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จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต 

 

ปรัชญา 

 สร้างนักวิชาชีพบัญชีมืออาชีพที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ และ

รับผิดชอบในงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของโลกเพื่อตอบสนองการความตอ้งการของ

สังคม 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม และ

ประเทศชาติ 

 2. เพื่อผลิตบัณฑิตมีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชีและสามารถน าความรู้ มาบูรณาการ

กับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 

 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางวิชาชีพ สามารถใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และมี

คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 

 4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ และรับผิดชอบในงานที่ท าร่วมกับผู้อื่น ร่วมมือ

สร้างสรรคก์ารพัฒนาวิชาชีพการบัญชี 

 5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยประยุกต์กับทักษะทาง

วิชาชีพบัญชี และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1. ด้านการท าบัญชี 

2. ด้านการสอบบัญชี 

3. ด้านบัญชีบริหาร 

4. ด้านการภาษีอากร 

5. ด้านการวางระบบบัญชี 

6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี 

7. ด้านการตรวจสอบภายใน 

8. ด้านการให้ค าปรึกษาทางการเงินและบัญชี 

 

โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา 

 โครงสร้างหลักสูตร 

 โครงสรา้งหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร

ของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 

   1.1 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ  30 

   1.2 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปเลือก  - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 91 

   2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  39 

   2.2 กลุ่มวชิาชีพ  52 

        2.2.1 วิชาชีพบังคับ  37 

        2.2.2 วิชาชีพเลือก  9 

        2.2.3 วิชาฝกึประสบการณว์ิชาชีพ 

สหกิจศึกษา และศกึษาอิสระ 

 6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 127 

 

 



 รายวิชา  

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต ดังน้ี 

  001101  การใชภ้าษาไทย      3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language  

  001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม    3(2-2-5) 

    Ready English 

  001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง     3(2-2-5) 

    Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า     3(2-2-5) 

  Step up English 

002201 พลเมอืงใจอาสา  3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม     3(2-2-5) 

Multicultural Society  

003201  การสื่อสารในสังคมดิจติอล    3(2-2-2) 

    Communication in Digital Society 

  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 

    Health and Environmental Management 

  004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ     3(2-2-5) 

    Arts of Living 

 004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม   3(2-2-5) 

    Socialized Personality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  91  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จ านวน  39  หน่วยกิต 

100004 กฎหมายธุรกิจ 

Business Law 

3(3-0-6) 

121101 การเงนิธุรกิจ 

Business Finance 

3(2-2-5) 

122110 

 

ธุรกิจเบือ้งตน้ 

Introduction to Business 

3(3-0-6) 

122210 พฤติกรรมศาสตรเ์พื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจ 

Behavioral Science for Business Organizational 

Development 

3(2-2-5) 

122412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

Strategic Management 

3(2-2-5) 

124101 การบัญชีขัน้ต้น  

Principles of Accounting  

3(2-2-5) 

124201 การภาษีอากร  

Taxation  

3(2-2-5) 

124301 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5) 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 

Introduction to Economics 

3(3-0-6) 

128110 หลักการตลาด 

Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

*** 221203 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ 

Technology for Business Application 

3(2-2-5) 

*** 221303 ธุรกิจอัจฉริยะ 

Business Intelligence 

3(2-2-5) 

 

 

 



 2.2 กลุ่มวิชาชีพ  จ านวน  52  หน่วยกิต 

  2.2.1 วิชาชีพบังคับ  จ านวน  37  หน่วยกิต 

124111 การบัญชีตน้ทุน 

Cost Accounting 

3(2-2-5) 

124211 การบัญชีขัน้กลาง 1 

Intermediate Accounting I 

3(2-2-5) 

124212 การบัญชีบริหาร 

Management Accounting 

3(3-0-6) 

124213 การบัญชีขัน้กลาง 2 

Intermediate Accounting II 

3(2-2-5) 

124311 การบัญชีขัน้สูง 1 

Advanced Accounting I 

3(2-2-5) 

124312 ตรวจสอบภายใน 

Internal Audit 

3(2-2-5) 

124313 

 

การบัญชีขัน้สูง 2 

Advanced Accounting I 

3(2-2-5) 

124314 

 

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

Accounting Information Systems 

3(2-2-5) 

 *** 124315 

 

ธุรกรรมทางการบัญชีอเิล็กทรอนิกส์ 

Accounting Operation in Electronic Systems 

3(2-2-5) 

