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คําอธิบายรายวิชาหมวดเฉพาะ

1. กลุมวิชาแกน
ENG 1501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0)
Business English 1
A study of English commonly used in everyday business transaction including
noting telephone memos, transmitting inter-office messages and internal memos, letter of
quotation, order and replies, meeting agendas, minutes and reports of meetings and fomal
announcements, etc.
ENG 1502 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0)
Business English 2
This course is continuation of Business English 1. This will include a study of
English used in correspondence dealing with complaints, letters of acknowledgement (granted
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and refused), letters of banking transaction, hotel transactions, company reports, promotional
language (brochures) on tourism, etc.
LAW 2308 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย
3(3-0)
Business and Commercial Laws
การศึกษาหลักกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 หลักทั่วไปของเอกเทศสัญญา
กฎหมายลักษณะหุนสว นและบริษัท พระราชบัญญัติ กําหนดความรับผิด ของหางหุนสว นจํากัด
บริษัทจํากัด บริษัทมหาชน สมาคม และมูลนิธิ กฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย กฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมการประกอบธุรกิจของคนตางดาว กฎหมายวาดวยการบัญชี และพระราชบัญญัติตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย

ACC 1101 การบัญชี 1
3(3-0)
Accounting 1
ศึก ษาความหมายและวัต ถุประสงคข องการบัญ ชี
ประโยชนข องขอมู ล
ทางการบัญชี แมบทการบัญชีและขอสมมุติทางการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตาม
หลักการบัญชีคู การบันทึกรายการในสมุด รายวันทั่ว ไป สมุด รายวันเฉพาะและการผาน
รายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปดบัญชีเมื่อสิ้น งวด การจัดทํางบทดลอง
กระดาษทําการและงบการเงินสําหรับ กิจการซื้อขายสินคาและกิจการใหบริการ
ACC 1102 การบัญชี 2
3(3-0)
Accounting 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : ACC 1101 การบัญชี 1 3(3-0)
ศึก ษาระบบเงิน สดยอย การบัญ ชีเกี่ย วกับลู ก หนี้ การบัญ ชีเกี่ย วกับเจาหนี้
หลักการและวิธีการของระบบใบสําคัญ การบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือน คาจางแรงงาน เงินลงทุน
ตั๋วเงิน สินคา สินทรัพยไมหมุนเวียน ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพยไมมีตัวตน หนี้สินและ
สวนของเจาของ
ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ

3(3-0)
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Business Taxation
ศึกษาหลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตางๆตามประมวล
รัษ ฎากรและภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ย วของอัน ไดแก ภาษีเงิน ไดบุค คลธรรมดาภาษีเงินไดนิติบุค คล
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิตและ
อากรแสตมป
FB

1401 การเงินธุรกิจ
3(3-0)
Business Finance
ศึกษาถึงขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล
MK

1101 หลักการตลาด
3(3-0)
Principles of Marketing
ศึกษาถึงความหมายและความสําคัญของการตลาด ในฐานะเปนกิจกรรมหลักทาง
ธุรกิจอยางหนึ่งโดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด สวนประสม
การตลาด ระบบการตลาดและเปาหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภคความเขาใจเกี่ยวกับสวน
ประสมการตลาด และประเภทของตลาด
MGT 1101 องคการและการจัดการ
3(3-0)
Organization and Management
ลัก ษณะโครงสรา งขององค ก ารธุ ร กิ จ ทั่ ว ไป การวางแผน การจัด สายงาน
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ
หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน ในแงการวางแผน การจัดคนเขาทํางาน
การสั่งการ การจูงใจคนทํางาน การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย และนโยบายที่ตั้งไว
MGT 4101 จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics

3(3-0)
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ศึกษาถึงแนวคิดและที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจตองมีจริยธรรม รวมทั้ง
การสรางจริยธรรมในองคกรธุรกิจ เนนจริยธรรมของผูบริหาร (Management Ethics) และจริยธรรม
ของพนักงาน (Employees’ Ethics) โดยใชกรณีตัวอยางประกอบ
MGT 4301 การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0)
Strategic Management
ศึก ษาแนวคิดการวางแผนและการบริห ารเชิงกลยุทธ ความแตกตา งของการ
วางแผนและการบริหารทั่วไป องคประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธการกําหนดเปาหมายของ
ธุรกิจ กระบวนการและเทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสรางสภาพแวดลอมแหง
การแข งขั น การวิเ คราะหส ภาพแวดล อมทั้ง ภายในและภายนอก กลยุ ทธ ร วมของธุ ร กิ จ การ
ประเมินผลและการติดตาม

