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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ ...........
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2563
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะ/ภาควิชา :
คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการบัญชี
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Accountancy Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: ชื่อเต็ม
: ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม
: ชื่อย่อ
3. วิชาเอก

บัญชีบัณฑิต
บช.บ.
Bachelor of Accountancy
B.Acc.

- ไม่มี -

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
(จานวนหน่วยกิตนี้ได้รวมวิชาการฝึกทักษะวิชาชีพทางการบัญชี 3 หน่วยกิตไว้แล้ว)
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช้
 ภาษาไทย
 ภาษาต่างประเทศ
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5.4 การรับเข้าศึกษา
 นักศึกษาไทย
 นักศึกษาต่างชาติ
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
▪ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
- มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563
- สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ให้การรับรอง เมื่อวันที่ …………………………………
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ
และการเข้าทางานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้
1) ด้านการทาบัญชี
2) ด้านการสอบบัญชี
3) ด้านบัญชีบริหาร
4) ด้านการภาษีอากร
5) ด้านการวางระบบบัญชี
6) ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
7) ด้านการตรวจสอบภายใน
8) ด้านการให้คาปรึกษาทางการเงินและการบัญชี
9) ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เน้นผลิตบัณฑิตเพื่อประกอบวิชาชีพบัญชีทางด้านการ
จัดทาบัญชี การสอบบัญชี การรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้
15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
6 หน่วยกิต
วิชาเลือก โดยเลือกจาก 3 กลุ่มวิชา
6 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
102 หน่วยกิต
- วิชาแกน
36 หน่วยกิต
- วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
51 หน่วยกิต
เอกบังคับ
48 หน่วยกิต
เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
- วิชาโท
ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
3.1.3 กระบวนวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)
30 หน่วยกิต / Credits
วิชาบังคับ (Required course)
24 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้ (Learner Person)
15 หน่วยกิต
001101 ม.อ.
101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
ENGL 101 Fundamental English 1
001102 ม.อ.
102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
ENGL 102 Fundamental English 2
001201 ม.อ.
201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล
3(3-0-6)
ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing
001228 ม.อ.
228 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
ENGL 228 English for Business and Economics
953111 ศท.วว 111 ซอฟต์แวร์สาหรับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
SE
111 Software for Everyday Life
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1.2 กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
(Innovative Co-creator)
703103 บธ.กจ. 103 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น
MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and Business
1.3 กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen)
140104 ร.ท.
104 การเป็นพลเมือง
PG
104 Citizenship
706200 บธ.
200 ทักษะการเป็นนักบริหารที่รับผิดชอบต่อสังคม
BA
200 Skills for Socially Responsible Manager

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(0-9-0)

วิชาเลือก (GE Electives)
6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาจากทั้ง 3 กลุ่มเพิ่มเติมอีก 6 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้
A student also chooses at least 6 credits from these 3 groups of GE courses.
กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้ (Learner Person)
009103 ม.บร. 103 การรู้สารสนเทศและการนาเสนอสารสนเทศ
3(3-0-6)
LS
103 Information Literacy and Information Presentation
571151 พย.ศท. 151 ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสุข
3(2-3-4)
NGGE 151 Science and Art for Happiness Creation
571116 พย.ศท. 116 สุขภาพกับการทางานในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
NGGE 116 Health and Working in the Digital Age
กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator)
208101 ว.สถ. 101 สถิติสาหรับการดารงชีวิตและการทางาน
3(2-2-5)
STAT 101 Statistics for Everyday Life and Work
208102 ว.สถ. 102 การให้เหตุผลและการคิดเชิงสถิติ
3(3-0-6)
STAT 102 Statistical Reasoning and Thinking
851103 สม.
103 ชีวิตและสังคมผ่านสื่อ
3(3-0-6)
MC
103 Life and Society Through Media
013110 ม.จว. 110 จิตวิทยากับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
PSY
110 Psychology and Daily Life
กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen)
109115 วจ.ศป. 115 ชีวิตกับสุนทรียะ
3(3-0-6)
FAGE 115 Life and Aesthetics
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specialization)
102 หน่วยกิต/ Credits
2.1 วิชาแกน (Core Courses)
36 หน่วยกิต/ Credits
กระบวนวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (Courses Taught in English)
703322
บธ.กจ. 322 การสื่อสารเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
MGMT 322 Communication for Business Results
กระบวนวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย (Courses Taught in Thai)
176220
น.ศท. 220 กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
LAGE 220 Fundamental Business Law
206171
ว.คณ. 171 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1
3(3-0-6)
MATH 171 General Mathematics 1
701101
บธ.บช. 101 การบัญชีขั้นต้น
3(3-0-6)
ACC 101 Elementary Accounting
702205
บธ.กง. 205 เศรษฐศาสตร์พื้นฐานเพื่อการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
FINA 205 Foundations of Economics for Business Administration
702211
บธ.กง. 211 การเงินธุรกิจ 1
3(3-0-6)
FINA 211 Business Finance 1
702312
บธ.กง. 312 การเงินธุรกิจ 2
3(3-0-6)
FINA 312 Business Finance 2
703202
บธ.กจ. 202 หลักการจัดการและองค์การ
3(3-0-6)
MGMT 202 Principles of Management and Organization
703243
บธ.กจ. 243 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
MGMT 243 Applied Business Statistics
703244
บธ.กจ. 244 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
3(3-0-6)
MGMT 244 Production and Operations Management
703309
บธ.กจ. 309 การบริหารเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
MGMT 309 Strategic Management
705211
บธ.กต. 211 หลักการตลาด
3(3-0-6)
MKTG 211 Marketing Principles
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2.2 วิชาเอก (Major)
51 หน่วยกิต/Credits
2.2.1 วิชาเอกบังคับ (Required Courses)
48 หน่วยกิต/Credits
701201 บธ.บช. 201 การบัญชีขั้นกลาง 1
ACC
201 Intermediate Accounting 1
701202 บธ.บช. 202 การบัญชีขั้นกลาง 2
ACC
202 Intermediate Accounting 2
701211 บธ.บช. 211 การบัญชีต้นทุน
ACC
211 Cost Accounting
701244 บธ.บช. 244 ภาษีอากร 1
ACC
244 Taxation 1
701313 บธ.บช. 313 การบัญชีเพื่อการบริหาร
ACC
313 Managerial Accounting
701321 บธ.บช. 321 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
ACC
321 Auditing and Assurance Services
701322 บธ.บช. 322 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ACC
322 Internal Control and Internal Auditing
701331 บธ.บช. 331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ACC
331 Accounting Information Systems
701335 บธ.บช. 335 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี
ACC
335 Software for Accountancy
701342 บธ.บช. 342 ภาษีอากร 2
ACC
342 Taxation 2
701399 บธ.บช. 399 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาการบัญชี
ACC
399 Professional Internship in Accounting
701401 บธ.บช. 401 การบัญชีขั้นสูง 1
ACC
401 Advanced Accounting 1
701402 บธ.บช. 402 การบัญชีขั้นสูง 2
ACC
402 Advanced Accounting 2
701403 บธ.บช. 403 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
ACC
403 Financial Report and Analysis
701494 บธ.บช. 494 โครงงานทางการบัญชีเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
ACC
494 Accounting Project for Community Sustainability
701499 บธ.บช. 499 สัมมนาการบัญชี
ACC
499 Seminar in Accounting