 *** 124316 โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 

Software Application for Accounting 

3(2-2-5) 

124411 การสอบบัญชี 

Auditing 

3(2-2-5) 

124412 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ 

Financial Reporting and Analysis 

3(2-2-5) 

124413 

 

สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

 

 

 

 



  2.2.2 วิชาชีพเลือก  ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

124331 การบัญชีส าหรับธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจโรงแรม 

Accounting for Medical and Hotel Business 

3(2-2-5) 

124332 การบัญชีสถาบันการเงินและธุรกิจประกันภัย 

Accounting for Financial institution, and Insurance 

Business 

3(2-2-5) 

124333 การบริหารภาษีอากร 

Tax Management 

3(2-2-5) 

124334 การวางแผนก าไรและการควบคุม 

Profit Planning and Control 

3(3-0-6) 

124431 การบัญชสี าหรับกิจการค้าระหว่างประเทศ 

Accounting for International Business 

3(2-2-5) 

124432 การบัญชีเกษตรกรรมและการบัญชีตามความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

Accounting for Agricultural Business and Social 

Responsibility Accounting 

3(2-2-5) 

124433 การบัญชีระหว่างประเทศ 

International Accounting 

3(3-0-6) 

       

  2.2.3 วิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน สหกิจศีกษา  จ านวน  6  หน่วยกิต  

124421 การฝึกงาน* 

Professional Training 

6 หนว่ยกิต 

124422 การศกึษาอิสระ* 

Independent Study 

6 หนว่ยกิต 

124423 สหกิจศึกษา* 

Co-operation Educations 

6 หนว่ยกิต 

 หมายเหตุ *ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวน  6  หน่วยกิต 

  นิสติสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรอืสถาบัน อุดมศกึษา

อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 



 แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environmental Management 

3(2-2-5) 

122130 ธุรกิจเบือ้งตน้ 

Introduction to Business 

3(3-0-6) 

124101 

 

การบัญชีขัน้ต้น  

Principles of Accounting 

3(2-2-5) 

 

128120 หลักการตลาด 

Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

004101 

 

100004 

 

ศลิปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

กฏหมายธุรกิจ 

Business Law 

3(2-2-5) 

 

3(3-0-6) 

 

121101 การเงนิธุรกิจ 

Business Finance 

3(2-2-5) 

124111 การบัญชีตน้ทุน 

Cost Accounting 

3(2-2-5) 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 

Introduction to Economics 

3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 



ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

122210 

 

พฤติกรรมศาสตรเ์พื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจ 

Behavioral Science for Business Organizational Development 

3(2-2-5) 

 

124201 

 

การภาษีอากร  

Taxation  

3(2-2-5) 

124211 

 

การบัญชีขัน้กลาง 1 

Intermediate Accounting I 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

124212 การบัญชีบริหาร 

Management Accounting 

3(3-0-6) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

 English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

124213 

 

การบัญชีขัน้กลาง 2 

Intermediate Accounting II 

3(2-2-5) 

221203 

 

เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ 

Technology for Business Application 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

 



ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

122412 

 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

Strategic Management 

3(2-2-5) 

 

124311 การบัญชีขัน้สูง 1 

Advanced Accounting I 

3(2-2-5) 

124314 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

Accounting Information Systems 

3(2-2-5) 

124315 

 

ธุรกรรมทางการบัญชีอเิล็กทรอนิกส์ 

Accounting Operation in Electronic Systems 

3(2-2-5) 

124XXX วิชาชีพเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

221303 

 

ธุรกิจอัจฉริยะ 

Business Intelligence 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

124301 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5) 

124313 การบัญชีขัน้สูง 2 

Advanced Accounting II 

3(2-2-5) 

124312 ตรวจสอบภายใน 

Internal Audit  

3(2-2-5) 

124316 

 

โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 

Software Applications for Accounting 

3(2-2-5) 

124XXX วิชาชีพเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

 



ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

124411 การสอบบัญชี 

Auditing 

3(2-2-5) 

 

124413 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

124412 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ 

Financial Reporting and Analysis 

3(2-2-5) 

124XXX 

 

วิชาชีพเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

XXXXXX เลือกเสรี 

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 13 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

 ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

124421 การฝึกงาน* 

Professional Training 

6 หนว่ยกิต 

124422 การศกึษาอิสระ* 

Independent Study 

6 หนว่ยกิต 

124423 สหกิจศึกษา* 

Co-operation Educations 

6 หนว่ยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชา 

 