MGT 4901 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0)
Business Research
ความสํา คั ญ ของการวิจั ย ทางธุ ร กิจ ขั้ น ตอนและวิ ธีดํ า เนิ น การวิ จัย ทางธุร กิ จ
ปฏิบัติการวิจัยธุรกิจโดยการเสนอโครงการ กําหนดวัตถุประสงคและตั้งสมมุติฐานในการวิจัย การ
เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและสรุปผลงานวิจัยเพื่อสามารถนําผลการวิจัยไปใชในธุรกิจ
ECON 1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3(3-0)
Micro - Economics 1
ศึก ษาเกี่ย วกับความหมายของเศรษฐศาสตร ปจ จัยการผลิต พฤติก รรมของ
ผูบริโภค พฤติกรรมของผูผลิต อุปสงค อุปทาน การกําหนดราคาในตลาดประเภทตาง ๆ ของการ
จัดสรรคาตอบแทนใหแกปจจัยการผลิต ในรูปคาเชา คาจาง ดอกเบี้ยและกําไร บทบาทของรัฐ
ในทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป
ECON 1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
Macro - Economics 1

3(3-0)
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ศึกษาพฤติกรรมของปจจัยทางเศรษฐกิจตาง ๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดรายไดประชาชาติ
เชน พฤติกรรมสวนรวมของการบริโภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การวาจาง
ทํางาน ระดับเงินเฟอ เงินฝด การคลัง นโยบายการเงิน การคาระหวางประเทศ และการพัฒนา
เศรษฐกิจ
ECON 3201 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
3(3-0)
Quantitative Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : STAT 2105 สถิติธุรกิจ 3(3-0)
ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจ และประโยชนของการใชเทคนิคทางคณิตศาสตร
เชิงปริมาณ เพื่อชวยในการตัดสินใจ ไดแก ความนาจะเปนแผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ (Decision
Trees) ตัว แบบเชิงสินคาคงคลัง (Inventory Model)
โปรแกรมเชิงเสนตรง (Linear
Programming) เทคนิค การประเมิน ผลและการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของ
มารกอฟ (Markov Model) ทฤษฎีเกม (Game Theory) แถวรอคอย (Queueing) และการจําลอง
เหตุการณ (Simulation)
MATH 1111 แคลคูลัสสําหรับธุรกิจ
3(3-0)
Calculus for Business
ศึกษาเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะหวาดวย เสนตรง วงกลม และภาคตัดกรวย ลิมิต
และความตอเนื่อง การหาอนุพันธ การอินทิเกรต ฟงกชั่นเอกซโพเนนเชียล ฟงกชั่นลอการิทึม
ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง ดอกเบี้ยและคารายป การประยุกตทางธุรกิจและการเงิน
STAT 2105 สถิติธุรกิจ
3(3-0)
Business Statistics
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนําความรูไปประยุกตใช ไดแก การเก็บรวบรวม
และการนําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปนของ
ตัวแปรสุม ประชากรและการสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบไคส
แควร การวิเคราะห ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริก การวิเคราะหสหสัมพันธ และการ
ถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณและการตัดสินใจทางธุรกิจ
2. กลุมวิชาเอก
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บังคับ
ACC 2103 การบัญชีชั้นกลาง 1
3(3-0)
Intermediate Accounting 1
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : ACC 1102 การบัญชี 2 3(3-0) หรือ
ACC 1104 การบัญชีขั้นตน 3(3-0)
ศึกษาหลัก และวิธีก ารโดยละเอียดเกี่ยวกับรายการสิน ทรัพย วาดวยการจําแนก
ประเภทตางๆของสิน ทรัพย การตีราคา การหามูลคาของสิน ทรัพย การจัด แบงสว น
สินทรัพยเปนตนทุนและคาใชจายตามหลักการบัญชี การดอยคาของสินทรัพย การแสดงรายการ
สินทรัพยในงบการเงิน หลัก การเปดเผยขอมูล
การกําหนดมูลคาและวิธีบัญชีเกี่ย วกับ
หนี้สินระยะยาว หนี้สินระยะสั้น การแสดงรายการในงบการเงิน หลักการเปดเผยขอมูลและ
งบการเงินระหวางกาล

