6 หน่วยกิต 

Co-operative Educations 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบัญชี ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

Working, learning, gaining experience and skill in work relating to accounting in the workplace 

public or private 

 

124421          การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม                                              3(3-0-6) 

 Environmental Management Accounting 

 ความหมายของการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม วิธีการ

ทางบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม ภาระผูกพันทางกฎหมาย การแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงิน การพัฒนาเพื่อความย่ังยนื  

 Definitions of environmental management accounting, process on environmental management, 

accounting methods for assests, liabilities, contingent liabilities, environmental costs, legal obligations, preparation 

and disclosure information for financial reports, sustainable development 



 

124422           การบัญชีระหว่างประเทศ                                                           3(3-0-6) 

 International accounting 

 บทน าสู่การบัญชรีะหว่างประเทศ การพัฒนาและการจัดประเภท การเปรียบเทียบหลักการบัญชีใน

ยุโรป สหรัฐอเมริกาและเอเชีย การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล มาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการบัญชี

ระดับนานาชาต ิการวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศ 

 Introduction to international accounting, development and classification, comparative accounting 

in Europe, the United States and Asia, reporting and disclosure, auditing standards and global accounting standards, 

international financial statement analysis 

 

126100  เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น                                                           3(3-0-6) 

  Introduction to Economics 

  ความหมายและความส าคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์  ระบบเศรษฐกิจ  การก าหนดราคาโดยอุปสงค์  

อุปทาน  ความยดึหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบือ้งต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค   ทฤษฎีการผลิต

และตน้ทุน  รายได้ประชาชาต ิ การเงินการธนาคาร  นโยบายการเงิน  นโยบายการคลัง  เงินเฟอ้ เงินฝืด  และการค้า

ระหว่างประเทศ 

Definition and importance of economics, economic systems, price determination and market 

equilibrium , demand and supply elasticity, basic consumer behavior theory, production theory and cost, national 

income, money and banking, monetary and fiscal policies, inflation and deflation , international trade 

 
128120           หลักการตลาด                         3(3-0-6) 

Principles of Marketing 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด ความหมายและหน้าท่ีทางการตลาด ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ

ระบบการตลาด การบริหารการตลาดเบื้องต้น การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค การ

วจิัยตลาด การใช้เครื่องมือทางการตลาดในการด าเนนิธุรกิจ 

Fundamental knowledge of marketing, meaning and roles of marketing, factors affecting market 

system, fundamental marketing management, market segmentation, selecting target markets, consumer behavior, 

market research, usability of marketing tool in business 

 

146474       ภาษาอังกฤษธุรกจิ                                                                   3(2-2-5) 

                     Business English 

ความรู้และความช านาญในการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอา่น และการเขียนในงานด้านธุรกิจ 

  Knowledge and proficiency in listening, speaking, reading, and writing skills on business 

 



221110      เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐานทางธุรกจิ                                         3(2-2-5) 

                    Fundamental Information Technology in Business 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมและระบบ

เครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ต เคร่ืองมือการสืบค้นข้อมูล มารยาทและจริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์ พื้นฐานการ

ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมตารางค านวณ และโปรแกรมการน าเสนอ

งานในงานธุรกิจ 

Computer technology, computer components, telecommunication and network technology, 

internet, search engine, manners and etiquette in using computer, introduction to operation system software 

application, word processing program, spreadsheet program, and presentation program in business 

 

247241       สถิตธิุรกจิ                                                                              3(2-2-5) 

                     Business Statistics 

                     ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติด้านธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น 

การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบสถิติไคก าลังสอง สหสัมพันธ์

และการถดถอยเชงิเส้นอย่างง่าย เลขดัชนีและการควบคุมคุณภาพทางสถิต ิ

                     Definition and advantages of statistics in business, fundamental of data analysis, probability, 

estimation and testing hypotheses, analysis of variance, chi-square test, correlation and linear regression, index 

number, and statistical quality control 

 

 

ความหมายของเลขรหสัรายวชิา  

1. เลขสามล าดับแรก หมายถงึ กลุ่มเลขรหัสสาขาวิชา 

            124 หมายถงึ สาขาวิชาการบัญช ี

2. เลขในล าดับท่ี 4 หมายถงึ ระดับช้ันปีของการศึกษา 

            เลข 1 หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 1 

            เลข 2 หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 2 

            เลข 3 หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 3 

            เลข 4 หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 4 

3. เลขในล าดับท่ี 5 หมายถงึ หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

            เลข 0 หมายถงึ กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชพี 

            เลข 1 หมายถงึ กลุ่มวิชาชพีบังคับ 

            เลข 2 หมายถงึ กลุ่มวิชาชพีเลอืก 

            เลข 3 หมายถงึ กลุ่มวิชาที่เปิดให้เฉพาะนิสตินอกสาขา 

4. เลขในล าดับท่ี 6 หมายถงึ อนุกรมของรายวชิา 

 


