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สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (03760) 

  

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

ความหมาย วัตถุประสงคและบทบาทของการบัญชี จริยธรรมของวิชาชีพบัญชี กรอบแนวคิด

สําหรับรายการทางการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคูวงจรบัญชี งบการเงิน

สําหรับกิจการใหบริการและกิจการซ้ือมาขายไป ภาษีมูลคาเพ่ิม สมุดรายวันเฉพาะ การควบคุม

เงินสดและระบบเงินสดยอย  ระบบใบสําคัญ กรณีศึกษาการจัดทําบัญชีเสมือนจริง 
 

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

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760111 

ความหมาย แนวคิด หลักการและวิธีการบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย การจําแนกประเภทสินทรัพย      

การรับรูรายการ การวัดมูลคา การตีราคา และการดอยคาของสินทรัพย การแสดงรายการและ

การเปดเผยขอมูลของสินทรัพยและรายการท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยในงบการเงิน 
 

03760171 หลักการบัญชี (Principles of Accounting)          3(3-0-6) 

ความหมาย แนวคิด และความสําคัญของการบัญชี หลักและวิธีการบันทึกบัญชี วงจรบัญชี 

หลักการวัดผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน การบัญชีและการจัดทํารายงานทางการเงิน

ของธุรกิจบริการและธุรกิจซ้ือมาขายไป การบัญชีสําหรับสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ 
 

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

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760111 

หลักการและวิธีการบัญชีเก่ียวกับหนี้สินและสวนของเจาของ การจําแนกประเภท การรับรู

รายการ การวัดมูลคา การแสดงรายการในงบการเงิน และการเปดเผยขอมูลหนี้สิน การบัญชี

เก่ียวกับการจัดตั้งกิจการ การดําเนินงาน การแบงผลกําไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงสวนของ

เจาของ การเลิกกิจการและการชําระบัญชีของหางหุนสวน การบัญชีเก่ียวกับบริษัทจํากัด และ

บริษัทมหาชนจํากัด ตลอดจนการแสดงรายการสวนของเจาของ และการเปดเผยขอมูลในงบ

การเงิน 
 

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

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760112, 03760211 

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีและขอผิดพลาดงบการเงินระหวาง

กาล การบัญชีสําหรับรายการท่ีเปนเงินตราระหวางประเทศและการปองกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน การแปลงคางบการเงิน การบัญชีสํานักงานใหญและสาขาท้ังในและตางประเทศ การ

บัญชีสําหรับสัญญากอสราง ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผอนชําระ ธุรกิจใหเชา และธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ 
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03760231 หลักการบัญชีตนทุน I (Principles of Cost Accounting I)        3(2-2-5) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 03760112 

ความสําคัญและบทบาทของบัญชีตนทุนในองคการ กฎหมายท่ีเก่ียวของ การจัดการและวิธีการ

บัญชีสําหรับวัตถุดิบ คาแรง คาใชจายการผลิต ผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑพลอยไดเศษซากของ

เสีย งานตองแกไข หนวยเพ่ิม หนวยยุบ พฤติกรรมและการประมาณการตนทุน วิธีการปนสวน

ตนทุน การบัญชีตนทุนในอุตสาหกรรมตางๆ ตนทุนจริง ตนทุนปกติ ตนทุนมาตรฐาน ตนทุนฐาน

กิจกรรม 
 

03760271 การบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจ            3(3-0-6) 

 (Accounting for Business Management) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760171 

ความหมายและความสําคัญของการบัญชีเพ่ือการจัดการ เพ่ือกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ 

ปญหาและการประยุกตการบัญชีตนทุน การบัญชีตนทุนกิจกรรม และการบัญชีการเงินเพ่ือการ

วางแผน ตัดสินใจ และควบคุมทางธุรกิจ การจัดทํางบประมาณ การวิเคราะหเพ่ือเลือกโครงการ

ลงทุน และการวัดผลการดําเนินงาน 
 

03760272 การบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว                   3(3-0-6) 

 (Accounting for Hospitality and Tourism Business Management) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760171 

เครื่องมือทางการบัญชีบริหารประยุกตใชสําหรับธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว โดยมุงเนนระบบ