001101  การใช้ภาษาไทย       3(2-2-5) 

  Usage of Thai Language 

 การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับ

ใจความส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่าน

ทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

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 usage of appropriate Thai 

 

001102  ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม      3(2-2-5) 

  Ready English 

 ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน 

การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ

การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร 

การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

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 าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต 

การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใชภ้าษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน การ

สื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

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 accomudation 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 าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้

ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและ

ถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศกึษา

และอาชีพ 

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 บทบาทและหนา้ที่ของพลเมอืงในสังคมทุกระดับ จติอาสา ส านกึสาธารณะ ความ

กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมและกระแสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

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 การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุ

วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคม

และวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา 

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 นวัตกรรมของ

เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม

ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและ

ชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

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 ปัจจัยที่มีผลต่อ

สุขภาพ การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน

ชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและ

การจัดการน้ าในชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

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 dialy life, waste processing and environmental 

saving 

 

004101  ศิลปะในการด าเนินชีวติ      3(2-2-5) 

  Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็น

คุณค่าในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

กระบวนการคิดเชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 



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 ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม 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 

contextience and technology in daily life 

 

100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Business Law 

 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดตั้ง

ธุรกิจ  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หลักทั่วไปในประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์   เอกเทศสัญญารวมทั้งสัญญาทางธุรกิจ   และกฎหมายส าคัญอื่น  ๆ  ที่

เกี่ยวข้อง  เช่น   กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา   กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์   กฎหมายแรงงาน   

และกฎหมายภาษีอากร 

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

relationship among partners, responsibities for third party, general principles of civil and commercial, 

specific contract and business contracts, and related importance laws, intellectual property law, labor 

law, and taxation law 

 

121101 การเงนิธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Business Finance 

 ความรู้เบื้องต้นการเงินธุรกิจ ตลาดการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน มูลค่าอนาคตและ

มูลค่าปัจจุบัน  โครงสร้างและต้นทุนของเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล แหล่งเงินทุนระยะยาว งบ



ลงทุน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินสด การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน แหล่งเงินทุน

ระยะสั้น 

 Introduction of  financial business, financial markets, financial statement analysis, 

future value and present value, capital structure and cost of capital, dividend policy, long- term 

financing, capital budgeting, working capital management, cash budgeting, current asset 

management, short-term financial 

 

122130 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Business 

ความรู้พื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รูปแบบขององค์การธุรกิจ แนวความคิดของ 

การบริหารธุรกิจ ลักษณะพืน้ฐานและประเภทของธุรกิจ ธุรกิจในโลกไร้พรมแดน กิจกรรมส าคัญที่ใช้ในการ

ประกอบธุรกิจด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวทางการ

ประกอบธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

ของนักธุรกิจ 

Basic knowledge and business environment, business organization models, concepts of 

business administration, basic characteristics and types of business, business on a borderless world, 

activities in production, marketing and financial business, accounting and human resource 

management, small business guidelines, international business, sufficiency economy, business ethics 

and social responsibility 

 

122210  พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจ      3(2-2-5) 

  Behavioral Science for Business Organizational Development 

   แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ส าหรับการพัฒนาองค์กรธุรกิจ แนวคิด

ทฤษฎีพฤติกรรมองค์กร การวินิจฉัยองค์กร การวิเคราะห์และการพัฒนาพฤติกรรมระดับบุคคล การ

วิเคราะหแ์ละการพัฒนาพฤติกรรมกลุ่ม และกรณีศกึษาการพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมองค์กร 

  Applied behavioral science concepts and theories for business organization development, 

organization behavior concepts and theories, organization diagnosis, individual behavior analysis and 

development, team behavior analysis, development and case study of organization behavior 

development and promotion 

 

 

 



122412 การจัดการเชิงกลยุทธ์   3(2-2-5) 

 Strategic Management 

ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของการจัดการเชงิกลยุทธ์ แนวคิด การวางแผน 

และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับและประเภทของกลยุทธ์ กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ วิเคราะห์

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การก าหนดทิศทางของธุรกิจ การน าไปปฏิบัติและการประเมินผลกลยุทธ์ 

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

strategic management, levels and types of strategy, processes of making strategy, business 

environment analysis, direction setting, implementation and evaluation 

 

124101 การบัญชีขั้นต้น  3(2-2-5) 

