
คำอธิบายรายวิชา  
    หมวดวิชาบังคับ 
  
0901 601 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงประจักษและสถิติเพื่อการวิจัยทางการบัญชี  3(3-0-6)  
    Empirical Research Methodology and Statistics  
    for Accounting Research 

แนวคิด หลักการ และความสำคัญของการทำวิจัย ประเภทของการวิจัย  การกำหนดหัวขอ 
งานวิจัย  การกำหนดตัวแปร การตั้งสมมติฐานและการทดสอบ  การเลือกเครื่องมือที่จะทำการวิเคราะห การ
สรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  สถิติเพ่ือการวิจัยทางการบัญชี ประชากรและ
กลุมตัวอยาง  การทดสอบสมมติฐาน  การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล  การตีความ การเขียนรายงาน 
และการนำเสนองานวิจัย ประเด็นดานจรรยาบรรณของการวิจัย 
    Concepts, principles, and significance of research; research types; identification of 
research topic; identification of variables; establishment and test of hypotheses, selection of 
research tools for analysis; creation of research tools for data collection; methods of data 
collection; statistics for accounting research; population and sample; hypothesis testing; 
evaluation and analysis of data; interpretation; writing reports; presentation of research; 
research ethical issues 
 
0901 602 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี         3(3-0-6) 
    Digital Technology for Professional Accountants 

    แนวคิด วิธีการและความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีตอการใชงานสารสนเทศทางการบัญชี 
เพ่ือการตัดสินใจในการจัดการธุรกิจ วงจรการพัฒนาระบบ  เอกสารของระบบสารสนเทศ ฐานขอมูล การ
ควบคุมความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลเครือขาย  การจัดหาและการเลือกโปรแกรมบัญชี
ในการระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองคกร การประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อชวยสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขัน การวิเคราะหขอมูลอยางเฉพาะเจาะจง  การจัดการสารสนเทศที่มีขนาดใหญ  การจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศทางการบัญชีดวยระบบคลาวด โดยใชกรณีศึกษา  บทความและงานวิจัยที่เก่ียวของทั้งในประเทศ
และตางประเทศ 

  Concepts, methods, significance of digital technology in the use of information  
systems in accounting for decision making in business management; system development 
cycle; documentation of information systems; database; information system security controls; 
network digital technology; searching and selecting enterprise resource planning software, 
application of digital technology to create a competitive advantage, focus in data analytics, 
management big data analysis, cloud storage, using case studies, articles and related research 
in domestic and international research 
 
 

 
      
  



0901 603 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ               3(3-0-6) 
    Strategic Managerial Accounting 

    บทบาทและแนวคิดสมัยใหมของการบัญชีบริหารที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของปจจัย
แวดลอมทางธุรกิจ บทบาทของการบูรณาการและสหวิทยาการของบัญชีบริหารในกระบวนการจัดการเชิงกล
ยุทธ ระบบการควบคุมทั้งดานกลยุทธและการดำเนินงาน กลยุทธการเพิ่มมูลคาใหกับลูกคาและกิจการ การ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของและตรงประเด็นเพื่อสรางความเชื่อมั่นตอผูมีสวนได   สวนเสีย การ
วัดผลการปฏิบัติงานดวยบทบาทของปญญาประดิษฐ การบัญชีเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม ประเด็นที่นาสนใจ
ดานการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ 

   Roles and modern concepts in managerial accounting that responding  
change of business environments, the integrative and interdisciplinary roles of managerial 
accounting in the strategic management process, controlling system for strategies and 
operation, strategies value creation to customers and organization, relevant corporate 
information technology to build trust among stakeholders, performance evaluation with role 
of artificial intelligent, social and environmental accounting, interesting issues in strategic 
managerial accounting 
 
0901 604 มาตรฐานและคุณภาพการรายงานทางการเงิน           3(3-0-6) 
    Financial Reporting Standards and Quality     

    หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ประเด็นปจจุบันเก่ียวกับการรับรูรายการ การวัดมูลคา และการเปดเผยขอมูลซึ่งสะทอนถึง
คุณภาพของรายงานทางการเงินที่เปนประโยชนตอผูใชงบการเงิน  ผลกระทบของทางเลือกวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที่มีตอการวิเคราะหรายงานทางการเงิน  การพยากรณผลการดำเนินงาน                          การ
ประยุกตใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือวิเคราะหงบการเงนิ โดยใชกรณีศึกษารวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวของ           
Principles, concepts and theories of conceptual framework for financial reporting and financial 
reporting standard; important current issues relating to recognition, valuation and 
measurement, and disclosure to reflect quality of financial reporting, effect of alternative 
accounting practice on financial report analysis, performance forecasting that use of software 
packages in financial statement analysis, case study related research 
 
0901 605 การวางแผนและการจัดการภาษีเชิงกลยุทธ            3(3-0-6) 
    Strategic Tax Planning and Management 

    บทบาทและความสำคัญของการวางแผนภาษี ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ภาษีหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อนุสัญญาภาษีซอน ประเด็นปญหาทางภาษีอากร           
ขอกฎหมายและแนวปฏิบัติทางภาษีอากร ผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจจากนโยบายภาษีที่กิจการใช              
การวางแผนภาษีขององคกรธุรกิจใหสอดคลองกับระบบการจัดเก็บภาษีของรัฐและความรับผิดชอบตอสังคม
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

   Roles and importance of tax planning, personal income tax, corporate Income tax, 
withholding tax, value- added tax, specific business tax, double taxation agreement, problem 
in tax issues, law and regulation in taxation, impact of tax policy on organizational operation, 



tax planning in organization based on government tax and corporate social responsibility and 
related research 
  
0901 606   ประเด็นที่เกี่ยวของกับการบัญชีสมัยใหมและนวัตกรรมทางการบัญชี    3(3-0-6) 

Issue Related to Contemporary Accounting and Accounting Innovations  
      การอภิปรายและศึกษาเฉพาะเรื ่อง ประเด็นหรือหัวขอเรื่องที ่เกี ่ยวกับการบัญชีที่นาสนใจ              

ที่เกิดขึ้นในปจจุบันและรวมสมัย นวัตกรรมทางการบัญชี การบัญชีดิจิทัล การบัญชีพฤติกรรม การบัญชี
สิ่งแวดลอมและสังคม และเรื่องนั้นจะเปนประโยชนสำหรับนิสิต จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักบัญชี 

    Study and discussion on accounting issues that are interesting, currently arise  
contemporary issues related to accounting, accounting innovation, digital accounting, forensic 
Accounting and investigation, behavioral accounting, environmental and social accounting that 
are beneficial to students, ethics of accountants 
 
0901  607   สัมมนางานวิจัยทางการบัญชี                3(3-0-6) 
    Seminar in Accounting Research  
  การอภิปรายแนวคิด หลักการและการวิเคราะหประเด็นหัวขอรวมสมัยที ่เกี ่ยวข องกับ             
การบัญชีและศาสตรที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักบัญชีใหเปนบุคคลที่มีความรอบรู มีการปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  และมีความคิดและการปฏิบัติงานเยี่ยงมืออาชีพ การนำเสนอวิธีการใน     การ
แกปญหาอยางเปนระบบ  โดยใชกรณีศึกษาและปญหาที่เกิดข้ึนจริง บทความวิชาการและงานวิจัย              ที่
เก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ 
  Discussion of contemporary concepts, principles and topics of accounting and 
related issues for developing accountants’ well- roundedness competencies, continuous 
improvement and development, professional thinking and practices, and method presentation 
in systematical problem solving by studying from case studies, academic papers and related 
research in domestic and international aspects 
 
  หมวดวิชาเลือก 
  
0901 608   ประเด็นปจจุบันการใหความเชื่อม่ันทางวิชาชีพบัญชี       3(3-0-6) 
    Current Issues in Assurance for Accounting Profession   

    ประเด็นสำคัญที ่นาสนใจในปจจุบันเกี ่ยวกับปญหาในการตรวจสอบและการใหความเชื่อม่ัน  
ความเปนอิสระ ความเสี่ยงในการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี  
รายงานการสอบบัญชี จรรยาบรรณในวิชาชีพสอบบัญชี โดยใชกรณศึีกษาและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

    Current issues and interesting audit and assurance, independence, audit risk, 
auditing standards, audit quality control and audit report, ethics of auditing profession,  case 
studies and related research 

 
 

 