รูปแบบทางการบัญชีสําหรับการดําเนินงานทางดานโรงแรมและทองเท่ียว การวางแผนตนทุน

ผลิตภัณฑและราคาขาย บัญชีตามความรับผิดชอบ การใชขอมูลทางบัญชีเพ่ือการวางแผน การ

ควบคุม การประเมินผลการดําเนินงาน การตัดสินใจ การวิเคราะหโครงการลงทุน 
 

03760273 ตนทุนผลิตภัณฑและบริการ            3(3-0-6) 

 (Product and Service Costing) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 03760171  

ความหมายตนทุน บทบาทของสารสนเทศตนทุนกับการบริหารธุรกิจ การจําแนกตนทุน ลักษณะ

กระบวนการผลิตและบริการ วงจรตนทุน การคํานวณตนทุนวัตถุดิบ คาแรงงาน และคาใชจาย

การผลิต ตนทุนจริง ตนทุนปกติ ตนทุนมาตรฐาน การออกแบบระบบการคํานวณตนทุน

ผลิตภัณฑและบริการสําหรับการผลิตและใหบริการแบบงานสั่งทําและแบบกระบวนการ 
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03760274 การบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจโรงแรม            3(3-0-6) 

 (Accounting for Hotel Business Management) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 03760171 

ความหมาย แนวคิด หลักการ และความสําคัญของการบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจโรงแรมการ

ประยุกตใชการบัญชีตนทุน การบัญชีบริหาร และบัญชีการเงินสําหรับการดําเนินงานทางดาน

ธุรกิจโรงแรม  นโยบายราคาและการตัดสินใจดานราคาสําหรับธุรกิจโรงแรม การจัดทํา

งบประมาณ การวิเคราะหงบทางการเงิน การวิเคราะหและการประเมินโครงการลงทุน และการ

ควบคุมภายในสําหรับธุรกิจโรงแรม 

 

03760275 การบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจทองเท่ียว             3(3-0-6) 

 (Accounting for Tourism) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 03760171 

บทบาทของการบัญชีในการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจทองเท่ียว การประยุกตใชองคความรู

ดานการบัญชีเพ่ือการพัฒนาและวางแผนผลิตภัณฑดานการทองเท่ียว การตัดสินใจเชิงกลยุทธ   

การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานหนวยธุรกิจเชิงกลยุทธ และการควบคุมภายในของธุรกิจ

ทองเท่ียว 

 

03760276 การบัญชีเพ่ือการจัดการโลจิสติกส          3(3-0-6) 

 (Accounting for Logistics Management) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 03760273  

บทบาทของการบัญชีเพ่ือการจัดการโลจิสติกส การวิเคราะหพฤติกรรมตนทุน การวิเคราะห

ตนทุน ปริมาณ กําไร การกําหนดราคาขายผลิตภัณฑและบริการ การวางแผนและควบคุมโดย

งบประมาณ            การวิเคราะหผลตางกําไร ตนทุนมาตรฐานและการควบคุมเชิงปฏิบัติการ 

การใชสารสนเทศทางการบัญชีใน  การตัดสินใจ การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย

ความรับผิดชอบตางๆ การวิเคราะหงบการเงิน 

 

03760321  หลักการบัญชีช้ันสูง II             3(3-0-6) 

 (Principles of Advanced Accounting II) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760112, 03760211 

แนวคิดการรวมธุรกิจและการทําธุรกิจแบบโลกาภิวัตน การรวมคา การควบรวมกิจการ การซ้ือ

กิจการ การลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย งบการเงินรวม รายการระหวางกัน การลงทุน

ทางออมและการถือหุนระหวางกัน การบัญชีสําหรับกองทุน การบัญชีสําหรับองคกรไมแสวงหา

ผลกําไร 
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03760322  การบัญชีเพ่ือการบริหารความเส่ียงเบ้ืองตน           3(3-0-6) 

 (Fundamental of Risk Management Accounting) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760112 และ 03760211 และ 03759211 

ความหมาย โครงสราง ประเภทของความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน แนวคิด

การวัดมูลคาและการรับรูรายการ เครื่องมือทางการเงินสําหรับปองกันความเสี่ยงทางการเงิน 

และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงทางการเงินโดยศึกษาถึง

มาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวของ 
 

03760323  การบัญชีเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย           3(3-0-6) 

 (Human Resource Management Accounting) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760331 และ 03757112 