 Principles of Accounting  

 แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างการบัญชีกับธุรกิจ ความหมายและวัตถุประสงค์ทางการ

บัญช ีประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงนิ รูปแบบทางธุรกิจ

และวงจรบัญชี หลักการวิธีการบันทึกบัญชีขั้นต้นตามหลักการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของ

เจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์รายการค้าส าหรับกิจการให้บริการและกิจการซือ้ขายสินค้า 

บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป การจัดท างบทดลอง 

รายการปรับปรุงและปิดบัญชี กระดาษท าการ การจัดท างบการเงิน การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มและระบบ

ใบส าคัญ 

 Concepts of relationship between accounting and business, accounting definitions and 

accounting purposes, benefits of accounting information, conceptual frameworks for financial 

reporting, types of business, accounting cycle, principles of accounting entry in relation to asset 

liability equity revenue and expense, transaction analysis for service firms and merchandising, 

journalizing transactions in general journal and special journals, posting transactions to general ledger, 

trial balance preparation, accounting adjustment, working papers, financial statements preparation, 

value added tax accounting and vouching system 

 

124131 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 

 Financial Accounting 

 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบ

แนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงนิและการน าเสนองบการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตาม

หลักการบัญชีคู่ วงจรบัญชี งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงินส าหรับกิจการบริการ กิจการซื้อขาย

สินค้า การบัญชีส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรม สมุดรายวันเฉพาะ ระบบใบส าคัญ 



 Accounting definitions and objectives, benefits of accounting information, conceptual 

frameworks 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, specialized journal, vouching 

system 

 

124132   การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ          3(3-0-6) 

Accounting for Entrepreneur 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี รูปแบบทางธุรกิจและงบการเงิน ประโยชน์ของข้อมูล

ทางการบัญชี ความหมายและการจ าแนกต้นทุน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, การวางแผนภาษีส าหรับผูป้ระกอบการ การบริหาร

สินทรัพย์ 

General knowledge about accounting, types of business and financial statements, 

benefits of accounting information, definition and classification of cost, personal income tax, corporate 

income tax, value added tax, specific business tax, withholding tax, tax planning for entrepreneur, 

assets management 

 

124201 การภาษีอากร  3(2-2-5) 

 Taxation  

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร การค านวณภาษี การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ 

ภาษีการรับมรดก ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง อธิบายความแตกต่าง

ระหว่างการวางแผนภาษี การหลกีเลี่ยงภาษี การหนภีาษี 

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

tax, corporate income tax, value added tax, specific business tax, withholding tax, stamp duty, 

inheritance tax,  land and building tax, and related accounting records, differences among tax 

planning, tax avoidance, tax evasion 

 

124111 การบัญชีต้นทุน 3(2-2-5) 

 Cost Accounting 

 วัตถุประสงค์และบทบาทที่ส าคัญของการบัญชีต้นทุน ความหมายและการจ าแนก

ประเภทต้นทุน วิธีการทางบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชี



ต้นทุนงานสั่งท า ระบบบัญชตี้นทุนช่วง ระบบบัญชตี้นทุนมาตรฐาน การบัญชีเกี่ยวกับ เศษวัตถุ ของเสีย 

สินค้ามีต าหน ิการบัญชีตน้ทุนผลิตภัณฑร์่วมและผลิตภัณฑพ์ลอยได้ 

 Objectives and important roles of cost accounting, definitions and classifications 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 

124211 การบัญชีขั้นกลาง 1 3(2-2-5) 

 Intermediate Accounting I 

 การควบคุมเงินสด  เงินสดย่อย  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และตั๋ ว เงินรับ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ที่ดินอาคารและอุปกรณ์  

ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การปันส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุน

และค่าใช้จ่าย การด้อยค่าของสินทรัพย์ ต้นทุนการกู้ยืม มูลค่ายุติธรรม การแสดงรายการและการ

เปิดเผยข้อมูลสนิทรัพย์ 

 Cash control, petty cash, bank reconciliation, 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 

 

124212 การบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 

 Management Accounting 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับการบัญชีบริหาร ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ระบบต้นทุน

ผันแปรและรายงานของส่วนงาน การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-ก าไร การ

ใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจ ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม งบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่น ต้นทุน

มาตรฐานและการวิเคราะหผ์ลต่าง 

 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 

 

 

 

 



124213 การบัญชีขั้นกลาง 2 3(2-2-5) 