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-18-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต / Credits
(Major Electives a minimum of )
701411 บธ.บช.
411 การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี
3(3-0-6)
ACC
411 Accounting Planning and Control
701413 บธ.บช.
413 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
ACC
413 Strategic Cost Management
701421 บธ.บช.
421 ปัญหาการสอบบัญชี
3(3-0-6)
ACC
421 Auditing Problems
701422 บธ.บช.
422 ปัญหาการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
ACC
422 Internal Control and Internal Audit Problems
701425 บธ.บช.
425 การบัญชีทางนิติวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
ACC
425 Forensic Accounting
701436 บธ.บช.
436 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
ACC
436 Analysis and Design of Accounting Information System
701437 บธ.บช.
437 การตรวจสอบและควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
ACC
437 Information Technology Audit and Control
701450 บธ.บช.
450 การบัญชีสาหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน
3(3-0-6)
ACC
450 Accounting for Climate Change and Sustainability
701451 บธ.บช.
451 การกากับดูแลกิจการ
3(3-0-6)
ACC
451 Corporate Governance
701454 บธ.บช.
454 การวิจัยทางการบัญชี
3(3-0-6)
ACC
454 Research in Accounting
701455 บธ.บช.
455 การบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
ACC
455 International Accounting
701458 บธ.บช.
458 หัวข้อเลือกสรรทางการบัญชี
3(3-0-6)
ACC
458 Selected Topics in Accounting
2.2.3 จานวนหน่วยกิตของวิชาเอกในข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องมีกระบวนวิชาระดับ 300 ขึ้ นไป
เป็นจานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต (เป็นกระบวนวิชาระดับ 300 ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และเป็นกระบวนวิชาระดับ
400 ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต)
For all major courses mentioned in 2.2.1 and 2.2.2 at least 36 credits of the courses
above 300 level ( 18 credits must be of 300 level courses and 18 credits must be of 400 level
courses)
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2.3 วิชาโท
ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต / Credits
(Minor Course)
a minimum of
โดยเลือกเรียนวิชาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิชาโทวิทยาการข้อมูล
Choosing to Minor in information technology or Minor in data science
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต / Credits
(Major Electives)
a minimum of
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (Total) : ไม่น้อยกว่า / a minimum of 138 หน่วยกิต / Credits
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา
รหัสกระบวนวิชาที่ใช้กาหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี้
1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชานั้นสังกัด
2. เลข 3 ตัวท้าย จาแนกได้ดังนี้
1) เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวิชา
“100-200”
แสดงถึง กระบวนวิชาระดับพื้นฐาน
“300-400”
แสดงถึง กระบวนวิชาระดับสูง
2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา
3) เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมู่ของสาขาวิชา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สาหรับนักศึกษารหัส 6315… เป็นต้นไป)
Recommended Study Program leading to the B.Acc.
(For the Students coded 6315..... onwards)
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
001101 ม.อ.
101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
176220 น.ศท. 220 กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น
Fundamental Business Law
701101 บธ.บช. 101 การบัญชีขั้นต้น
Elementary Accounting
702205 บธ.กง. 205 เศรษฐศาสตร์พื้นฐานเพื่อการบริหารธุรกิจ
Foundations of Economics for Business Administration
703103 บธ.กจ. 103 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น
Introduction to Entrepreneurship and Business
953111 ศท.วว. 111 ซอฟต์แวร์สาหรับชีวิตประจาวัน
Software for Everyday Life
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
001102 ม.อ.
102
140104

ร.ท.

104

702211

บธ.กง. 211

703202

บธ.กจ. 202

705211

บธ.กต. 211

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
การเป็นพลเมือง
Citizenship
การเงินธุรกิจ 1
Business Finance 1
หลักการจัดการและองค์การ
Principles of Management and Organization
หลักการตลาด
Principles of Marketing

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือกจาก 3 กลุ่มวิชาที่กาหนด)

3

General Education Electives
รวม

18
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
001201 ม.อ.
201
206171 ว.คณ.

171

701201 บธ.บช. 201
701211 บธ.บช. 211
702312 บธ.กง.

312

การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล
Critical Reading and Effective Writing
คณิตศาสตร์ทั่วไป 1
General Mathematics 1
การบัญชีขั้นกลาง 1
Intermediate Accounting 1
การบัญชีต้นทุน
Cost Accounting
การเงินธุรกิจ 2
Business Finance 2
วิชาโท
Minor
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
001228 ม.อ.
228 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
English for Business and Economics
701202 บธ.บช. 202 การบัญชีขั้นกลาง 2
Intermediate Accounting 2
701244 บธ.บช. 244 ภาษีอากร 1
Taxation 1
703243 บธ.กจ. 243 สถิติธุรกิจ
Applied Business Statistics
703322 บธ.กจ. 322 การสื่อสารเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ
Communication for Business Results
วิชาโท
Minor
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
18
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
18
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
701313 บธ.บช. 313
701321 บธ.บช.

321

701331 บธ.บช.

331

701342 บธ.บช.

342

703244 บธ.กจ.

244

ภาคการศึกษาที่ 2
701322 บธ.บช. 322
701335 บธ.บช.

335

701401 บธ.บช.

401

703309 บธ.กจ.

309

การบัญชีเพื่อการบริหาร
Managerial Accounting
การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
Auditing and Assurance Services
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems
ภาษีอากร 2
Taxation 2
การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
Production and Operations Management
วิชาโท
Minor
รวม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
Internal Control and Internal Auditing
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี
Software for Accountancy
การบัญชีขั้นสูง 1
Advanced Accounting 1
การบริหารเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
วิชาโท
Minor

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
18
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือกจาก 3 กลุ่มวิชาที่กาหนด)

3

General Education Electives
รวม

18
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
701402 บธ.บช. 402
701403 บธ.บช.

403

701494 บธ.บช.

494

701399 บธ.บช.

399

ภาคการศึกษาที่ 2
706200 บธ.
200
701499 บธ.บช.

499

การบัญชีขั้นสูง 2
Advanced Accounting 2
การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
Financial Report and Analysis
โครงงานทางการบัญชีเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
Accounting Project for Community Sustainability
การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาการบัญชี
Professional Internship in Accounting
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาโท
Minor
รวม

ทักษะการเป็นนักบริหารที่รับผิดชอบต่อสังคม
Skills for Socially Responsible Manager
สัมมนาการบัญชี
Seminar in Accounting
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-18-0)
3
3
18
หน่วยกิต
3(0-9-0)
3(3-0-6)
3
3
12

13

ภาคผนวก
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1. คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้ (Learner Person)
ม.อ. 101 (001101) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
ENGL 101 : Fundamental English 1
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คาอธิบายรายวิชา
การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจาวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับ
เบื้องต้น ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Course Description:
Communication in English for everyday interactions. Basic listening, speaking, reading and
writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning.
ม.อ. 102 (001102) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
ENGL 102 : Fundamental English 2
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.อ. 101 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
คาอธิบายรายวิชา
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจาวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับที่
ซับซ้อนขึ้นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Course Description:
Communication in English for everyday interactions. More advanced listening, speaking,
reading and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning.
ม.อ. 201 (001201) : การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล
3(3-0-6)
ENGL 201 : Critical Reading and Effective Writing
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.อ. 102 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
คาอธิบายรายวิชา
ทั ก ษะภาษาอั งกฤษส าหรั บ การอ่ านเชิ งวิ เคราะห์ จ ากแหล่ งข้ อ มู ล และสื่ อ ต่ า งๆ และการเขี ย นอย่ า งมี
ประสิทธิผล ในหัวข้อตามความสนใจของผู้เรียน
Course Description:
English language skills for critical reading from different sources and media and effective
writing on topics of students’ interests.
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ม.อ. 228 (001228) : ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
ENGL 228 : English for Business and Economics
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.อ. 102 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
คาอธิบายรายวิชา
ทักษะ องค์ประกอบ และหน้าที่ของภาษาเฉพาะทาง เพื่ อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในบริบททางธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์
Course Description:
Specific language skills, components and functions for effective communication in business
and economics contexts.
ศท.วว 111 (953111) : ซอฟต์แวร์สาหรับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
SE 111 (953111) : Software for Everyday Life
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คาอธิบายรายวิชา
แนะนาลักษณะ องค์ประกอบ และบทบาทของซอฟต์แวร์ในชีวิตประจาวัน การนาซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้
ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านส่วนบุ คคลเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ และยกระดับคุณ ภาพของชีวิต ด้านองค์กรทางธุรกิจ เพื่อ
ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ และด้านการค้นคว้าวิจัย หัวข้อที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เช่น อาชีพ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อควรระวัง และพึงปฏิบัติในการใช้งานซอฟต์แวร์ ตลอดจนทิศทางของเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ใน
อนาคต
Course Description:
The course will provide basic understanding of computer software: what it is and its role in
improving our daily lives. Major areas of software applications and products popularly used today
will be introduced including software for personal use to improve productivity and quality of life,
for organizational enterprises to support business operations and management, and for education
and research activities. Latest issues in today’s software industry such as career choices, ethics,
future trends, and direction will also be surveyed to provide the overall picture of the field.
กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator)
บธ.กจ. 103 (703103) : การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น
MGMT 103 : Introduction to Entrepreneurship and Business
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คาอธิบายรายวิชา