ความสําคัญและการวางแผนทรัพยากรมนุษย วิวัฒนาการการบัญชีความรับผิดชอบสังคมดาน

ทรัพยากรมนุษย ตัวแบบการวัดตนทุนและคุณคาทรัพยากรมนุษย การออกแบบและประยุกต

ระบบบัญชีทรัพยากรมนุษย มาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนพนักงาน การตัดสินใจ

ท่ีอิงกับสารสนเทศทรัพยากรมนุษย การรายงานความรับผิดชอบตอสังคมดาน ทรัพยากรมนุษย 
 

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

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760171 หรือ 03760112 และ 03760211 

ความรูท่ัวไป ความหลากหลาย ความแตกตาง และความสอดคลองกันของการบัญชีระหวาง

ประเทศ การจัดกลุมทางการบัญชี หลักการบัญชี การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลของ

รายงานทางการเงินในแตละประเทศ การแปลงคาเงินตราตางประเทศ การบัญชีสําหรับราคาท่ี

เปลี่ยนแปลง การวิเคราะหงบ การเงินระหวางประเทศ การภาษีอากรสําหรับบริษัทขามชาติ การ

สอบบัญชี และการประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังกรณีศึกษาและปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

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

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760231 

การใชขอมูลตนทุนเพ่ือการตัดสินใจในสภาวการณท่ีแนนอนและไมแนนอน การวางแผนตนทุน

ผลิตภัณฑ การตั้งราคาผลิตภัณฑและราคาโอน การวางแผน การควบคุม และการประเมินผลการ

ดําเนินงาน ตนทุนเต็ม และตนทุนผันแปร ความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณ และกําไร  

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

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760331 

กรอบแนวคิดการบัญชีบริหารและการควบคุม การจัดการทางดานตนทุน กลยุทธการจัดการ

ตนทุนตางๆ การวิเคราะหผลตาง ระบบการจัดการตนทุนรวมสมัย การบริหารงานแบบกระจาย

อํานาจและการประเมินผลหนวยธุรกิจ การกําหนดราคาโอน ระบบการประเมินผลและการให

ผลตอบแทนและการวิเคราะหตนทุนภายใตความไมแนนอน 
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03760341  หลักการตรวจสอบและการควบคุมภายใน           3(3-0-6) 

 (Principles of Internal Auditing and Controlling) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760112 และ 03760211 

แนวคิดเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน และการประเมินตนเอง การจัดการ

ความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน การบริหารงานตรวจสอบภายใน ข้ันตอนการตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายในและตรวจสอบภายในดานตางๆ รวมถึงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

รายงานและติดตามผลการตรวจสอบภายใน บทบาทของผูตรวจสอบภายในกับการสืบสวนการ

ทุจริต 
 

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

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760112 และ 03760211 

หลักการพ้ืนฐานของการสอบบัญชี แมบทการสอบบัญชี กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการสอบบัญชี

และจรรยาบรรณของผูสอบบัญชี หลักการควบคุมภายใน ความเสี่ยงตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

สอบบัญชีการวางแผนการสอบบัญชี วิธีการสุมตัวอยาง การรวบรวมและประเมินหลักฐาน การ

สอบบัญชี การจัดทํากระดาษทําการสอบบัญชี การสอบบัญชีในกิจการท่ีประมวลผลดวย

คอมพิวเตอร การรายงานการสอบบัญชี การตรวจสอบบัญชีภายใตขอบังคับของหนวยงานกํากับ

และดูแล การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 

 

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

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760112 และ 03760211 และ 03757361 

หลักเกณฑของพระราชบัญญัติการบัญชีและประมวลรัษฎากร แนวคิดและความแตกตางระหวาง

เกณฑการรับรูรายไดและคาใชจายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร วิธีการบันทึกบัญชี การ

วัดมูลคา การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การจัดทํากระดาษทําการเพ่ือ

คํานวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร   การปรับปรุงกําไรสุทธิทางบัญชีเปนกําไรสุทธิทางภาษี

อากร รวมท้ังจัดทํารายการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับภาษีอากร และการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

อากร และการบัญชีภาษีเงินไดตามมาตรฐานการบัญชี 

03760361  หลักเบ้ืองตนของระบบสารสนเทศทางการบัญชี          3(2-2-5) 

 (Principles of Accounting Information Systems) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760231 

คุณลักษณะ สวนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการจัดทําเอกสาร

ทางธุรกิจ การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การออกแบบฐานขอมูล 

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจข้ันพ้ืนฐาน ระบบยอยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีดานรายได 