 Intermediate Accounting II 

 หนี้สินระยะสั้น หนี้สินระยะยาว หุ้นกู้ ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น หนี้สิน

ผลประโยชน์พนักงาน  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า การบัญชีห้างหุ้นส่วน การบัญชีบริษัทจ ากัด การ

จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ก าไรต่อหุ้น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การแสดงรายการและ

การเปิดเผยข้อมูลหนีส้ินและสว่นของเจา้ของ 

 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 ระเบียบวิธีวจิัย 3(2-2-5) 

 Research Methodology 

 หลักการและระเบียบวิธีวิจัย การท าวิจัยในรูปแบบต่างๆ การทบทวนวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้องทางด้านการบัญชี การเขียนรายงานการวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ 

 Principles and research methodology, conducting various types of research, literature 

review in accounting, writing research report, presenting research findings, applications of research 

results 

 

124311 การบัญชีขั้นสูง 1 3(2-2-5) 

 Advanced Accounting I 

 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด งบการเงิน

ระหว่างกาล ส่วนงานด าเนินงาน การบัญชีส าหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  การแปลงค่างบ

การเงนิ การบัญชีการฝากขาย  การบัญชีสัญญาเช่า การบัญชีส าหรับสัญญาก่อสร้าง การบัญชีสัญญา

ส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มปีัญหา งบกระแสเงนิสด 

กิจการที่ไม่หวังผลก าไร การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 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, troubled debt restructuring accounting, cash flow 



statement, non- profit organizations, and accounting for government grants and disclosure of 

government assistance 

 

124312 ตรวจสอบภายใน 3(2-2-5) 

 Internal Audit 

 การก ากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงขององค์กร กระบวนการตรวจสอบภายใน 

มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน การสรุปผลการตรวจสอบ

ภายใน และแนวคิดการบัญชีนิตเิวช 

 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 

 

124313 การบัญชีขั้นสูง 2 3(2-2-5) 

 Advanced Accounting II 

 การบัญชีส านักงานใหญ่และสาขา การบัญชีส าหรับการรวมกิจการในรูปแบบต่าง ๆ การ

ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การบัญชีส าหรับกิจการร่วมค้า การจัดท างบการเงินรวม งบกระแส

เงินสดรวม การจัดท างบการเงนิจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ 

 Accounting for headquarters 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 

 

124314 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) 

 Accounting Information Systems 

ลักษณะของระบบบัญชี การควบคุมภายใน การออกแบบเอกสารและแบบฟอร์ม

ทางการบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างข้อมูลและการจัด

ฐานข้อมูล การเลือกและการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

หลักการควบคุมภายใน และการตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการ

พัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี การประมวลรายการค้าโดยคอมพิวเตอร์ การจัดท ารายงานเพื่อ

ช่วยในการควบคุมภายในและตัดสินใจ 

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

and forms, accounting information system and relevant information technology, data structure and 



database management, selection and change in work process of accounting information system, 

internal control and audit accounting information system, techniques and methods in accounting 

information system, transaction processing by computer, and preparation of report for making 

decision and internal control 

 

124315 ธุรกรรมทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส์                                              3(2-2-5) 

 Accounting operation in electronic systems 

 ระบบจดทะเบียนนิติบุคคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ การส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือ

หุน้ทางอเิล็กทรอนิกส์ ขอหนังสือรับรองและรับรองส าเนาทางอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล

และงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  ระบบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ทางอิเล็กทรอนิกส์ และ

ระบบงานประกันสังคมอิเล็กทรอนิกส์ 

 Electronic legal registration system, electronic submission of financial statements and 

shareholder lists request, certificate and certify a copy, electronically verify corporate information and 

electronic financial statements, electronic personal income tax, electronic cooperate income tax, 

electronic value add tax, electronic special business tax, electronic revenue stamp tax, electronic 

withholding tax and electronic in social security office 

 

124316 โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 3(2-2-5) 

 Software Application for Accounting 

 การเรียนรู้และการฝึกทักษะการใช้โปรแกรมและเทคนิคส าคัญส าหรับโปรแกรม

ส าเร็จรูปทางการบัญชี การเริ่มระบบโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

ทางการบัญชีเกี่ยวกับการซื้อและค่าใช้จ่าย ขายและรายได้ เงินสดและเงินฝากธนาคาร สินค้าคงเหลือ 

รายละเอียดทางการบัญชี การออกรายงานทางการเงิน การเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 

