
คำอธิบายรายวิชา 

คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 

 

464 – 500  สถิติเพ่ือการวิจัยทางการบัญชี 3(3-0-6) 

(Statistics for Accounting Research) 

สถิติพรรณนา สถิติอางอิง สถิติท่ีใชในการวิจัย

ทางการบัญชี การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป 

การนำเสนอและแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล 

Descriptive statistics; inferential 

statistics; statistics used in accounting research; 

data analysis by statistic packages; reporting and 

interpretation of results 

 

464 - 501  ทฤษฎีการบัญชีขั้นสูง 3(3-0-6) 

(Advanced  Accounting  Theory) 

ก า ร วิ เค ร า ะ ห ท ฤ ษ ฎี ท า ง ก า ร บั ญ ชี  

แนวความคิด หลักการ นโยบายและแนวปฏิบัติทางการ

บัญชีปจจุบัน การวัดผลการดำเนินงานและองคประกอบ

ของกำไร ฐานะทางการเงินและองคประกอบ การจัดทำ

รายงานทางการเงิน การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การวิเคราะหและ

แกปญหาทางการบัญชี 

Accounting theory analysis; concepts, 

principles, policies, and current practices of 

accounting; financial operations evaluation and 

profit elements; financial position and elements; 

preparation of financial statements; financial 

statement disclosure following by the Financial 

Reporting Standards; accounting analysis and 

problem solving of accounting issues 

 

464 – 502  การบริหารภาษีอากร 3 (3-0-6) 

(Tax Management) 

บทบาทและความสำคัญของการบริหารภาษีท่ี

มีตอธุรกิจ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อนุสัญญาภาษีซอน ปญหา

ทางภาษี ผลกระทบของนโยบายภาษี ท่ีกิจการใชตอฐานะ

การเงิน การบริหารภาษีขององคการธุรกิจใหสอดคลองกับ

ระบบภาษีของรัฐ 

Roles and importance of tax 

management to business; personal income tax; 

corporate income tax; value-added tax, specific 

business tax; double taxation agreements; taxation 

problems; impact of tax policy on financial 

position; tax management of business 

organizations in compliance with government tax 

system 

 

464 - 503  วิธีวิจัยทางการบัญชี  3(3-0-6) 

(Accounting  Research  Methods) 

แนวคิด หลักการ ความสำคัญและประเภท

ของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมกับงานวิจัยดานการ

บัญชี การกำหนดหัวขอเร่ือง กรอบแนวคิด การกำหนดตัว

แปร การต้ังสมมติฐานและการทดสอบการเลือกเครื่องมือใน

การวิเคราะห การสรางเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการ

รวบรวมขอมูลการประมวลผลการวิเคราะห การตีความ 

การเขียนรายงาน และการเสนอรายงาน จริยธรรมของ

นักวิจัย 

Concepts, principles, importance, and 

types of research; accounting literature review; 

setting topic and conceptual framework; 

identifying variables; establishing and testing 

hypotheses; building tools and methods for 

collecting data; data analysis; interpretation of 

results; writing reports, presenting reports; 

research ethics 

 

464 - 504  การบัญชีบริหารขัน้สูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Managerial Accounting) 

แนวคิดและการใชสารสนเทศทางการบัญชี 

การกำหนดตนทุนสินคา การวางแผน และการควบคุม การ

วัดผลการปฏิบั ติงาน การตัดสินใจ การปนสวนตนทุน 

ตนทุนเต็มและตนทุนผันแปร ตนทุนฐานกิจกรรม การ

วิเคราะหตนทุน-ปริมาณ-กำไร การจัดทำงบประมาณ การ



บัญชีตามความรับผิดชอบ การกำหนดราคาโอน การ

ตัดสินใจระยะสั้นและระยะยาว 

Concepts and uses of accounting 

information for product costing; planning and 

control; performance measurement; decision 

making; cost allocation; full and variable costing; 

activity-based costing; cost-volume-profit analysis; 

budgeting; responsibility accounting; transfer 

pricing; short-term and long-term decision making 

 

 

464 - 505  การวิเคราะหรายงานทางการเงิน 3(3-0-6) 