0901 609   เทคโนโลยีสมัยใหมและการประยุกตใชปญญาประดิษฐสำหรับวิชาชีพบัญชี  3(3-0-6)  
                Modern Technologies and Application of Artificial Intelligence for the  
                Accounting Profession  
                 บทบาทและปญหาของเทคโนโลยีที ่กาวหนาและนวัตกรรมอยางพลิกผันในธุรกิจดิจ ิ ทัล                
ในปจจุบัน ความสำคัญของกลยุทธ การจัดการกลยุทธ การนำเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเพื่อให
มั ่นใจวาบริษัทจะประสบความสำเร็จ รวมถึงแนวคิดและเทคนิคดานปญญาประดิษฐ กระบวนการของ
ปญญาประดิษฐโดยคอมพิวเตอร ออกแบบอยางสรางสรรค วิเคราะหขอมูลเชิงลึกขนาดใหญดานบัญชีไดอยาง
นาเชื่อถือ กรณีศึกษาการประยุกตใชปญญาประดิษฐในดานตาง ๆ 
                  Roles and problems current breakthrough technologies and disruptive innovations 
in digital business; importance of management strategy navigating the rapid changing 
technology to ensure a company’s success, artificial intelligence production process by 
computer; creativity and design thinking, analyzing big data in accounting in depth reliable, 
case studies for artificial intelligence applications 
 
0903 610 การจัดการเชิงกลยุทธข้ันสูง                  3(3-0-6)  
  Advanced Strategic Management  

    หลักการและทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ เครื่องมือและแนวคิดในการจัดการแตละขั้นตอน 
ของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ การวางแผนกลยุทธ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
องคกร  การกำหนดทิศทางขององคกร วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมาย การนำกลยุทธไปสู               การ
ปฏิบัติ การควบคุมกลยุทธ ความรูและทักษะในการกำหนดการจัดการเชิงกลยุทธใหกับองคกรอยางเปน
รูปธรรมรวมถึงการบริหารนวัตกรรม โดยเนนการใชกรณีศึกษา บทความและงานวิจัยที ่เกี ่ยวของและ                 
มีจริยธรรม 
     Principles and theories of strategic management, tools and concepts in each part of 
strategic management processes; strategic planning; internal and external environment 
assessment, establishing strategic directions, visions, missions and goals, strategic 
implementation, strategic control, knowledge and skills to set up practical and ethical strategic 
management for organizations, including innovation management using case studies, articles 
and related research 
 
0903 611 พฤติกรรมองคกรและการจัดการการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ      3(3-0-6)  

  Organizational Behavior and Strategic Change Management   
        แนวคิดและบทบาทของพฤติกรรมองคการ พฤติกรรมกลุม การจูงใจ ภาวะผูนำในองคการ การ
ติดตอสื่อสาร ความขัดแยง วัฒนธรรมองคการ การกำหนดยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาองคการการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาทักษะความเปนผูนำ การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ การ
พัฒนาโอกาสใหม ๆ สำหรับองคกร ประสิทธิภาพการจัดการความเปลี่ยนแปลงภายในองคกร การพัฒนาทักษะ 
ในการประเมินความสามารถและความเปนผูนำ 
   Concepts and roles of organizational behavior, group behavior, motivation, 
leadership, communication, conflict, organizational culture; strategy setting for organizational 
development, strategic change management; leadership skills development in respond to 



change in business environment; new opportunity development for companies; change 
management efficiency in an organization; leadership evaluation skill development 
 
0903 612   เชาวนปญญาธุรกิจดิจิทัล                3(3-0-6)  

  Digital Business Intelligence 
    รูปแบบธุรกิจและขอมูลธุรกิจ  สวนประกอบของเชาวนปญญาธุรกิจ  การสำรวจขอมูลและการ

สรางภาพ  การเตรียมขอมูล รูปแบบเชิงพรรณนา รูปแบบเชิงพยากรณ  การวิเคราะหแนวโนมธุรกิจดิจิทัล  
การประเมินผลประสิทธิภาพ  การรายงาน การจัดการความรู ทางธุรกิจ  การแลกเปลี ่ยนขอมูลดิจ ิทัล  
กรณีศึกษาสำหรับเชานปญญาธุรกิจดิทัลทัล 
        Business model and business data; business intelligence components; data 
exploration and visualization; data preparation; descriptive 
models; predictive models; digital business trend analysis; performance evaluation; reporting; 
business knowledge management; digital data interchange; digital business intelligence case 
study 
 