ACC 2104 การบัญชีชั้นกลาง 2
3(3-0)
Intermediate Accounting 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : ACC 1102 การบัญชี 2 3(3-0) หรือ
ACC 1104 การบัญชีขั้นตน 3(3-0)
ศึก ษาการบัญ ชี เกี่ ย วกั บห า งหุ น ส ว นว าด ว ยการจั ด ตั้ ง การดํ าเนิ น งาน การ
เปลี่ยนแปลงหุนสวนการจัดทํางบการเงิน การเลิกกิจการ การชําระบัญชี และการจายคืนเงิน
ลงทุน การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด วาดวยวิธีการจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท การจําหนายหุน การจัดทํางบการเงินในแบบที่สมบูรณ การจดทะเบียนเพิ่มทุนและลด
ทุน สวนเกินทุนประเภทตางๆ กําไรตอหุน การจัดสรรกําไรสะสม การเลิกบริษัทและการ
ชําระบัญชี
ACC 2301 การบัญชีตนทุน 1
Cost Accounting 1
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : ACC 1102 การบัญชี 2 3(3-0) หรือ
ACC 1104 การบัญชีขั้นตน 3(3-0)

3(3-0)
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ศึก ษาบทบาทของการบัญ ชีตน ทุน ในองคก รธุร กิจ ศัพทและความหมายของ
ตน ทุน ต างๆ ระบบบัญ ชีที่ ใ ชบัน ทึก ตน ทุ น วิธีก ารบัญ ชีและการควมคุม วัต ถุดิบ แรงงาน
คาใชจายโรงงาน ระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทํา ระบบตนทุนชวงการผลิต ระบบตนทุนมาตรฐาน
การบัญชีตนทุนผลิตภัณฑรวม ผลิตภัณฑพลอยได ของเสีย การสิ้นเปลือง งานที่บกพรอง
เศษซาก ตนทุนกิจ กรรม (Activity Based costing : ABC) และการบริหารตนทุนกิจกรรม
(Activity Based Management : ABM)

ACC 2302 การบัญชีตนทุน 2
3(3-0)
Cost Accounting 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : ACC 2301 การบัญชีตนทุน 1 3(3-0)
ศึก ษาความสัมพัน ธร ะหวางตน ทุน ปริมาณ และกําไร ระบบตน ทุน ผัน แปร
ระบบตนทุนรวม การงบประมาณ การวิเคราะหผลตางที่เกิดขึ้น การใชขอมูลเพื่อประโยชนใน
การตัดสินใจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานกิจการภายใตสภาวการณที่แนนอนและไม
แนนอน การกระจายอํานาจ การวัดผลการดําเนินงาน การกําหนดราคาสินคา ราคาโอนและการ
วิเคราะหตนทุน
ACC 3210 การวางระบบบัญชี
3(3-0)
Accounting System Design
ศึกษาหลัก วิธีก ารวางระบบบัญชี การออกแบบกระบวนการทางการบัญชี การ
จัดทําเอกสารทะเบียนและบัญชีตางๆ ตลอดจนการวิเคราะห การออกแบบ การประยุกตใชระบบ
คอมพิวเตอร การจัดทําฐานขอมูล เปนเครื่องมือในการจัดวางโครงสรางของระบบบัญชี การบันทึก
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และการแก ไ ขการลงบั ญ ชี การประมวลผล การผ า นบั ญ ชี การรายงานงบการเงิ น ต า ง ๆ
การจัดระบบความปลอดภัยของขอมูลและการตรวจสอบควบคุมระบบบัญชี
ACC 3701 การบัญชีภาษีอากร
3(3-0)
Tax Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : ACC 1102 การบัญชี 2 3(3-0) หรือ
ACC 1104 การบัญชีขั้นตน 3(3-0) และ
ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0)
ศึกษาถึงหลักเกณฑ และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เกี่ยวกับการ
คํา นวณ รายได รายจาย การตีร าคาคาของสิน ทรัพย และหนี้สิน การคิด คาเสื่อมราคา เพื่อการ
คํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากร การบัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดนิติบุคคล และ
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย รวมถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรที่ดี สําหรับผูประกอบการ
โดยทั่วไป ตลอดจนบทบาททางภาษีอากรในการตัดสินใจเลือกรูปแบบในการประกอบธุรกิจ