คาใชจาย การผลิต การบริหารการเงิน และรายงานการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศ
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ท่ีเก่ียวของในแตละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสาร และสารสนเทศทางการบัญชีท่ี

เก่ียวของ 
 

03760362  โปรแกรมประยุกตในการบัญชี (Applications in Accounting)        3(2-2-5) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760112 และ 03760211 

การปฏิบัติงานโดยใชคอมพิวเตอรในการจัดทําบัญชีตางๆ รวมท้ังการควบคุมภายในระบบงาน

และท่ัวไปทางคอมพิวเตอร 
 

03760390  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา            1(1-0-2)     

 (Preparation for Cooperative Education) 

หลักการและแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและข้ันตอนของสหกิจศึกษาระเบียบ

ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับสหกิจศึกษา การเตรียมพรอมเพ่ือการฝกงานในสถานประกอบการใหมี

ความรู ทักษะ เจตคติ ตลอดจนคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพบัญชี และสามารถเขียนและ

นําเสนอผลงานเก่ียวกับการฝกงานได 
 

03760421  นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี           3(3-0-6) 

 (Accounting Policy and Standards) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760221 และ 03760321 

ประวัติและกระบวนการพัฒนาองคประกอบและโครงสรางของมาตรฐานการบัญชี แมบทการ

บัญชี นโยบายบัญชี วัตถุประสงค ขอบเขต หลักการ การรับรู การวัดมูลคา การแสดงรายการใน

งบการเงิน และการเปดเผยขอมูลภายใตมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย หนี้สิน สวนของ

เจาของ รายได และคาใชจาย รวมท้ังกรณีศึกษาและปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

03760422  การบัญชีกิจการเฉพาะ (Accounting for Specific Enterprises)        3(2-2-5) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760112 และ 03760211 

ลักษณะการดําเนินงานของกิจการเฉพาะ หลักและวิธีการทางการบัญชีการเงิน การบัญชีภาษี

อากร ระบบบัญชี และการควบคุมภายในเก่ียวกับสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายไดและ

คาใชจาย รายงานผลการดําเนินงาน การแสดงฐานะการเงิน และการเปดเผยขอมูลของธุรกิจ

เกษตร ธุรกิจโลจิสติกส   และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจ 
 

03760431 การวางแผนกําไรและควบคุม (Profit Planning and Control)       3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760331 

การวางแผนเชิงกลยุทธ บทบาทของการวางแผนกําไรและควบคุม รวมถึงการวัดและประเมินผล

การปฏิบัติงานขององคการประเภทตางๆ โดยเนนการควบคุมดานงบประมาณ การควบคุม

ทางการบริหารสมัยใหมโดยเนนกระบวนการพัฒนาดัชนีชี้วัดผลดําเนินงาน รายงานเพ่ือการ

บริหาร การควบคุมและผลกระทบท่ีมีตอพฤติกรรมองคการ 
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03760433 การบัญชีเพ่ือการจัดการส่ิงแวดลอม            3(2-2-5) 

 (Environmental Management Accounting) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760331 

แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ กฎระเบียบท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม  การประเมินโครงการลงทุนทางสิ่งแวดลอม การจําแนกตนทุนสิ่งแวดลอม การจัดทํา

รายงานผลการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมตอผูใชภายในและภายนอกองคการ การลดตนทุน

ทางดานสิ่งแวดลอมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดําเนินงานและการพัฒนาการประกอบธุรกิจอยาง

ยั่งยืน 
 

03760434  การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Managerial Accounting)        3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760331 

บทบาทของการบัญชีบริหารท่ีมีตอการจัดการเชิงกลยุทธ ระบบตนทุนเพ่ือการบริหารเชิง กลยุทธ  

การบริหารตนทุนเชิงกลยุทธ การบัญชีบริหารเพ่ือการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ และ

การประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ ประเด็นรวมสมัยของการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ 
 

03760441  การใหบริการความเช่ือม่ันเชิงวิชาชีพ           3(3-0-6) 

 (Professional Assurance Services) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760342 

ตัวแปรทางการสอบบัญชีท่ีมีความสัมพันธกัน การวิเคราะหความเสี่ยง การทดสอบการควบคุม 

การทดสอบเนื้อหาสาระ เทคนิคการประเมินหลักฐานการสอบบัญชี เทคนิคทางสถิติข้ันสูงเพ่ือ

เพ่ิมพูนคุณภาพการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ภาระความรับผิดชอบตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

การใหบริการความเชื่อม่ันสารสนเทศดานบัญชี และการประยุกตโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการ

วิเคราะหขอมูลข้ันสูง 
 

03760442  การบัญชีสืบสวนเบ้ืองตน             3(3-0-6) 

 (Fundamental of Forensic Accounting) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760342 

ความหมาย แรงจูงใจ และขอบ งชี้ ของงบการเงิน ท่ี มีการทุจริต ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริหารและผูท่ีเก่ียวของตอการทุจริตทางงบการเงินและอ่ืนๆ การปองกันและการ

ควบคุมการทุจริตทางงบการเงิน เทคนิคและวิธีการสืบสวนทางการบัญชี การประสานความ

รวมมือและการรายงานผล มาตรฐานระหวางประเทศในการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี 
 

03760461 การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม         3(3-0-6) 

 (Information System Security and Control) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760361 

แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมการเขาถึงการรักษาความปลอดภัยดานการสื่อสาร การบริหารความ

เสี่ยง นโยบายและมาตรฐานดานความปลอดภัย กฎหมาย และจริยธรรม โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ
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ความปลอดภัย   การเขาและถอดรหัสขอมูล ความปลอดภัยทางกายภาพ การประกันคุณภาพ 

ระบบสารสนเทศและแผนฉุกเฉิน 
 

03760490 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)                 6 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 03760390  

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมายตลอดจนจัดทํารายงาน

และการนําเสนอ 
 

03760491 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชีบริหาร            3(3-0-6) 

 (Research Methods in Managerial Accounting) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03757122 

หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชีบริหาร ปญหาการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล สถิติเพ่ือการวิจัย การ

เขียนรายงาน และการนําเสนอผลการวิจัย 
 

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

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760112 และ 03760211 

การอภปิรายและวิเคราะห กรอบแนวคิดสําหรับรายการทางการเงิน และมาตรฐาน การบัญชีเพ่ือ

การประยุกตในการปฏิบัติงานดานการบัญชีการเงินสําหรับองคกรประเภทตางๆ โดยใช

กรณีศึกษา บทความ เอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ หัวขอท่ี

นาสนใจ รวมถึงปญหาดานการบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

03760493 สัมมนาการภาษีอากร (Seminar in Taxation)          3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03757361 

อภิปรายและวิเคราะหประเด็นท่ีนาสนใจทางการภาษีอากรโดยใชกรณี ศึกษา บทความ                       

และเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ตลอดจนคําวินิจฉัยดานภาษี

อากรและคําพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางประเทศไทย 
 

03760494 สัมมนาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน          3(3-0-6) 

 (Seminar in External and Internal Auditing) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760342 

วิเคราะหประเด็นท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในข้ันสูงอยาง

สรางสรรคและเปนระบบ สังเคราะหองคความรูจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพ

การตรวจสอบตามหลักสากล และสามารถเสนอแนะทางออกท่ีเหมาะสมเม่ือเผชิญกับประเด็น

ดานจริยธรรมท่ีซับซอน 
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03760495 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี          3(3-0-6) 

 (Seminar in Accounting Information Systems and Technology) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 03760361 

อภิปราย วิเคราะหปญหาและประเด็นปจจุบันเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีมาใชกับระบบ

สารสนเทศทางการบัญชีโดยใชกรณีศึกษา บทความ และเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศ

ไทยและประเทศอ่ืนๆ ปญหาพิเศษดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชีและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

03760496 เรื่องเฉพาะทางการบัญชีบริหาร            3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Managerial Accounting) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760331 

เรื่องเฉพาะทางการบัญชีบริหารในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาค

การศึกษา 
 

03760497 สัมมนา (Seminar)                      3 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 03760331 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางการบัญชีบริหารในระดับปริญญาตรี 
 

03760498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)                     3 

 การศึกษาคนควาทางการบัญชีบริหารระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 
 

03760499 การฝกงาน (Internship)                                     3 

การฝกปฏิบัติงานจริงท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชาชีพไมนอยกวา 400 ชั่วโมง ในสถานประกอบการ

ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการจัดทํารายงานหรือสัมมนาการฝกงานหลังจากการฝกงาน

ครบตามกําหนด 