 (Financial Reports Analysis) 

แนวคิดการรายงานทางการเงิน  ผู ใช งบ

การเงิน รายงานทางการเงินท่ีตองจัดทำตามกฎหมายและ

ขอบังคับ การวิเคราะหรายงานทางการเงินและการวัดมูลคา

หลักทรัพย  การประเมินขอจำกัดของงบการเงิน การ

พยากรณรายงานทางการเงิน รายงานทางการเงินสำหรับ

หนวยงานเฉพาะ ความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน 

Concepts of financial reporting; 

financial statement users; financial reports in 

compliance with law and regulations; financial 

report analysis and security prices measurement; 

evaluation of financial statement constraints; 

financial report proforma; financial reports for 

specific units; reliability of financial reports 

 

464 – 511  ระบบสารสนเทศสำหรับ 3(3-0-6) 

 วิชาชีพบัญชี 

 (Information Systems for 

 Accounting Profession) 

การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี สำหรับการวางแผนและตัดสินใจของผูบริหาร 

การประเมินการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการ

บัญชี กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

การจัดการฐานขอ มูลและปญ หาท่ี เกี่ ยวของ ระบบ

สารสนเทศทางการบัญชีในระบบวางแผนทรัพยากรองคกร 

Analysis and design of accounting 

information system for managerial planning and 

decision-making; evaluation of internal control; 

accounting information system development 

process; database management and related 

problems; accounting information system 

Enterprise Resource Planning (ERP) 

 

464 – 512  การบัญชีระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

 (International Accounting) 

การวิเคราะหปจจัยแวดลอมทางธุรกิจท่ีมีผล

ตอวิธีปฏิบัติทางการบัญชี การศึกษาเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติ

ทางการบัญชีและรายงานทางการเงินของประเทศตางๆ 

มาตรฐานการจัดทำรายงานทางการเงินท่ีสอดคลองกัน

ระหวางประเทศตางๆ การกำหนดราคาโอนของธุรกิจ

ระหวางประเทศและการภาษีอากรท่ีเกี่ยวของ 

Analysis of business environment 

factors influencing accounting practices; a 

comparison of accounting practices and financial 

statements across countries; international 

harmonization of financial reporting standards; 

international transfer pricing; related taxation 

 

464 – 513  การบัญชีรวมสมัย   3(3-0-6) 

 (Contemporary Accounting) 

ประเด็นรวมสมัยเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี

ทางการบัญชีการเงิน การวัดมูลคาและการรับรูรายการ การ

รายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูล หัวขอและแนว

ปฏิบัติทางการบัญชีปจจุบัน 

Concepts and theories in financial 

accounting; measurement and recognition; 

financial reporting and disclosure; contemporary 

issues related to concepts and practices in 

financial accounting topics  

 

464 – 601  การกำกับดูแลกิจการ  3(3-0-6) 

 (Corporate Governance) 

แนวคิด โครงสรางและกระบวนการการกำกับ

ดูแลกิจการท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ การกำกับ

ดูแลและการบริหารความเสี่ยง ความโปรงใสของรายงาน

ทางการเงิน  กลไกในการทำงานของคณ ะกรรมการ



ตรวจสอบ จริยธรรมในองคกรธุรกิจ ขอพึงปฏิบั ติทาง

จริยธรรมวิชาชีพบัญชี 

Concepts, structures and processes of 

corporate governance at national and 

international levels; corporate governance and risk 

management; transparency of financial reports; 

mechanism of audit committee; business ethics; 

codes of conduct for accounting profession 

 

464 - 611  การจัดการตนทุนเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

 (Strategic Cost Management) 

บทบาทของขอมูลตนทุนเพ่ือการจัดการกล

ยุทธ การวิเคราะหและจัดทำรายงานเสนอสารสนเทศเพ่ือ

ตัดสินใจ การวางแผนและการควบคุมการดำเนินงาน แผนกล

ยุทธขององคกรการวิเคราะหหวงโซคุณคา ตนทุนตามวงจร

อายุผลิตภัณฑ  การวิเคราะห ตัวผลักดันตนทุน ตนทุน

คุณภาพ การวัดผลงานแบบดุลยภาพ ระบบการบริหาร

ตนทุนและกิจกรรม การงบประมาณตามฐานกิจกรรม 

Roles of cost information on strategic 

management; analysis and preparation of 

information for decision-making, operational 

planning and control; organizational strategy; 

value chain analysis; life-cycle costing; cost driver 

analysis; quality costing; balanced scorecard; cost 

and activity management system; activity-based 

budgeting 

 