3(3-0)
ACC 4101 การบัญชีชั้นสูง 1
Advanced Accounting 1
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : ACC 2103 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(3-0) และ
ACC 2104 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(3-0)
ศึกษาการบัญชีสําหรับการแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศ การแกไข
ขอผิดพลาดทางการบัญชี การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การจัดทํางบการเงินจากรายการที่
บันทึกไวไมสมบูรณ การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ การบัญชีสํานักงานใหญและสาขา
การบั ญ ชี สํ า หรั บ กิ จ การร ว มค า ธุ ร กิ จ ฝากขาย ธุ ร กิ จ ขายผ อ นชํ า ระ ธุร กิ จ ให เ ช า ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย งานกอสรางตามสัญญา กองทุนและกิจการที่ไมแสวงหากําไร
ACC 4102 การบัญชีชั้นสูง 2
3(3-0)
Advanced Accounting 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : ACC 2103 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(3-0) และ
ACC 2104 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(3-0)
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ศึกษาการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรว ม การบัญชีสําหรับเงินลงทุนใน
บริษัทยอย การรวมกิจการในรูปแบบตางๆ การจัดทํางบการเงินรวม งบแสดงการเปลีย่ นแปลง
ในสวนของผูถือหุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดรวมและ
การดําเนินธุรกิจดานการลงทุน
ACC 4502 การสอบบัญชี
3(3-0)
Auditing
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : ACC 2103 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(3-0) และ
ACC 2104 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(3-0)
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทั่ ว ไปและแม บ ทของมาตรฐานการสอบบั ญ ชี กฎหมายและ
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี ขอตกลง
ในการรับงานสอบบัญชี การทุจริตและขอผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการ
สอบบัญชีและความมีสาระสําคัญ การประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวม
หลักฐาน และวิธีการตรวจสอบ การะดาษทําการของผูสอบบัญชี การเลือกตัวอยางในงานสอบบัญชี
การตรวจสอบสินทรัพย หนี้สิน สวนของผูถือหุน รายไดและคาใชจาย รายงานการสอบบัญชี แนว
ทางการตรวจสอบบัญชีดวยคอมพิวเตอรและการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
ACC 4503 การตรวจสอบภายใน
3(3-0)
Internal Auditing
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : ACC 4502 การสอบบัญชี 3(3-0)
ศึกษาความหมาย ประเภทและขอบเขตของการตรวจสอบภายใน คุณสมบัติของผู
ตรวจสอบภายใน หนาที่และความรับผิด ชอบของผูตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โครงสรางของหนวยงานตรวจสอบภายในการ
ควบคุมภายในและลัก ษณะของการควบคุมภายในที่ดี การประเมินระบบการควบคุมภายใน
หลักฐานและวิธีการรวบรวมหลักฐาน การวางแผนและขั้นตอนในการตรวจสอบภายใน หลักการ
ตรวจสอบการดําเนินงานตางๆ การรายงานปญหาและขอบกพรองที่ตรวจพบ ขอเสนอแนะและ
แนวทางการแกไข รวมถึงการติดตามผลการตรวจสอบภายใน
เลือก
แขนงวิชาการบัญชีบริหาร
ACC 3304 การบริหารตนทุน

3(3-0)
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Cost Management
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : ACC 2302 การบัญชีตนทุน 2 3(3-0)
ศึกษาถึงแนวคิดตนทุนภายใตสภาพแวดลอมธุรกิจสมัยใหม การศึกษาตนทุนเชิง
ประยุกต การบริหารตนทุนเชิงกลยุทธ ตนทุนฐานกิจกรรม ตนทุนคุณภาพ ตนทุนตามวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ การพิจารณาตนทุนภายใตทฤษฎีขอจํากัด การวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
วางแผนและการควบคุมการผลิต
ACC 4902 สัมมนาการบัญชีบริหาร
3(3-0)
Seminar in Cost Accounting
ศึกษาถึงลักษณะ แนวความคิด ปจจัยอันเปนพื้นฐานของวิชาชีพทางบัญชี เพื่อให
นักศึกษาไดนําความรูที่มีอยูไปประยุกตใชกับการเรียนรูและการสรางระบบการบัญชีตนทุนของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ หัวขอการศึกษาเปนการอภิปรายเทคนิคและปญหา ในการ
จัดทํารายงานตนทุนและการวิเคราะหขอมูลตนทุน รวมทั้งการออกแบบตนทุนที่ใชกับกิจการ
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป สรางจิตสํานึกที่ดี เนนการใช
จริยธรรมการประกอบวิชาชีพโดยใชกรณีศึกษา
FB