3(3-0-6)
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บทบาทการเป็นผู้ประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกิจ คุณลักษณะ
และแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ สภาพแวดล้อม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ หลักการจัดการ การจัดการ
ด้ า นการตลาด การผลิ ต การเงิ น บั ญ ชี ภาษี กฎหมายธุ ร กิ จ ธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ และจริ ย ธรรมส าหรั บ
ผู้ประกอบการ
Course Description:
Entrepreneur role in economics development country Entrepreneur and business
opportunities. The characteristic of entrepreneur and motivation factors, environment, types of
business, forms of business, business plans, principle of management, marketing management,
production management, financial management, accounting, taxation, business law, international
business and business ethics for entrepreneur.
กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen)
ร.ท. 104 (140104) : การเป็นพลเมือง
3(3-0-6)
PG 104 (140104) : Citizenship
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย นิยาม และแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นพลเมือง แนวคิดสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่พลเมือง การสร้าง
ความตระหนักถึงปัญหารอบตัวทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ การสร้างจิตสานึกและศีลธรรมอันดีใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและผลประโยชน์ส่วนรวม การเป็นพลเมืองกับการเรียนรู้และการดารงตนในพหุวัฒนธรรม
และความหลากหลายทางสั งคม การสร้ างทั ศ นคติ เชิ งบวกเพื่ อการแก้ ไขปั ญ หาความขัด แย้งด้ ว ยสั น ติ วิธี การ
แสดงออกทางการเมืองภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และค่านิยมของชุมชนและสังคม การเป็นพลเมืองที่มีความรู้และ
ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การเรียนรู้จริยธรรมในวิชาชีพของตน
Course Description:
Meaning, definition and concept of citizenship. Rights, liberties and obligations of
citizenship. Problems awareness of daily life at local, national and international levels. Creation
of public mind and moral for social responsibility and social awareness. Citizenship and the way
of life in plural and multicultural societies. Creating a positive and peaceful attitude to enable
conflict resolution by peaceful means. Political expression under laws, regulations, social norms
and communal practice. Citizenship and the understanding of cultural tradition and local history.
Ethics and vocational citizen.
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บธ. 200 (706200) : ทักษะการเป็นนักบริหารที่รับผิดชอบต่อสังคม
3(0-9-0)
BA 200 (706200) : Skills for Socially Responsible Manager
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คาอธิบายรายวิชา
เป็นกระบวนวิชาที่ใช้การทากิจกรรมด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมเพื่อสังคม
อื่น ๆ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒ นานักศึกษาให้ เป็นผู้ที่มี ความตระหนักในทักษะหน้าที่ความเป็นพลเมือง (Civic
Literacy) เข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะประชาชน ว่าประชาชนที่ดีต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและบาเพ็ญ
ประโยชน์ ในฐานะพลเมืองผู้ ตื่น รู้ เพื่อจะมี ส่ว นร่ว มในการพั ฒ นาประเทศตามบทบาทหน้าที่ ของตนเอง มีความ
ตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมของบ้านเมือง (Environmental Concern) ร่วมกันปกป้องสิ่งแวดล้อมในแนวทาง
ที่เหมาะสมตามมรรควิธีของตนเองในฐานะพลเมืองเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน พร้อมที่จะส่งต่อให้กับอนุชน
รุ่ น หลั ง และมี ค วามสามารถในการประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารสั ง คม (Community service) ตาม
ความสามารถ บทบาท ฐานะทางสั งคม และการงานอาชี พ ของตนเองได้ อ ย่ า งเหมาะสม เพื่ อ ผลั ก ดั น สั ง คม
ประเทศชาติให้เกิดการพัฒนาไปร่วมกัน การให้ลาดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory : S) หรือไม่เป็นที่น่าพอใจ
(Unsatisfactory : U)
Course Description:
This course uses student development activities, volunteer activities and social activities
as a tool to develop students to become a person who is aware of civic literacy and understands
their role as a good citizen who must have social responsibility and perform as an alert citizen to
participate in national development in accordance with their roles and responsibilities. To have
environmental concern, help protect the environment in an appropriate way in order to maintain
a good and sustainable environment, ready to be passed on to the future generations. To have
the ability to apply knowledge for community service according to their abilities, social roles and
career in order to push the nation to develop together. The assessment criteria for the course is
Satisfactory (S) and Unsatisfactory: (U)
กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้ (Learner Person)
ม.บร. 103 (009103) : การรู้สารสนเทศและการนาเสนอสารสนเทศ
3(3-0-6)
LS 103 : Information Literacy and Information Presentation
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี; สาหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอก
คาอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสาคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ ความต้องการและการแสวงหาสารสนเทศ
แหล่งสารสนเทศและบริการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดระเบียบ การสืบค้นสารสนเทศ การประเมิน
สารสนเทศ การนาเสนอสารสนเทศ การอ้างถึงและการเขียนบรรณานุกรม
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Course Description:
The definition and the importance of information and information literacy, information
needs and information seeking, information sources and information services, information
resources and organization, information searching, information evaluation, information
presentation, citation and bibliography writing.
พย.ศท. 151 (571151) : ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสุข
3(2-3-4)
NGGE 151 (571151) : Science and Art for Happiness Creation
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คาอธิบายรายวิชา
การรู้จักตัวเอง การเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความหมาย ความสาคัญและสาระที่แท้ของชีวิตและการศึกษา
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิดและแนวทางของจิตตปัญญาศึกษา สาระและความสาคัญแห่งความสุข นิยามของ
ความสุข ประเภทของความสุขและการสร้างความสุขด้วยตัวเอง ความเชื่อมโยงของสาระแห่งชีวิต การศึกษาจิตต
ปัญญาศึกษาและการสร้างความสุข เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือการมีชีวิตที่สมบูรณ์ ด้วยการเข้าถึงความรู้ ความ
จริง และความดีงามของธรรมชาติและสรรพสิ่ง
Course Description:
Knowing of oneself; understanding of self and others; meaning, significance, and contexts
of life and education; definition and concepts of contemplative education; contexts and
significances of happiness; definition, type, and self-creation of happiness; linkage among life
contexts-education-contemplative education and happiness creation for perfect or quality of life
through true knowledge and the beauty and goodness of natures and all things.
พย.ศท. 116 (571116) : สุขภาพกับการทางานในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
NGGE 116 (571116) : Health and Working in the Digital Age
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คาอธิบายรายวิชา
แนวโน้มรูปแบบการทางานในอนาคต ภัยสุขภาพที่เกิดจากการทางานในยุคดิจิทัล ความรู้พื้นฐานด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย วัฒนธรรมการทางานในยุคดิจิทัล กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย สุขภาวะและการสร้างสุ ขภาวะในสถานประกอบการ เครือข่ายการดูแลสุขภาพคนทางาน นวัตกรรม
และสื่ อสร้างสรรค์เทคโนโลยี ในการดูแลสุ ขภาพคนทางาน การประยุกต์การสร้างสุขภาวะในสถานประกอบการ
ประเภทต่างๆ
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Course Description:
Trend of working pattern in the future. Health risk from working in the digital age.
Fundamental principles of occupational health and safety. Working culture in the digital age. Laws
and standards related to occupational health and safety. Health and wellness promotion in the
workplace. Network on workers’ health. Innovations and creative media technology for workers’
health. Application on wellness promotion in various workplaces.
กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator)
ว.สถ. 101 (208101) : สถิติสาหรับการดารงชีวิตและการทางาน
STAT 101 (208101) : Statistics for Everyday Life and Work
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คาอธิบายรายวิชา

3(2-2-5)

สถิติกับการดารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ ในโลกปัจจุบั นและอนาคต กระบวนการเชิง
เหตุ ผ ลเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาที่ น าไปสู่ พั ฒ นาการที่ ยั่ ง ยื น การใช้ ส ถิ ติ ส าหรั บ อธิ บ ายเหตุ แ ละผ ลของ
ปรากฏการณ์ ต่ างๆ การอธิบ ายปรากฏการณ์ ที่ไม่แ น่ น อนด้วยความน่ าจะเป็ น ความน่าจะเป็ น และ
สถิติศาสตร์ ระเบียบวิธีสถิติขั้นพื้นฐาน ความเชื่อถือได้ของข้อสรุปและการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
การใช้ประโยชน์จากข้อสรุปที่ได้จากระเบียบวิธีทางสถิติ
Course Description:

Statistics in everyday and professional life in the present and future world,
Reasoning process in problem solving for sustained development, Explaining causes
and outcomes of phenomena with statistics, Explaining stochastic phenomena with
probability, Probability and statistics, Fundamental statistical methodologies, reliability
of conclusions, and the use of statistical packages and Utilization of conclusions from
statistical methodologies.
ว.สถ. 102 (208102) : การให้เหตุผลและการคิดเชิงสถิติ
STAT 102 (208102) : Statistical Reasoning and Thinking
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คาอธิบายรายวิชา
การคิดเชิงสถิติ การให้เหตุผลเชิงสถิติ การแสดงภาพข้อมูล การอธิบายข้อมูล โอกาสและความไม่แน่นอน
โค้งปรกติ จากตัวอย่างสู่ประชากร ความสัมพันธ์และสหสัมพันธ์
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Course Description:
Statistical thinking, statistical reasoning, visual displays of data, describing data, chance
and uncertainty, normal curve, from samples to populations, relationship and correlation.
สม. 103 (851103) : ชีวิตและสังคมผ่านสื่อ
3(3-0-6)
MC 103 (851103) : Life and Society Through Media
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คาอธิบายรายวิชา
การวิเคราะห์และวิจารณ์ความหมายและคุณค่าของชีวิต ในมิติของปรัชญา ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม
การเมือง และเศรษฐกิจ ผ่านสื่อ ได้แก่ ภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร รวมทั้ง นวนิยาย เรื่องสั้นและ
หนังสือการ์ตูน
Course Description:
Critical analysis of the meaning and value of life in philosophical, historical, social, cultural,
political, and economic dimensions through media : film, radio, television, newspaper, magazine,
as well as novel, short story, and comic book.
ม.จว. 110 (013110) : จิตวิทยากับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
PSY 110 : Psychology and Daily Life
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่ม;ี สาหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอก
คาอธิบายรายวิชา
จิตวิทยากับชีวิตประจาวัน ปัจจั ยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ปัจจัยด้าน
สังคม
Course Description:
Psychology and daily life, individual factors, interpersonal factors, social factors.
กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen)
วจ.ศป. 115 (109115) : ชีวิตกับสุนทรียะ
3(3-0-6)
FAGE 115 (109115) : Life and Aesthetics
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คาอธิบายรายวิชา
ความงามโดยรวมซึ่ งสามารถพบเห็ น ได้ ในธรรมชาติ งานศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมตลอดจนสื่ อ สมั ย ใหม่ ใน
ชีวิตประจาวัน สุนทรียะในงานศิลปะตะวันตกและตะวันออก ขนบจารีตวัฒนธรรม คติ ความเชื่อ และผลผลิตทาง
วัฒนธรรมที่สะท้อนจากภูมิปัญญาของสังคม
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Course Description:
Beauty in general found in nature, works of art, traditions and culture and modern media
used in daily life. Aesthetics in western and eastern art. Traditions and culture, beliefs and cultural
creations that reflect social wisdom.
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
คณะนิติศาสตร์
น.ศท. 220 (176220) : กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
LAGE 220 : Fundamental Business Law
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คาอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กับการประกอบธุรกิจในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลือก
รูปแบบในการประกอบธุรกิจ การจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจ แหล่งทุนในการประกอบการ การบริหารงานบุคคล การ
วางแผนภาษี สถานประกอบการ การควบคุม กากับและส่งเสริมประกอบการดาเนินธุรกรรมระหว่างประเทศ การ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การจัดการข้อพิพาท และการเลิกกิจการ
Course Description:
Basic knowledge about the laws relating to a variety of business operations, including a
selection of an appropriate type of a business entity; formation of business organization; source of
investment for business operation; personnel management; tax planning; place of business;
control, regulation and promotion of international business transaction; protection of intellectual
property rights; dispute resolution and business dissolution.
คณะวิทยาศาสตร์
ว.คณ. 171 (206171) : คณิตศาสตร์ทั่วไป 1
3(3-0-6)
MATH 171 : General Mathematics 1
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คาอธิบายรายวิชา
เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น กาหนดการเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพันธ์
Course Description:
Matrices and systems of linear equations, linear programming, functions and graphs, limits
and continuity of functions, the derivative, graph sketing and optimization.
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คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการบัญชี
บธ.บช. 101 (701101) : การบัญชีขั้นต้น
3(3-0-6)
ACC 101 : Elementary Accounting
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างการบัญชีกับธุรกิจ ความหมายและวัตถุประสงค์ทางการบัญชี ประโยชน์ของ
ข้อมูลทางการบัญชี จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาบัญชีและวิชาชีพ
บัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศและประเทศไทย กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทาง
การเงิน รูป แบบทางธุรกิจ และวงจรบัญ ชี หลักการวิธีการบันทึกบัญชีขั้นต้นตามหลักการบัญ ชีเกี่ยวกับสิ น ทรัพย์
หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์รายการค้าสาหรับ กิจการให้บริการและกิจการซื้อขาย
สินค้า บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป การ
จัดทางบทดลอง รายการปรับปรุงและปิดบัญชี กระดาษทาการ การจัดทางบการเงิน ระบบเงินสดย่อยและระบบ
ใบสาคัญ และการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
Course Description:
Relationship between accounting and business concept, accounting definitions,
accounting purposes, benefits of accounting information, ethics of accounting profession, and
accounting and accounting profession-related laws, International Financial Reporting Standards
(IFRS), Thai Financial Reporting Standards (TFRS), framework for financial reporting, types of
business, and accounting cycle, elementary accounting entry principles for accounting principles in
relation to asset, liability, owner’s equity, revenue, and expense, transaction analysis for service
firms and merchandising, journalizing transactions in general journal and special journals, posting
transactions to general ledger, preparing trial balance, accounting adjustment, working papers,
preparing financial statements, petty cash and voucher system, and value added tax (VAT)
accounting.
ภาควิชาการเงิน
บธ.กง. 205 (702205) : เศรษฐศาสตร์พื้นฐานเพื่อการบริหารธุรกิจ
FINA 205 Foundations of Economics for Business Administration
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คาอธิบายรายวิชา