การวิเคราะหค์วามแตกต่างของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 

 Learning and practicing software and techniques in accounting software packages, 

starting the system on accounting software, usage of accounting software for purchasing and 

expenditure, selling and revenue, cash and cash in bank, inventories, accounting control, financial 

reports, choosing accounting software package, analysis differences of accounting software packages 

 

 

 



124331 การบัญชีส าหรับธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจโรงแรม 3(2-2-5)  

  Accounting for Medical and Hotel Business 

  ความรู้ทั่วไป ลักษณะการด าเนินงาน หลักการและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี การควบคุม

ภายใน ระบบบัญช ีการรายงานทางการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจโรงแรม 

  General knowledge, characteristics, accounting principles and accounting procedures, 

accounting systems and internal control, and financial reporting of medical and hotel business 

 

124332 การบัญชีสถาบันการเงินและธุรกิจประกันภัย 3(2-2-5) 

 Accounting for Financial institution, and Insurance Business 

 ความรู้ทั่วไป ลักษณะการด าเนินงาน หลักการและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี การควบคุม

ภายใน ระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินส าหรับสถาบันการเงินและธุรกิจประกันภัย 

 General knowledge, characteristics, accounting principles and accounting procedures, 

accounting systems and internal control,  and financial reporting of financial institutions and insurance 

business 

 

124333 การบรหิารภาษีอากร 3(2-2-5) 

 Tax Management 

 การใช้สิทธิและประโยชน์ทางภาษีอากรที่กฎหมายก าหนดไว้ในการค านวณภาษีอากร

ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดทางดา้นภาษีอากรต่อองค์กร 

 Exercise of tax rights and benefits as required by law in calculating various taxes and 

duties correctly, complete and create the most benefits of taxation to the organnization  

 

124334 การวางแผนก าไรและการควบคุม 3(3-0-6) 

 Profit Planning and Control 

 การวางแผนกลยุทธ์ แนวคิดและกระบวนการในการวางแผนก าไรและการควบคุม การ

ใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม การวัดผลการด าเนินงาน การรายงานเพื่อการ

วางแผนและควบคุม 

 Strategic planning, concepts and processes in profit planning and control, using 

budget as a tool in planning and control, performance evaluation, reporting for planning and control 

 

 

 



124431  การบัญชีส าหรับกิจการค้าระหว่างประเทศ       3(2-2-5) 

  Accounting for International Business 

 ความหมายและความส าคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ การบัญชีส าหรับการขนส่ง

สินค้า การบัญชีส าหรับมาตรการทางศุลกากรและภาษีที่เกี่ยวข้องส าหรับธุรกิจข้ามชาติ การบัญชี

ส าหรับอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

Definitions and importance of international business, accounting for different inco-

term, accounting for customs and relevant taxes of international business, accounting for currency 

exchange, foreign exchange risk management 

 

124335 การบัญชีส าหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี 3(3-0-6) 

 Accounting for Non-Accountant 

 ความส าคัญของบัญชีต่อชีวิตประจ าวัน รูปแบบขององค์กร การวิ เคราะห์รายการค้า

ส าหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม ภาษีเงินได้ กระบวนการจัดท ารายงาน

ทางการเงิน งบประมาณ การวิเคราะหร์ายงานทางการเงิน 

 Importance of accounting in everyday life, organization types, transaction analysis for 

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

budgeting, financial reporting analysis 

 

124432 การบัญชีเกษตรกรรมและการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5) 

 Accounting for Agricultural Business and Social Responsibility Accounting 

 ความรู้ทั่วไป ลักษณะการด าเนินงาน หลักการและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี การควบคุม

ภายใน ระบบบัญชี การรายงานทางการเงินของธุรกิจเกษตรกรรม มาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีสิ่งแวดล้อม การประเมินมูลค่าทางการบัญชีของสิ่งแวดล้อม และการ

บัญชตีามความรับผดิชอบต่อสังคม 

 General knowledge, characteristics, accounting principles and accounting procedures, 

accounting systems and internal control, financial reporting, standard of agricultural business 

accounting, definitions and importance of environmental accounting, the valuation of environment 

accounting and social responsibility accounting 

 

 

 

 



124433 การบัญชีระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

 International Accounting 

 การบัญชีระหว่างประเทศเบื้องต้น การพัฒนาและการจัดประเภท การเปรียบเทียบ

หลักการบัญชีในยุโรป สหรัฐอเมริกาและเอเชีย การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล มาตรฐานการสอบ

