
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
คณะวิทยำกำรจดักำร 

หลักสูตรบัญชีมหำบัณฑิต 
 

464 - 501   
ชุดวิชำกระบวนกำรวิจัยทำงบัญชีเพื่อ 
กำรตีพิมพ์ 6((5)-2-11) 
(Module: Accounting Research Process for 
Publication) 

กระบวนการท าวิจัยการบัญชีร่วมสมัยแบบครบ
วงจร อาทิ หลักการและความส าคัญของการวิจัย การ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยด้านบัญชี การ
ก าหนดปัญหาวิจัย ค าถามวิจัย และหัวข้อวิจัย การพัฒนา
กรอบแนวคิดวิจัย การก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
การพัฒนาสมมติฐาน ประชากรและการก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง การเก็บข้อมูลและการวัดค่าตัวแปรที่ ใช้ ใน
การศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนผลการศึกษาและ
การอภิปรายผล การเขียนบทความและ  การน าเสนอ
ผลงานวิจัย 

Integrated contemporary accounting 
research process consisting of principle and 
importance of research, literature review of 
accounting research, research problem, research 
question, research title, development of study 
framework, variable used, hypothesis 
development, population and sampling, data 
collection and variable measurement, data 
analysis, finding and discussion, research 
manuscript and presentation 
 
464 – 502   
ชุดวิชำกำรบัญชีช้ันสูงเพื่อกำรปฏิบัติงำน 6((5)-2-11) 
(Module : Advanced Accounting for Practices) 

แม่บทการบัญชี การบันทึกบัญชี การจัดท างบ
การเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และการค านวณก าไรสุทธิเพื่อ
เสียภาษีนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากร
แสตมป์ การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ที่ เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนิติ
บุคคล การสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

Accounting framework; accounting record; 
financial statement and information disclosure 
following by Thailand Financial Reporting 
Standards; net profit for juristic person taxation; 

value added tax; specific business tax; stamp 
duty; withholding tax; civil and commercial law 
for juristic person taxation; auditing following 
by auditing standards 
 
464 – 503   
กำรวิเครำะห์รำยงำนทำงกำรเงิน 3((3)-0-6) 
(Financial Reports Analysis) 

แนวคิดการรายงานทางการเงิน ผู้ใช้งบการเงิน 
รายงานทางการเงนิที่ต้องจัดท าตามกฎหมายและข้อบังคบั 
การวิเคราะห์รายงานทางการเงินและการวัดมูลค่า
หลักทรัพย์ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมิน
ข้อจ ากัดของงบการเงิน การพยากรณ์รายงานทางการเงิน 
รายงานทางการเงินส าหรับหน่วยงานเฉพาะ ความ
น่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน  การเรียนเชิงคิด
วิเคราะห์และกรณีศึกษา 

Concepts of financial reporting; financial 
statement users; financial reports in compliance 
with law and regulations; financial report 
analysis and security prices measurement by 
using information technology; evaluation of 
financial statement constraints; financial report 
performance; financial reports for specific units; 
reliability of financial reports; critical thinking 
analysis and case study 
 
464 – 504  กำรก ำกับดูแลกิจกำร 3((3)-0-6) 
(Corporate Governance) 

แนวคิด โครงสร้างและกระบวนการการก ากับดูแล
กิจการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ การก ากับดูแล
และการบริหารความเสี่ยง ความโปร่งใสของรายงาน
ทางการเงิน กลไกในการท างานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จริยธรรมในองค์กรธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติทาง
จริยธรรมวิชาชีพบัญชี การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม 
สังคมและการก ากับดูแลกิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

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; Environmental, Social and 
Governance Disclosures for corporate 
sustainable development 
 
464 – 511  กำรบัญชีระหว่ำงประเทศ 3((3)-0-6) 
(International Accounting) 

การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลต่อวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชี การศึกษาเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีและรายงานทางการเงินของประเทศต่าง ๆ 
มาตรฐานการจัดท ารายงานทางการเงินที่สอดคล้องกัน
ระหว่างประเทศต่าง ๆ การก าหนดราคาโอนของธุรกิจ
ระหว่างประเทศและการภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง การเรียน
เชิงคิดวิเคราะห์และกรณีศึกษา 

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; critical thinking 
analysis and case study 

 
464 – 512  กำรบัญชีร่วมสมัย 3((3)-0-6) 
(Contemporary Accounting) 

ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีทางการ
บัญชีการเงิน การวัดมูลค่าและการรับรู้รายการ การ
รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล หัวข้อและแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีปัจจุบัน การเรียนเชิงคิดวิเคราะห์และ
กรณีศึกษา 

Concepts and theories in financial 
accounting; measurement and recognition; 
financial reporting and disclosure; contemporary 
issues related to concepts and practices in 
financial accounting topics; critical thinking 
analysis and case study 
 
464 - 601  ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี 
เพื่อกำรตัดสินใจ 3((3)-0-6) 
(Accounting Information Systems for Decision Making) 

การวิเคราะห์ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
ส าหรับการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร การ
จัดการต้นทุนสินค้า การวัดผลการปฏิบัติงาน การ
จัดท างบประมาณ การประเมินการควบคุมภายใน
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี กระบวนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การจัดการฐานข้อมูลและ