3(3-0-6)
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ภาพรวมวิชาเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และกลไกตลาด ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิตและ
ต้น ทุ น การผลิ ต ตลาด โครงสร้ างตลาด และการก าหนดราคา ระบบเศรษฐกิ จ การวัด ผลของกิ จกรรมทางมห
เศรษฐศาสตร์และการแปลความหมาย ความผันผวนในระบบเศรษฐกิจ ดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจ บทบาทของ
รัฐบาลต่อระบบเศรษฐกิจและนโยบายการคลัง ระบบการเงิน สถาบันการเงิน และนโยบายการเงิน เศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
Course Description:
An overview of economics, demand, supply, and the market mechanism, theory of
consumer behavior, theory of production and cost of production, markets, market structure, and
price determination, economy and the measurement and interpretation of macroeconomic
activities, economic fluctuation, equilibrium of the economy, roles of the government towards
economy and the fiscal policy, financial system, financial institutions, and the monetary policy,
international economics and economic integration.
บธ.กง. 211 (702211) : การเงินธุรกิจ 1
3(3-0-6)
FINA 211 Business Finance 1
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : บธ.บช 100 (701100) หรือ บธ.บช 101 (701101) หรือ บธ.บช 182 (701182)
คาอธิบายรายวิชา
บทบาทของการบริห ารการเงิน และหน้าที่ของผู้บริห ารการเงิ น ตลาดเงินและตลาดทุน ความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทน การวิเคราะห์และการวางแผนการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน มูลค่าของเงินตามระยะเวลา การ
จัดทางบประมาณลงทุน ต้นทุนของเงินทุน และแหล่งเงินทุน
Course Description:
The role of financial management and the function of financial manager. Money market
and capital market. Concept of risk and return. Financial analysis and planning. Working capital
management. Time value of money. Capital budgeting. Cost of capital. Sources of long-term
financing.
บธ.กง. 312 (702312) : การเงินธุรกิจ 2
3(3-0-6)
FINA 312 Business Finance 2
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : บธ.กง 211 (702211)
คาอธิบายรายวิชา
ภาพรวมการเงินธุรกิจ การจัดหาเงินทุนระยะสั้น การจัดหาเงินทุนระยะยาว นโยบายเงินปันผล การบริหาร
ความเสี่ยงและผลตอบแทน การประเมินมู ลค่าของหลักทรัพย์ ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุนการรวมและควบกิจการ การ
เลิกกิจการ การเงินระหว่างประเทศ
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Course Description
Overview of business finance. Short term financing. Long term financing. Dividend policy.
Risk management and returns. Security valuation. Capital structure theories. Mergers and
acquisitions. Liquidation. International finance.
ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
บธ.กจ. 202 (703202) : หลักการจัดการและองค์การ
3(3-0-6)
MGMT 202 Principles of Management and Organization
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คาอธิบายรายวิชา
ความสาคัญและบทบาทของการจัดการ จริยธรรมการจัดการ วิวัฒนาการแนวความคิดทางการจัดการ การ
วางแผน การจัดองค์การ การชักนา การควบคุมและกรณีศึกษาทางการจัดการ
Course Description:
Importance and role in management. Ethics in Management. Evolution of management
concepts. Planning. Organizing. Leading. Controlling. Case study in management.
บธ.กจ. 243 (703243) : สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
MGMT 243 Applied Business Statistics
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คาอธิบายรายวิชา
มาตรฐานขั้นพื้นฐานของการวิเคราะห์สถิติในธุรกิจ ได้แก่ อัตราส่วน สัดส่วน อัตราร้อยละ และการแจกแจง
ความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย แนวคิดและพื้นฐานความน่าจะเป็น การแจกแจงปกติ
ประชากรและการเลือกตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน : การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร และการ
ทดสอบค่าสั ดส่ วนของประชากร การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ การถดถอย
โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ
Course Description:
Basic tools of statistical analysis in business: ratios, proportion, percentages, frequency
distribution. Measures of central tendency. Measures of dispersion. Concept and basic of
probabilities. Normal distribution. Population and sampling. Estimation. Testing hypothesis:
population mean and population proportion. Analysis of variance, Chi-square test, regression
analysis. Statistical software.
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บธ.กจ. 244 (703244) : การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
3(3-0-6)
MGMT 244 Production and Operations Management
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : บธ.กจ. 202 (703202)
คาอธิบายรายวิชา
การวางแผน การดาเนินงาน และการควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ ความได้เปรียบในการแข่งขัน กล
ยุทธ์ และผลิตภาพ การจัดการคุณภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบริการ การออกแบบกระบวนการและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการดาเนินงาน การวางแผนกาลังการผลิต การบริหารโครงการ การจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนการผลิตรวม การวางแผนความต้องการวัสดุ
และทรัพยากร การวิเคราะห์การตัดสินใจด้วยเครื่องมือเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
Course Description:
Production and operations planning, implementing, and controlling. Competitive
advantages, strategies, and productivity. Quality management. Product design. Service design.
Process design and technologies related to production and operations. Capacity planning. Project
management. Logistics and supply chain management. Forecasting. Inventory management.
Aggregate planning. Material requirement planning and resource requirement planning. Decision
analysis using quantitative and qualitative tools.
บธ.กจ. 309 (703309) : การบริหารเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
MGMT 309 : Strategic Management
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : บธ.กง. 211 (702211) และ บธ.กจ. 244 (703244) และ บธ.กต. 211 (705211)
คาอธิบายรายวิชา
หลักการของกระบวนการการบริหารเชิง กลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โอกาส และข้อจากัด การ
วิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน การกาหนดกลยุทธ์โดยใช้สภาพแวดล้อมเป็นตัวขับเคลื่อน การกาหนดกลยุทธ์
โดยใช้ทรัพยากรภายในเป็นศูนย์กลาง และการกาหนดกลยุทธ์โดยใช้หลักการสร้างคุณค่า การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การประเมินกลยุทธ์ กรณีศึกษาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โอกาส และข้อจากัด กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขัน กรณีศึกษาการกาหนดกลยุทธ์ และกรณีศึกษาการประเมินผลกลยุทธ์
Course Description:
Principles of strategic management process. Environmental analysis, opportunities and
threats. Analysis of competitive advantages. Strategy formulation in according with environmentaldriven view, resource-based view and value-driven view. Strategy implementation. Strategy
evaluation. Case studies in environmental analysis, opportunities, and threats. Case studies in
analysis of competitive advantage. Case studies in strategy formulation and strategy evaluation.
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บธ.กจ. 322 (703322) : การสื่อสารเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
MGMT 322 : Communication for Business Results
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คาอธิบายรายวิชา
การสื่อสารสาหรับการพัฒนาธุรกิจที่ทันสมัย การสร้างกลุ่มทางานและบริษัท การสารวจวิเคราะห์ตลาด การ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันและส่วนประสมการตลาด การสื่อสารทั้งสาหรับทักษะด้านงาน การเขียนประวัติส่วนตัวและ
จดหมายนา และการสัมภาษณ์ การอภิปรายปัญหาและข้อเสนอแนะสาหรับกิจการเพื่อสังคม
Course Description:
Communication for innovative business development, company and team building, market
analysis survey, competitive advantages and marketing mix. Communication for job skills, resume
and cover letter writing and interviewing, problems discussion and solutions for social enterprises.
ภาควิชาการตลาด
บธ.กต. 211 (705211) : หลักการตลาด
3(3-0-6)
MKTG 211 : Marketing Principles
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คาอธิบายรายวิชา
หลักพื้นฐานทางด้านการตลาด ลักษณะ แนวความคิด และวิธีการศึกษาวิชาการตลาด ตลาดในแง่ผู้บริโภค
พฤติกรรมของผู้บริโภค การจาแนกประเภทและการแบ่งส่วนตลาด สิ่งแวดล้อมทางการตลาด หลักการตลาดในส่วนที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการขาย
Course Description :
Fundamentals of marketing: nature and concepts. Marketing management approach.
Markets; consumer, consumer behavior, market segmentation and market classification. Marketing
environments. Marketing mix: product, price, place and promotion.
วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
บธ.บช. 201 (701201) : การบัญชีขั้นกลาง 1
3(3-0-6)
ACC 201 : Intermediate Accounting 1
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : บธ.บช. 101 (701101)
คาอธิบายรายวิชา
หลักการ วิธีการบัญชี และนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
จาแนกประเภทสิ น ทรัพย์ การรับ รู้ การวัดมูล ค่า และการแสดงรายการในงบการเงินส าหรับเงินสดและรายการ

27
เทียบเท่า ลูกหนี้ การค้าและตั๋วเงิน รับ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์อื่นๆ ต้นทุนการกู้ยืม การด้อยค่าของสินทรัพย์
Course Description :
Accounting principles, concepts and policies for assets under IFRS including assets
classification, recognition, measurement and presentation in financial statements. Cash and cash
equivalent, accounting receivables and note receivable, inventory, investment, property, plant and
equipment, natural resource, intangible asset, investment property and other assets. Borrowing
cost, asset impairment.
บธ.บช. 202 (701202) : การบัญชีขั้นกลาง 2
3(3-0-6)
ACC 202 : Intermediate Accounting 2
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : บธ.บช. 201 (701201) หรือ บธ.บช. 205 (701205)
คาอธิบายรายวิชา
หลักการบัญชีหนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วย การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สินหมุนเวียน ประมาณการหนี้สิน
และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล หลักการบัญชีหนี้สินไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย
การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน ไม่หมุนเวียน การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีผลประโยชน์ของ
พนักงาน การบัญชีบริษัทและบริษัทมหาชนจากัด ประกอบด้วย การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทและการดาเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น การจัดสรรกาไรสะสมและกาไรต่อหุ้น การเลิกบริษัทและการชาระบัญชี การจัดทา
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบแสดง
ฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูลและงบการเงินระหว่างกาล การจัดทาและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
Course Description:
Accounting principles of current liabilities including recognition and measurement of
current liabilities, estimated liabilities and contingent liabilities, and presentation and disclosure.
Accounting principles of non-current liabilities including recognition and measurement of noncurrent liabilities, presentation and disclosure, and accounting for employees benefits. Company
and public company accounting including establishing company accounting and operations,
changing in shareholders, appropriation of retained earnings and earnings per share, and closing
company and liquidation. Preparation of statement of changes in shareholders’ equity and
comprehensive income statement. Presentation of shareholders’ equity in the statement of
financial position and disclosures and the interim financial statements. Preparation and analysis of
statement of cash flow.
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บธ.บช. 211 (701211) : การบัญชีต้นทุน
3(3-0-6)
ACC 211 : Cost Accounting
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : บธ.บช. 101 (701101) หรือ บธ.บช. 104 (701104)
คาอธิบายรายวิชา
ความสาคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนและการบริหารต้นทุนในองค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุนต่างๆ
และแนวคิดการจาแนกประเภทต้น ทุน การบันทึกรายการบัญชีต้นทุนและการจัดทางบการเงิน กระบวนการ
ควบคุมและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ การบัญชีเกี่ยวกับแรงงาน การบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตและการปัน
ส่วนต้นทุนแผนกบริการ ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมและการบริหารกิจกรรม ระบบบัญชีต้น ทุนงานสั่งทาและ
วิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง และเศษซาก ระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิตและวิธีการ
บัญชีเกี่ยวกับของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง และเศษซาก การบัญชีต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง
การบัญชีเกี่ยวกับผลิตผลร่วมและผลิตผลพลอยได้
Course Description:
The importance and roles of cost accounting and cost management in business
organization. Cost definition and concepts of cost classification. Recording cost transactions and
preparation of financial statements. Controlling procedures and accounting for raw materials.
Accounting for labor. Accounting for factory overhead and allocation of support-department costs.
Activity-based costing system and activity-based management. Job-order cost system and
accounting for spoiled goods, waste, defective work and scrap materials. Process cost system and
accounting for spoiled goods, waste, defective work and scrap materials. Standard cost accounting
and variance analysis. Accounting for joint products and by-products.
บธ.บช. 244 (701244) : ภาษีอากร 1
3(3-0-6)
ACC 244 : Taxation 1
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คาอธิบายรายวิชา
ความส าคั ญ ของการจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรและประเภทของภาษี อ ากร หน้ าที่ แ ละจริย ธรรมของผู้ เสี ย ภาษี
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีระดับท้องถิ่น หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร การจัดเก็บภาษีของ
กรมสรรพากรและประมวลรัษฎากร หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ การแบ่งประเภทเงินได้พึง
ประเมิน การยกเว้นและการหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อนเพื่อการลดภาระภาษี หลักเกณฑ์การคานวณภาษีเงินได้
ประจาปี หลักเกณฑ์การคานวณภาษีเงินได้ครึ่งปี หลักเกณฑ์การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แบบแสดงรายการภาษี
รายงานที่เกี่ยวข้องและการชาระภาษี ประเด็นปัญหาและการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