บัญชแีละมาตรฐานการบัญชีระดับนานาชาติ การวิเคราะหง์บการเงินระหว่างประเทศ 

 Introduction to international accounting, development and classification, comparative 

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

accounting standards, international financial statement analysis 

 

124411 การสอบบัญชี 3(2-2-5) 

 Auditing 

 วิชาชีพสอบบัญช ี จรรยาบรรณวิชาชีพ กระบวนการสอบบัญช ีการตรวจสอบสินทรัพย์ 

หนี้สนิ ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้และค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบบัญชรีับอนุญาต รายงานการตรวจสอบ

และรับรองบัญชีภาษีอากร การใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบบัญชีและการควบคุมคุณภาพการสอบ

บัญช ี

 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 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

 Financial Reporting and Analysis 

 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการจัดท ารายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ธุรกิจ การ

วิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน 

คุณภาพของรายงานทางการเงนิ รายงานรูปแบบอื่น เครื่องมือในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การ

ใช้ผลการวิเคราะหเ์พื่อการตัดสินใจ การประเมนิมูลค่าตราสารทุน 

 Theories and frameworks of financial reporting, business analysis, financial reporting 

analysis, accounting policies and accounting information disclosure, financial reporting quality, other 

reports, tools for financial analysis, using the analysis results for decision making, equity valuation 

 

 

 

 



124413 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Seminar 

  วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา รวบรวมข้อมูล การเขียนรายงาน การน าเสนอ 

และการอภิปรายในประเด็นทางด้านบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร ภาษีอากร การสอบบัญชี การควบคุม

ภายใน และจรยิธรรมวชิาชีพบัญชี 

 Situation analysis, problems, collecting data, writing report, presenting and discussion 

on current issues in financial accounting, managerial accounting, taxation, auditing, internal control, 

accounting profession ethics  

 

124421 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี 

 Training, learning, gaining experiences and professional skills  relating to accounting  

 

124422 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอและการ

อภปิรายในหัวข้อทางด้านการบัญชี 

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

accounting issues 

 

124423 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 Co-operation Educations 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

 Working, learning, gaining experience and professional skills relating to accounting in 

the  public or private organization 

 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Economics 

 ความหมายและความส าคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การก าหนดราคา

โดยอุปสงค์  อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ



พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน 

นโยบายการคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด  และการค้าระหว่างประเทศ 

 Definitions, importance of economics, economic systems, demand and supply, 

demand and supply elasticity, price determination and market equilibrium, basic consumer behavior 

theories, production and production 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 ความหมายและหน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่ส่งผล

กระทบต่อระบบการตลาด การบริหารการตลาดเบือ้งต้น การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย 

พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาด การตลาดดิจทิัล การใชเ้ครื่องมือทางการตลาดในการด าเนินธุรกิจ 

 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, digital marketing, use of marketing tools in 

business 

 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

 English for Specific Purposes 

 ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่ม

หัวข้อประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตก าลังศึกษาอยู่ให้มีความ

สอดคล้องกับค าศัพท์ 

 English in more specific contexts through listening, speaking, reading, and writing 

skills with additions of various speaking and writing topics 

 

221203 เทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Technology for Business Application 

 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีในงานประยุกต์ทางธุรกิจ ประเด็นองค์การและระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ กระบวนการสร้างความเข้าใจเชิงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อ

งานธุรกิจขนาดต่างๆ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การใช้โปรแกรม

ประยุกต์ทางธุรกิจ เทคโนโลยีเว็บและนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ดา้นอื่นๆ 



 Basic concepts of applies technology in business, entreprise information system 

issues, understanding process in business computer, technology application for various business in 

specific areas, information management system, business analytics, application and software for 

business, web technology and innovation and other areas 

 

221303 ธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-2-5) 

 Business Intelligence 

 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะคลังข้อมูล เหมืองข้อมูลการวิเคราะห์ธุรกิจขั้น

พื้นฐาน การประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การน าข้อมูลมาแสดงภาพ 

การจัดการประสิทธิภาพ การจัดการประสทิธิภาพของธุรกิจ โปรแกรมประยุกต์ทางดา้นธุรกิจอัจฉริยะ 

 Bussiness Intelligence framework data warehousing (DW) , data mining, introduction 

to business anlysis, online analytical processing ( OLAP) , decision support system ( DSS) , data 

visualization, business performance management (BPM), business intelligence application 

 