ปัญหาที่เกี่ยวข้อง ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในระบบ
วางแผนทรัพยากรองค์กร การเรียนเชิงคิดวิเคราะห์และ
กรณีศึกษา 

Analysis of accounting information system 
for managerial planning and decision making; 
product cost management; performance 
measurement; budgeting; evaluation of internal 
control; accounting information system 
development process; database management 
and related problems; accounting information 
system Enterprise Resource Planning (ERP); 
critical thinking analysis and case study 
 
464 – 611  กำรจัดกำรต้นทุนเชิงกลยุทธ ์ 3((3)-0-6) 
(Strategic Cost Management) 

บทบาทของข้อมูลต้นทุนเพื่อการจัดการกลยุทธ์ การ
วิเคราะห์และจัดท ารายงานเสนอสารสนเทศเพื่อตัดสินใจ
การวางแผนและการควบคุมการด าเนินงาน แผนกลยุทธ์
ขององค์กรการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า ต้นทุนตามวงจร
อายุผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ตัวผลักดันต้นทุน ต้นทุน
คุณภาพ การวัดผลงานแบบดุลยภาพ ระบบการบริหาร
ต้นทุนและกิจกรรม 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  สัมมนำกำรบัญชีกำรเงิน 3((3)-0-6) 
(Seminar in Financial Accounting) 
การวิเคราะห์ อภิปราย ศึกษากรณีศึกษา หรือปัญหาที่
น่าสนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดท ารายงานทางการเงิน 

Analysis; discussion; study by case studies 
or interesting problems in financial reporting 
 
464 – 613  สัมมนำกำรบัญชีบริหำร 3((3)-0-6) 
(Seminar in Managerial Accounting) 

การอภิปรายแนวคิดและปัญหาเกี่ยวกับการบัญชี
ต้นทุนและการบัญชีบริหาร การวิเคราะห์ความแตกต่าง 
การจัดสรรต้นทุน การก าหนดราคาโอน และการแก้ไข
ปัญหาทางธุรกิจ 



Discussions of concepts and problems of 
cost and managerial accounting; analysis of 
variance; cost allocation; transfer pricing; 
business problem solving 
 
464 – 614  สัมมนำกำรสอบบัญชี 3((3)-0-6) 
(Seminar in Auditing) 

การวิเคราะห์ อภิปราย ศึกษากรณีศึกษา หรือ
ปัญหาที่น่าสนใจของการสอบบัญชี 

Analysis; discussion; study by case studies 
or interesting problems in auditing  
 
464 – 615  สัมมนำกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบ
ภำยใน 3((3)-0-6) 
(Seminar in Internal Control and Internal Audit) 

การวิเคราะห์ อภิปราย ศึกษากรณีศึกษา หรือ
ปัญหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในทั้งในส่วน
ของการตรวจสอบการบริหาร การด าเนินการ การตรวจสอบ
การทุจริต และการควบคุม 

Analysis; discussion; study by case studies 
or interesting problems in internal auditing both 
of management, operational, and fraud auditing 
and control  
 
464 – 616  หัวข้อพิเศษทางการบัญชี 3((3)-0-6) 
(Special Topics in Accounting) 

หัวข้อหรือปัญหาที่น่าสนใจทางการบัญชี ประเด็น
ปัจจุบันทางการบัญชี ซึ่ งจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป 
โดยอยู่ในดุลพินิจและการควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอน 

Interesting issues or problems in 
accounting; current issues in accounting topics 
will be assigned by an instructor 
 
464 - 700  วิทยำนิพนธ์ 36(0-108-0) 
(Thesis) 

การศึกษาค้นคว้าและวิจัยในหัวข้อเรื่องทางการ
บัญชี  ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาทางการ
บัญชีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สร้างผลงานวิจัยที่
สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติผลงานวิจัยที่สามารถ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

Study and research in accounting under 
supervision of the advisory committee; applying 
research process in finding solutions to 

accounting problems faced by public and 
private organizations; produce research results 
that are publishable in academic journals at 
either national level or international level 
464 – 701  วิทยำนิพนธ์ 18(0-54-0) 
(Thesis) 

การศึกษาค้นคว้าและวิจัยในหัวข้อเรื่องทางการ
บัญชี  ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาทางการ
บัญชีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สร้างผลงานวิจัยที่
สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

Study and research in accounting under 
supervision of the advisory committee; applying 
research process in finding solutions to 
accounting problems faced by public and 
private organizations; produce research results 
that are publishable in either national academic 
journals or proceedings of national academic 
conferences 
 
464 - 800  สำรนิพนธ์ 6(0-18-0) 
(Minor Thesis) 

การศึกษาค้นคว้าอิสระทางการบัญชีในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามา ภายใต้การดูแลของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ใช้กระบวนการวิจัยใน
การแก้ปัญหาทางการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งสอดคล้องกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมในภาคใต้ของไทย สร้างผลงานวิจัยที่ เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะในพื้นที่และมีศักยภาพในการ
เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

Independent study in accounting on 
topics related to the body of knowledge studied 
and  under supervision of advisory committee; 
applying research process in finding solutions 
to accounting problems faced by public and 
private organizations and are relevant to social, 
economic and environmental contexts of the 
southern region of Thailand; produce research 
results that are beneficial to the public and 
have potential for sharing or disseminating to 
those interested via proceedings of national 
academic conferences 

 