29
Course Description:
Importance of tax collection and types of taxation, Duties and ethics of tax payers. Rules
of collecting local taxation, excise tax and custom duty. Tax collection of Revenue Department
and revenue code. Rules of collecting personal income tax; income categories of assessable
income, exemption and deduction of expenses, deduction of the allowances in order to relieve
tax burden, rules of annual and semi personal income tax computation, withholding income tax,
tax form filing, tax reporting and tax payment. Problems and tax planning on personal income tax.
บธ.บช. 313 (701313) : การบัญชีเพื่อการบริหาร
3(3-0-6)
ACC 313 : Managerial Accounting
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : บธ.บช. 211 (701211)
คาอธิบายรายวิชา
การบัญชีบริหารและการจัดทารายงานเพื่อการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจในองค์กรธุร กิจ การบัญชีแบบลีน
ความหมาย แนวคิด การจาแนกประเภท และการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ
และกาไร ระบบต้นทุนรวมและต้นทุนผันแปร การงบประมาณเพื่อการวางแผนและพยากรณ์ งบประมาณยืดหยุ่น
และการประเมินผลการดาเนินงานโดยการวิเคราะห์ผลต่าง การใช้ ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจระยะสั้น การ
ใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเงินในการตัดสินใจ การบัญชีตามความรับผิดชอบ การจัดทารายงานตามส่วนงานและการกาหนด
ราคาโอน การกาหนดราคาสินค้า การจัดทารายงานและการวิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพ การบัญชีบริหารสาหรับธุรกิจ
บริการ
Course Description:
Managerial accounting and reporting for organization planning, controlling and decision
making. Lean accounting. Cost definition, concept and classification, and cost behavior analysis.
Cost-volume-profit relationship. Absorption and variable costing. Budgeting for planning and
forecasting. Flexible budget and variance analysis for performance evaluation. Accounting
information for short-term decision. Non-financial information for decision making. Responsibility
accounting. Segment report and transfer pricing. Product pricing. Quality cost reporting and
analysis. Managerial accounting for service business.
บธ.บช. 321 (701321) : การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
ACC 321 : Auditing and Assurance Services
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : บธ.บช. 202 (701202) หรือ บธ.บช. 206 (701206)
คาอธิบายรายวิชา

3(3-0-6)
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แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและแม่บทสาหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น วิวัฒนาการเกี่ยวกับวิชาชีพการ
สอบบัญชี กฎหมาย พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีและการประยุกต์ใช้ จรรยาบรรณ
บทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี และการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการ
รวบรวมหลักฐานและประเภทของการตรวจสอบ การวางแผนการสอบบัญชี วัตถุประสงค์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สอบบัญชี ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี การทุจริตและข้อผิดพลาด และการใช้ผลงานของบุคคลอื่น ความเสี่ยงใน
การสอบบัญชี การประเมินความเสี่ยง และความมีสาระสาคัญ การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี กระดาษทาการของ
ผู้สอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้และค่าใช้จ่าย รายงานการสอบบัญชี บริการ
เกี่ยวเนื่อง และการตรวจสอบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
Course Description:
General auditing concept and framework for assurance engagements. Evolution of audit
profession. Legal and act related auditing. Auditing standards and application of code of ethics,
auditor roles and responsibilities, and audit engagement quality control. Audit evidence, evidence
gathering techniques and types of audit test. Audit planning, audit objectives and process.
Acceptance of audit engagement. Fraud and error, and using the work of others. Audit risk, risk
assessment, and materiality. Audit sampling. Audit working papers. Audit of assets, liabilities,
equities, revenues and expenditure. Auditor’s report. Related services. Electronic data processing
audit.
บธ.บช. 322 (701322) : การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
ACC 322 : Internal Control and Internal Auditing
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : บธ.บช. 321 (701321)
คาอธิบายรายวิชา
แนวความคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน กรอบงานสากลสาหรับการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน การกากับดูแลกิจการ บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน การจัดองค์กรและการบริหารงาน
ตรวจสอบภายใน การจัดการความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงทั้งองค์กร กรอบงานการควบคุมภายในและการ
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ความเสี่ยงและการควบคุมด้านทุจริต การวางแผนงานตรวจสอบภายใน
กระบวนการและวิธีการตรวจสอบภายใน การประยุกต์มาตรฐานการตรวจสอบภายในและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติภารกิจงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบและการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเสนอ
รายงานตรวจสอบภายในและการติดตามผลการตรวจสอบภายใน
Course Description:
Internal control and internal auditing concept, international professional practices
framework of internal auditing, corporate governance, roles of internal auditor, organizational
structure and managing the internal audit activities, enterprise risk management and risk
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assessment, internal control framework and assessment of internal control components, risks and
fraud control, internal audit engagement planning, internal audit process, application of internal
audit standards and related regulations in performing internal audit engagement, internal audit
and control of information technology, communicating engagement results and follow-up process.
บธ.บช. 331 (701331) : ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
ACC 331 : Accounting Information Systems
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : บธ.บช.202 (701202) หรือ บธ.บช.206 (701206)
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดพื้นฐานของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ภาพรวมของวงจรการประมวลรายการค้า เอกสารใน
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี กระบวนการ ทางเดินเอกสาร การควบคุมภายใน และสารสนเทศทางการบัญชีของ
วงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรการจัดการทรัพยากรบุคคล วงจรบัญชีแยกประเภททั่วไปและการ
จั ด ท ารายงานทางการบั ญ ชี แ ละบั ญ ชี บ ริ ห าร เทคนิ ค และกระบวนการพั ฒ นาระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชี
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Course Description:
Fundamental concept of accounting information systems. Overview of business cycles.
Documents in accounting information systems. Processes, documentation, internal control, and
accounting information in general business cycle i.e. revenue cycle, expenditure cycle, production
cycle, human resources management cycle, general ledger and accounting and managerial
accounting reporting systems. Techniques and processes in accounting information systems
development. Effects of information technology in accounting information systems.
บธ.บช. 335 (701335) : โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี
3(3-0-6)
ACC 335 : Software for Accountancy
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : บธ.บช. 331 (701331)
คาอธิบายรายวิชา
ประเภทและลั ก ษณะของโปรแกรมส าเร็จ รูป เพื่ อ งานบั ญ ชี การเลื อ กและขั้ น ตอนในการเปลี่ ย นแปลง
กระบวนการทางานจากระบบบัญชีเก่าเป็นโปรแกรมสาเร็จรูปบัญชี ประโยชน์และปัญหาในการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
บัญชี โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานทางการบัญชี ได้แก่ โปรแกรมวางแผนทรัพยากรองค์กร และโปรแกรมสาเร็จรูปทาง
บัญชีสาหรับ SMEs กรณีศึกษา
Course Description :
Types and characteristics of accounting software. Selection and process of conversion to
accounting software environment. Pros and cons of using accounting software. Accounting
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software including Enterprise Resource Planning (ERP) and accounting software for SMEs. Case
study.
บธ.บช. 342 (701342) : ภาษีอากร 2
3(3-0-6)
ACC 342 : Taxation 2
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : บธ.บช. 244 (701244); และ บธ.บช. 206 (701206) หรือ บธ.บช. 202 (701202)
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิ ด และความแตกต่ า งระหว่ า งเกณฑ์ ก ารรั บ รู้ ร ายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยตามหลั ก การบั ญ ชี แ ละการภาษี อ ากร
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่ วิธีการประเมินและหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล การ
ปรับปรุงกาไรสุทธิทางการบัญชีเป็นกาไรสุทธิทางภาษีอากร การจัดทารายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีและการยื่ น
แบบแสดงรายการภาษีและภาษีสาหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หลักเกณฑ์การจัดเก็บ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักเกณฑ์การจัดเก็บ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประเด็นปัญหาและกรณีศึกษาเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีธุรกิจเฉพาะ และการวางแผนภาษี การภาษีระหว่างประเทศและอนุสัญญาภาษีซ้อน
Course Description:
Concepts and differences between the assessable accounting and taxable income and
expense. Rules of collecting corporate income tax; assessment and rules of collecting corporate
income tax, accounting profit to taxable income reconciliation, tax report preparation and tax form
filling, and taxation for the BOI enterprise. Rules of collecting value added tax. Rules of collecting
specific business tax. Problems and case studies on corporate income tax, value added tax and
specific business tax. Tax planning. International taxation and double tax agreement.
บธ.บช. 399 (701399) : การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาการบัญชี
3(0-18-0)
ACC 399 : Professional Internship in Accounting
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ; สาหรับนักศึกษาวิชาเอกเท่านั้น
คาอธิบายรายวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการปฏิบัติงานการบัญชี โดยฝึกในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือ
ธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ โดยนาความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษา
ไปใช้ในสถานการณ์จริง การปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์และจัดให้มีการปัจ ฉิมนิเทศ การ
ให้ลาดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory : S) หรือ ไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory : U)
Course Description:
Accounting professional internship in government agencies or private sector under the
supervision of the lecturers, theoretical and practical knowledge will be applied in their training.
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Orientation and coaching before training and evaluating after training. Grading will be given on
satisfactory of unsatisfactory basis.
บธ.บช. 401 (701401) : การบัญชีขั้นสูง 1
3(3-0-6)
ACC 401 : Advanced Accounting 1
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : บธ.บช. 202 (701202) หรือ บธ.บช. 206 (701206)
คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
การรวมธุรกิจ การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันซื้อหุ้น
และภายหลังวันซื้อหุ้น การจัดทางบการเงินรวม ณ วันซื้อหุ้นและภายหลังวันซื้อหุ้น งบกระแสเงินสดรวม การดาเนิน
ธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน การร่วมการงาน การบัญชีสาหรับการแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ การ
แปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ การบัญชีสาหรับสานักงานใหญ่และสาขา
Course Description:
Business combination, accounting for investment in associated company, accounting for
investment in subsidiary company at the acquisition date and after acquisition date, preparation of
consolidated financial statements at the acquisition date and after acquisition date, consolidated
cash flow statement, investment companies, joint arrangement, accounting for translation of
foreign currency transactions and translation of foreign currency financial statements, accounting
for head office and branches.
บธ.บช. 402 (701402) : การบัญชีขั้นสูง 2
3(3-0-6)
ACC 402 : Advanced Accounting 2
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : บธ.บช. 202 (701202) หรือ บธ.บช. 206 (701206)
คาอธิบายรายวิชา
การบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ เครื่องมือทางการเงิน การบัญชีสาหรับกิจการไม่แสวงหากาไร นโยบายการ
บัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด การบัญชีสาหรับสัญญาเช่า การบัญชีสาหรับการปรับ
โครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา การบัญชีสาหรับสัญญาก่อสร้าง ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และการวัดมูลค่ายุติธรรม
Course Description:
Accounting for revenue recognition, financial instruments ,accounting for non-profit
organization, accounting policies, changes in accounting estimates and errors, accounting for
leases, accounting for troubled debt restructuring, accounting for construction contract, deferred
income taxes and fair value measurement.