464 - 612 สัมมนาการบัญชีการเงิน  3(3-0-6) 

(Seminar in Financial Accounting) 

รายวิชาบังคับเรียนกอน: 464-501 

การวิเคราะห อภิปราย ศึกษากรณีศึกษา หรือ

ปญหาท่ีนาสนใจเกี่ยวของกับเรื่องการจัดทำรายงานทางการ

เงิน 

Analysis; discussion; study by case 

studies or interesting problems in financial 

reporting 

 

464 - 613  สัมมนาการบัญชีบริหาร  3(3-0-6) 

 (Seminar in Managerial Accounting) 

 รายวิชาบังคับเรียนกอน: 464-504 

การอภิปรายแนวคิดและปญหาเกี่ยวกับการ

บัญชีตนทุนและการบัญชีบริหาร การวิเคราะหความ

แตกตาง การจัดสรรตนทุน การกำหนดราคาโอน และการ

แกไขปญหาทางธุรกิจ 

Discussions of concepts and problems 

of cost and managerial accounting; analysis of 

variance; cost allocation; transfer pricing; business 

problem solving 

 

464 - 614  สัมมนาการสอบบัญชี  3(3-0-6) 

(Seminar in Auditing) 

การวิเคราะห อภิปราย ศึกษากรณีศึกษา หรือ

ปญหาท่ีนาสนใจของการสอบบัญชี 

Analysis; discussion; study by case 

studies or interesting problems in auditing  

 

464 – 615  สัมมนาการควบคุมภายในและ 3(3-0-6) 

 การตรวจสอบภายใน 

 (Seminar in Internal Control  

 and Internal Audit) 

การวิเคราะห อภิปราย ศึกษากรณีศึกษา 

หรือปญหาท่ีนาสนใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในท้ังใน

สวนของการตรวจสอบการบริหาร การดำเนินการ การ

ตรวจสอบการทุจริต และการควบคุม 

Analysis; discussion; study by case 

studies or interesting problems in internal auditing 

both of management, operational, and fraud 

auditing and control  

 

464 – 616  หัวขอพิเศษทางการบัญช ี 3(3-0-6) 

 (Special Topics in Accounting) 

หัวขอหรือปญหาท่ีนาสนใจทางการบัญชี  

ประเด็นปจจุบันทางการบัญชี ซ่ึงจะกำหนดเปนคราว ๆ ไป 

โดยอยูในดุลพินิจ และการควบคุม ดูแลของอาจารยผูสอน 

Interesting issues or problems in 

accounting; current issues in accounting topics will 

be assigned by an instructor 

 



464 - 700  วิทยานิพนธ 36(0-108-0) 

 (Thesis) 

การคนควาและวิจัยทางการบัญชีตามลักษณะ

เนื้อหาวิชาท่ีกำหนดไวในหลักสูตร ภายใตการดูแลและ

แนะนำของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

Study and research in accounting 

based on courses in curriculum under supervision 

of advisory committee 

 

464 - 701  วิทยานิพนธ 18(0-54-0) 

 (Thesis) 

การคนควาและวิจัยทางการบัญชีตามลักษณะ

เนื้อหาวิชาท่ีกำหนดไวในหลักสูตร ภายใตการดูแลและ

แนะนำของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

Study and research in accounting 

based on courses in curriculum under supervision 

of advisory committee 

 

464 - 800  สารนิพนธ 6(0-18-0) 

 (Minor Thesis) 

การคนควาและวิจัยทางการบัญชีตามลักษณะ

เนื้อหาวิชาท่ีกำหนดไวในหลักสูตร ภายใตการดูแลและ

แนะนำของคณะกรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ 

Study and research in accounting 

based on courses in curriculum under supervision 

of advisory committee 

 

 