0905 613 เครื่องมือทางการเงินและการวิเคราะหหลักทรัพย          3(3-0-6) 
    Financial Instrument and Securities Analysis  

      เครื่องมือทางการเงินประเภทตาง ๆ ไดแก ตราสารทุน ตราสารรายไดคงที่ และตราสารอนุพันธ 
แนวโนมและพัฒนาการของเครื่องมือทางการเงินในปจจุบัน บทบาทของเครื่องมือทางการเงิน          ตอ
องคกรธุรกิจ ผลกระทบของเครื ่องมือทางการเง ินที ่ม ีต อรายงานทางการเง ิน ความสัมพันธระหว าง             
ความเสี ่ยงและผลตอบแทน สมมติฐานของตลาดที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะหหลักทรัพยและทฤษฎี                 
การประเมินมูลคาหลักทรัพย 

     Various types of financial instruments including equity securities, fixed income 
securities and derivates.  Current trend and development of financial instruments.  Roles of 
financial instruments in business organization.  Impact of financial instruments on financial 
reports.  Relationship between risk and return.  Efficient market hypothesis.  Securities analysis 
and theories on securities valuation 

 
0907 614   เศรษฐศาสตรธุรกิจและการตัดสินใจเพื่อการจัดการ         3(3-0-6)  

  Business Economics and Managerial Decision Making 
    หลักเศรษฐศาสตรเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ บรรษัทภิบาลและเปาหมายธุรกิจ การตัดสินใจ

ภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน การวิเคราะหอุปสงคและพฤติกรรมผูบริโภค ธรรมชาติและโครงสราง
ของหนวยผลิต การผล ิต ต นทุน และประสิทธ ิภาพการผล ิต การว ิเคราะห ต นท ุนผลตอบแทนเพ่ือ                    
การตดัสินใจ 

    Economic principles underlying major business decisions; corporate governance 
and Business objectives; decision making under risk and uncertainty; demand and consumer 
behavior analysis; nature and structure of the firm; production, costs and production efficiency; 
cost-benefit for decision making  
 



 หมวดวิชาประสบการณวิจัย 
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  Thesis 

               การคนควาวิจัยในหัวขอที่สนใจเพื่อสรางองคความรูใหมดานการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร 
การสอบบัญชี ระบบ สารสนเทศทางการบัญชี หรือหัวขออื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการบัญชี และใหมีการจัดทำ
รายงานตามแบบที่คณะกรรมการหลักสูตรกำหนด  โดยการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ การนำเสนอ
ปากเปลา การเขียนบทความเพ่ือตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ และจริยธรรมการวิจัย 
               Reviewing and conducting research on an interesting to build new knowledge of 
financial accounting, managerial accounting, auditing, accounting information system of other 
topics related to accounting, and submitting a research report with the standard format by 
dividing the assessments. Writing full research; oral presentation; writing research articles for 
publication in an academic journal research; research ethics 
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  Independent Study 
                         การคนควาวิจัยในหัวขอและหรือปญหาทางการบัญชีโดยนำทฤษฎีและหลักการบัญชีหรือที่
เกี่ยวของมาประยุกตใช เพื่อเพิ่มพูนความรูของนิสิตจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง ทั้งนี้ตองปรึกษากับ
อาจารยที ่ปรึกษาเกี ่ยวกับหัวขอที ่จะทำการศึกษากอนทำวิจัย และใหม ีการจัดทำรายงานตามแบบที่
คณะกรรมการหลักสูตรกำหนด โดยการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ การนำเสนอปากเปลา การนำเสนอ
ผลงานตอสาธารณะ การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการ และ
จรยิธรรมการวิจัย 
  Reviewing and conducting a research in the accounting topics and/or problems by 
applying theories and principles of accounting or other related disciplines to widen their 
knowledge through independent study, they are required to consult with their advisors about 
the topic prior to conducting research, and submitting a research report with the standard 
format. Writing full research, oral presentation, research presentation to public, writing research 
articles for publication in a proceeding or an academic journal, research ethics 
 