34
บธ.บช. 403 (701403) : การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
3(3-0-6)
ACC 403 : Financial Report and Analysis
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : บธ.บช. 401 (701401) หรือ บธ.บช. 407 (701407)
คาอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน รายงานทางการเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี การประเมินข้อจากัดของรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการบัญชี ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมจัดหาเงิน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมดาเนินงาน วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
ซึ่งประกอบด้วย งบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์สภาพคล่อง การวิเคราะห์ความสามารถในการทากาไร และการ
วิเคราะห์ความสามารถในการชาระหนี้ การวิเคราะห์รายงานที่ประกอบด้วยข้อมูลทั้งทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน
การวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจ การประเมินมูลค่ากิจการ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกิจ
Course Description
Relationship between business analysis and financial report analysis. Financial report and
accounting information disclosure. Evaluation of limitations of financial report. Accounting analysis:
financing activities, investing activities, and operating activities. Methods and tools for financial
report analysis: statement of cash flow and liquidity analysis, profitability analysis, and credit
analysis. Analyzing report with financial and nonfinancial information. Prospective business
analysis. Business valuation. Case study of business analysis.
บธ.บช. 494 (701494) : โครงงานทางการบัญชีเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
3(3-0-6)
ACC 494 : Account Project for Community Sustainability
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
คาอธิบายรายวิชา
การศึกษาและค้นคว้าวิจัยในหัวข้อพิเศษทางการบัญชีที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนที่กาลังได้รับ
ความสนใจหรือเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมในแต่ละปี โดยนักศึกษาเป็นผู้ดาเนินการ ภายใต้การควบคุมของ
คณาจารยที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาการบัญชี
Course Description:
Special investigation or studies of any topic of accounting, to be carried out by group of students under
supervision of instructors appointed by the department.

บธ.บช. 499 (701499) : สัมมนาการบัญชี
ACC 499 : Seminar in Accounting
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีชั้นปีที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
คาอธิบายรายวิชา

3(3-0-6)
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การศึกษาและค้นคว้าหาความรู้ทางการบัญชีเพิ่มเติม ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ นอกเหนือจากที่ได้ศึกษาใน
ห้องเรียน เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในการค้นหาปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในวิชาชีพการบัญชี แนว
ทางแก้ไขปัญหา และเรื่องที่น่าสนใจในวิชาชีพ โดยศึกษาจากกรณีศึกษา บทความ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการอภิปราย การนาเสนอรายงาน พร้อมทั้งมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใน
การศึกษาด้วย
Course Description:
Studying and exploring additional accounting knowledge from both theory and practice
apart from what have learned in class to build up knowledge and skills to discover possible
problems and solutions in accounting professional issues, interesting professional issues through
related national and international case studies, articles, documents, including discussion and
presentation and also embed moral and ethics into the study.
วิชาเอกเลือก
บธ.บช. 411 (701411) : การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี
3(3-0-6)
ACC 411 : Accounting Planning and Control
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : บธ.บช. 313 (701313)
คาอธิบายรายวิชา
บทบาทหน้าที่ของผู้อานวยการทางบัญชี การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การวางแผนและ
ควบคุมรายได้ การวางแผนและควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย การวางแผนและควบคุมสินทรัพย์ การวางแผนและ
ควบคุมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ การวางแผนและควบคุมกาไร การจัดทารายงานเพื่อการบริหารและการ
จัดทารายงานทางการเงินโดยผ่านกรณีศึกษา และการพิจารณาโปรแกรมทางบัญชี
The roles and responsibility of controller. Strategic planning. Risk management. Planning
and control of revenues. Planning and operation control of expenses. Planning and control of
assets. Planning and control of liabilities and shareholders’ equity. Profit planning and control.
Preparing management reporting and financial reporting; learning through case studies. Accounting
software selection
บธ.บช. 413 (701413) : การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
ACC 413 : Strategic Cost Management
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : บธ.บช. 313 (701313)
คาอธิบายรายวิชา
ภาพรวมการบริหารต้นทุน ปัญหาและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย การ
วิเคราะห์กลยุทธ์และการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ ต้นทุนกิจกรรมและการบริหารกิจกรรม การบริหารต้นทุนคุณภาพ
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การวิเคราะห์ความสามารถในการทากาไร การวัดผลิตภาพและการควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกล
ยุทธ์
Course Description:
Overview of cost management. Problems and case studies for strategic cost management
related to strategy analysis and strategic cost management, activity based costing and
management, quality cost management, profitability analysis, productivity measurement and
control, and strategic performance measurement.
บธ.บช. 421 (701421) : ปัญหาการสอบบัญชี
3(3-0-6)
ACC 421 : Auditing Problems
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : บธ.บช. 321 (701321)
คาอธิบายรายวิชา
ปัญหาและกรณีศึกษาในเรื่องจริยธรรมในการสอบบัญชี การวางแผนการสอบบัญชี การควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชี การประเมิน ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ข้อเสนอแนะและจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน
การได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี การจัดทากระดาษทาการ การจัดทารายงานการสอบบัญชี
Course Description:
Problems and case studies in audit ethics, audit planning, audit quality control, internal
control assessments, recommendation and weakness of internal control, audit evidence gathering
methods, working paper preparation and audit reports.
บธ.บช. 422 (701422) : ปัญหาการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
ACC 422 : Internal Control and Internal Audit Problems
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : บธ.บช. 322 (701322)
คาอธิบายรายวิชา
ปัญหาและกรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมในการควบคุมและตรวจสอบภายใน ปัญหาและกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การควบคุมและวางแผนการตรวจสอบภายใน ปัญ หาและกรณี ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภ าพของการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปัญหาและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและควบคุม
ภายใน ปัญหาและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดทารายงานผลการตรวจสอบภายใน ปัญหาและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
กากับดูแลกิจการและการควบคุมด้านการทุจริต ปัญหาและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และประเด็นที่เป็นปัญหาในปัจจุบันของการตรวจสอบภายใน
Course Description :
Problems and cases on internal control and audit ethics, problems and cases on internal
control and audit planning, problems and cases on performance evaluation of risk management
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and internal control, problems and cases on conducting internal audit and control, problems and
cases on internal audit report, problems and cases on corporate governance and fraud control,
problems and cases on internal audit and control of information technology and contemporary
issues in internal audit.
บธ.บช. 425 (701425) : การบัญชีทางนิติวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
ACC 425 : Forensic Accounting
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : บธ.บช. 321 (701321) ;และ บธ.บช. 322 (701322) หรือ บธ.บช. 423 (701423)
คาอธิบายรายวิชา
ความรู้ เบื้ องต้ น เกี่ย วกับ การบั ญ ชีท างนิ ติวิท ยาศาสตร์ ทฤษฎี การบั ญ ชีท างนิติ วิท ยาศาสตร์ หลั กฐาน
หลักการและวิธีการรวบรวมหลักฐาน กระบวนการและวิธีการในการตรวจสอบทุจริต การทุจริตโดยผู้ที่เกี่ยวข้องและ
การทุจริตขององค์กร การทุจริตภายใต้ข้อกาหนดของหน่วยงานที่กากับดูแล การบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี
ทางนิติวิทยาศาสตร์ การเข้าไปมีส่วนร่วมในคดีความในฐานะพยานตามกฏหมาย และจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพการบัญชีทางนิติวิทยาศาสตร์
Course Description :
Introduction to forensic accounting. Forensic accounting theories. Evidence, concept and
evidence gathering methods. Process and methods of fraud investigation. Occupational and
organization fraud. Specialized fraud areas. Other forensic accounting services. Testifying in court as
an expert witness. Forensic accountant ethics.
บธ.บช. 436 (701436) : การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
ACC 436 : Analysis and Design of Accounting Information System
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : บธ.บช. 331 (701331)
คาอธิบายรายวิชา
องค์ป ระกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคและเครื่องมือในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วิธีการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การออกแบบ
ส่วนนาเข้าข้อมูลและเอกสารการนาข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศทางการบัญชี การออกแบบ ส่วนประมวลผลข้อมูล
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การออกแบบแฟ้มและฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางการบัญชี การออกแบบรายงาน
และสารสนเทศทางการบั ญ ชี การออกแบบการควบคุมทั่ วไประบบสารสนเทศทางการบัญ ชี การออกแบบการ
ควบคุมระบบงานระบบสารสนเทศทางการบัญชี การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Course Description:
Components of information technology for accounting information system. Techniques and
tools for analysis and design of accounting information system. Methods of analyzing accounting
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information system. Input and form design for accounting information system. Process design for
accounting information system. File and database design for accounting information system.
Report and accounting information design. General control design for accounting information
system. Application control design for accounting information system. Project management for
accounting information system.
บธ.บช. 437 (701437) : การตรวจสอบและควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
ACC 437 (701437) : Information Technology Audit and Control
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : บธ.บช. 321 (701321); และ บธ.บช. 335 (701335) หรือ บธ.บช. 435 (701435)
คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
สภาพแวดล้อมในการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ มาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการ
และการประกั น คุ ณ ภาพการตรวจสอบระบบสารสนเทศ เทคนิ คการใช้ คอมพิ ว เตอร์ช่ว ยในการตรวจสอบและ
กรณีศึกษา วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
แนวคิดและแนวปฏิ บั ติเกี่ย วกับ ธรรมมาภิ บ าลของเทคโนโลยีส ารสนเทศ จริยธรรมวิช าชีพ การตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ
Course Description:
Information system environment and control. Information system auditor roles and
responsibilities. Standards for information technology auditing. Information system audit approach
and quality assurance. Computer Assist Audit Technique: CAAT and case study. Information system
audit professional certificate and associations. Information system audit and assurance standards.
Information Technology Governance framework and guideline. Code of professional ethics for
information system audit.
บธ.บช. 450 (701450) : การบัญชีสาหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน
3(3-0-6)
ACC 450 : Accounting for Climate Change and Sustainability
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
คาอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้ อ งต้น เกี่ยวกับ การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน และผลกระทบต่อธุรกิจ การ
รายงานความยั่งยืน หลักการและกรอบแนวคิดในการรายงาน และผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน การ
รายงานความยั่งยืน ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ความริเริ่มเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ การบัญชีและ
รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลาดคาร์บอนและการบัญชีสาหรับใบอนุญาตปล่อยคาร์บอน การตรวจสอบ
รายงานความยั่งยืนและรายงานก๊าซเรือนกระจก และการรายงานแบบบูรณาการ โดยการเรียนรู้ผ่านตัวอย่างรายงาน
และกรณีศึกษา
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Course Description:
Introduction to climate change and sustainability and its implications to businesses.
Sustainability reporting including principles, reporting frameworks, and impacts of sustainability
information disclosure as well as economic, social and environmental dimensions of sustainability
reports. Initiatives for business sustainability. Accounting and reporting of greenhouse gas
emissions. Carbon markets and accounting for carbon emission permits. Assurance on sustainability
reports and greenhouse gas statements. Integrated reporting, all by learning through report
examples and case studies.
บธ.บช. 451 (701451) : การกากับดูแลกิจการ
3(3-0-6)
ACC 451 : Corporate Governance
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : บธ.บช. 321 (701321)
คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี โครงสร้าง และความสาคัญ ของการกากับดูแลกิจการ กลไกการกากับดูแล
กิจการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกากับดูแลกิจการ บทบาทของการเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใสของรายงานทางการเงิน จรรยาบรรณธุรกิจกับการกากับดูแลกิจการ การกากับดูแลกิจการใน
ระดับนานาชาติและระดับประเทศไทย กรณีศึกษาเกี่ยวกับการกากับดูแล
Course Description:
Definitions, concepts, theories, structures, and importance of corporate governance.
Mechanisms of corporate governance. The roles and responsibility of stakeholders in corporate
governance. The roles of disclosure and transparency in financial reporting. Business ethics and
corporate governance. International and Thai corporate governance. Corporate governance case
studies.
บธ.บช. 454 (701454) : การวิจัยทางการบัญชี
3(3-0-6)
ACC 454 (701454) : Research in Accounting
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : บธ.กจ.243 (703243) และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ภาพรวมของการวิจัยทางการบัญชีและจริยธรรมในการทาวิจัยทางการบัญชี การกาหนดปัญหาการวิจัยทาง
บัญชีและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมเพื่อการวิจัยทางบัญชี การออกแบบระเบียบวิธีการ
วิจัยและการเลือกตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติสาหรับการวิจัยทางการบัญชี การจัดทา
รายงานและการนาเสนอผลงานวิจัยทางการบัญชี
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Course Description:
Overview of accounting research and ethics in accounting research. Defining research
problems in accounting and writing research proposal. Literature review for accounting research.
Formulating research design and sampling designs. Data collection and statistical analysis for
accounting research. Preparing reports and presenting accounting research results.
บธ.บช. 455 (701455) : การบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
ACC 455 : International Accounting
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
คาอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีระหว่างประเทศ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบัญชีระหว่างประเทศ การ
ประสานกันของการบัญชีระหว่างประเทศ การเปรียบเทียบการบัญชีระหว่างประเทศ ประเด็นรายงานการเงินระหว่าง
ประเทศ การวิเคราะห์ งบการเงิน ระหว่างประเทศ ภาษีอากรและราคาโอนระหว่างประเทศ การตรวจสอบบัญ ชี
ระหว่างประเทศและธรรมาภิบาล การบัญชีสาหรับเครื่องมือทางการเงิน
Course Description:
Introduction to international accounting. Factors influencing international accounting.
International convergence of accounting. Comparison of international accounting. International
financial reporting issues. Analysis of foreign financial statements. International taxation and
transfer pricing. International auditing and corporate governance. Accounting for financial
instrument.
บธ.บช. 458 (701458) : หัวข้อเลือกสรรทางการบัญชี
3(3-0-6)
ACC 458 : Selected Topics in Accounting
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
คาอธิบายรายวิชา
หัวข้อทางการบัญชีที่กาลังได้รับความสนใจซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมในแต่ละปี
Course Description:
Current interesting topics in accounting which may vary according to business environment
in each year.