3404 การวางแผนและการควบคุมกําไร
3(3-0)
Profit Planning and Control
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : ACC 2302 การบัญชีตนทุน 2 3(3-0)
ศึกษาถึงแนวความคิดของการบริหารกิจการในสวนที่เกี่ยวกับการวางแผนและการ
ควบคุมกําไรเพื่อเปนพื้นฐานในการวางแผนการบริหารระยะสั้น ระยะยาว การควบคุม ปจจัยการ
ผลิตและจําหนาย การควบคุม การดําเนินงานการเงินของกิจการ โดยการจัดทํางบประมาณชนิด
ตาง ๆ การวิเคราะหผลตางจากงบประมาณเพื่อรายงาน เทคนิคในการจัดทํางบประมาณสมัยใหม
แนวความคิ ด ทางด านพฤติ ก รรมของบุ ค คลที่ เกี่ ย วข องบางประการ ในกระบวนการจัด ทํ า
งบประมาณอันมีผลตอการวางแผนและการควบคุมกิจการ
แขนงวิชาการบัญชีการเงิน
ACC 3211 การวิเคราะหงบการเงิน
Financial Statement Analysis

3(3-0)
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ศึกษาถึงรายงานทางการเงินเกี่ยวกับงบการเงินตางๆ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห
งบการเงินของธุรกิจ การเปรียบเทียบอัตราสวน การวิเคราะหเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน งบกระแส
เงิน สด การวิเคราะหผลตาง ตน ทุน ปริมาณ และกําไร การปรับปรุงงบการเงิน เมื่อระดับราคา
เปลี่ยนแปลง ขอมูลและหรือขอจํากัด ของการบัญชีที่มีตอการวิเคราะหงบการเงิน วิธีการแกไข
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะหงบการเงิน
ACC 4103 ทฤษฎีบญ
ั ชี
3(3-0)
Accounting Theory
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : ACC 2103 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(3-0) และ
ACC 2104 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(3-0)
ศึกษาถึงตนกําเนิดของการบัญชี แนวความคิดและแมบทการบัญชี วิวัฒนาการของ
วิชาบัญชี สถาบันซึ่งกําหนดมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยและตางประเทศ แนวความคิดใน
การวัดมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายได และคาใชจาย เพื่อวัดผลการดําเนินงานและฐานะ
ทางการเงิน บทบาทของขอกําหนด ตามมาตรฐานการบัญชี

ACC 4903 สัมมนาการบัญชีการเงิน
3(3-0)
Seminar in Financial Accounting
ศึกษาถึงลักษณะ แนวความคิด ปจจัยอันเปนพื้นฐานของวิชาชีพทางบัญชี เพื่อให
นักศึกษาไดมีความรูเกี่ยวกับปญหาที่เกี่ยวของกับบัญชีการเงิน อภิปรายปญหาที่เกี่ยวของกับการ
บัญชีการเงิน สรางจิตสํานึกที่ดี เนนการใชจริยธรรมการประกอบวิชาชีพ วิเคราะหกรณีศึกษา
แขนงวิชาการสอบบัญชี
ACC 4506 ปญหาการสอบบัญชี
3(3-0)
Problem in Auditing
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : ACC 4502 การสอบบัญชี 3(3-0)
ศึกษาปญหาตางๆ เกี่ยวกับการสอบบัญชีโดยใชกรณีศึกษาในการสอบบัญชีของ
กิจการประเภทตางๆ บทบาทของสถาบันตางๆ อันมีผลตอการกําหนดมาตรฐานการสอบ บัญชีใน
ประเทศไทยและตางประเทศ ผลกระทบอันเกิดจากการกําหนดมาตรฐานการสอบบัญชีใหม
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ACC 4507 การตรวจสอบบัญชีโดยคอมพิวเตอร
3(3-0)
Auditing by Computer
ศึก ษาถึงการตรวจสอบและควบคุมบัญ ชีโ ดยใชคอมพิว เตอร การวิเคราะห
ตรวจสอบระบบ การควบคุมภายใน เพื่อปองกันการทุจริตและความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
ไดแก ผลกระทบอันเนื่องมาจากการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการประมวลขอมูลทางการบัญชี
หลักการควบคุมภายในของหนวยงานที่ใชมาตรการปองกัน โดยการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของหนวยงานที่ใชมาตรการปองกัน โดยการประเมินผลการควบคุมภายในและการวิเคราะหความ
นาเชื่อถือของการประมวลผลขอมูลการวางแผนแนวการตรวจสอบบัญชี เทคนิคการตรวจสอบ
ระบบบัญ ชี โ ดยใช ค อมพิ ว เตอร ร วมทั้ง กระดาษทํ า การที่ ใ ชใ นการปฏิบั ติง านใหเ ป น ไปตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี

ACC 4906 สัมมนาการสอบบัญชี
3(3-0)
Seminar in Auditing
ศึกษาถึงลักษณะ แนวความคิด ปจจัยอันเปนพื้นฐานของวิชาชีพทางบัญชี อภิปราย
ปญหาที่เกี่ยวของกับการสอบบัญชีและการภาษีอากร สรางสถานการณ และวิเคราะห การสอบ
บัญชีในกิจการที่มีลักษณะการดําเนินธุรกิจที่หลากหลาย ศึกษาการแกปญหาการจัดทําบัญชีภาษี
อากร สรางจิตสํานึกที่ดี เนนการใชจริยธรรมการประกอบวิชาชีพ และศึกษาจากกรณีศึกษาตางๆ
เกี่ยวกับการสอบบัญชีและการภาษีอากร
แขนงวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ACC 4603 การจัดการระบบฐานขอมูลเพื่องานบัญชี
Data Base Management System in Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : ACC 3210 การวางระบบบัญชี 3(3-0)

3(3-0)
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ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของระบบฐานขอมูล ความสัมพันธของขอมูล ลักษณะ
พิเศษของขอมูลทางบัญชี เทคนิคในการจัดเก็บขอมูลแบบฐานขอมูล การเชื่อมโยงโครงสรางของ
ขอมูลใหเปนไปตามระบบและวิธีการทางดานบัญชี ไดแก ระบบฐานขอมูลในกิจการที่ซื้อขาย
สินคากิจการผลิตสินคาและสถาบันการเงิน ระบบการรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูล
ที่จัดเก็บ การนําระบบฐานขอมูลไปใช การพัฒนาระบบฐานขอมูลทางบัญชี การควบคุมและ
ตรวจสอบขอมูลใหเปนไปตามวิธีการทางบัญชีและตรวจสอบขอมูลใหเปนไปตามวิธีการทางบัญชี
วัฏจักรของระบบฐานขอมูล
ACC 4604 การวิเคราะหและออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0)
Accounting Information Analysis and Design
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : ACC 4601 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0)
ศึ ก ษาหลั ก การออกแบบสารสนเทศทางการบั ญ ชี บทบาทของผู อ อกแบบ
สารสนเทศ เครื่องมือและเทคนิค ในการวิเคราะหและออกแบบสารสนเทศทางการบัญ ชี การ
วิเคราะหและการออกแบบสารสนเทศตามกระบวนการทางการบัญ ชีและตามระบบการควบคุม
ภายในสําหรับกิจการประเภทตางๆ การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ การบริหารโครงการ
การจัดทําแบบนําเสนอโครงการ

ACC 4907 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0)
Seminar in Accounting Information System
ศึกษาถึงลักษณะ แนวความคิด ปจจัยอันเปนพื้นฐานของวิชาชีพทางบัญชี อภิปราย
ปญหาที่เกี่ยวของกับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี สรางสถานการณและวิเคราะหระบบ
ขอมูลสาระสนเทศทางการบัญชีที่ใชในกิจการที่มีลักษณะการดําเนินธุรกิจที่หลากหลาย สราง
จิตสํานึกที่ดี เนนการใชจริยธรรมการประกอบวิชาชีพ และศึกษาจากกรณีศึกษาตางๆ
กลุมวิชาเลือกสําหรับทุกแขนงวิชา
ACC 2203 การบัญชีสวนราชการ
Official Accounting

3(3-0)
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ศึกษาถึงลักษณะการดําเนินงานและโครงสรางของระบบบัญชีสวนราชการ ทั้งใน
สวนกลาง สวนภูมิภาคและองคการปกครองทองถิ่น ระบบงบประมาณ การลงบัญชีระบบราชการ
ตลอดจนการทํางบเดือนและรายงานทางการเงิน
ACC 3101 การรายงานทางการเงิน
3(3-0)
Financial Reports
ศึกษาเกี่ยวกับการจัด ทํารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี การเปดเผย
ของขอมูลทางการบัญ ชีเพื่อเสนอตอบุค คลหรือหนว ยงานที่เกี่ย วของ การทําความเขาใจและ
วิเคราะหการนําไปใชขอมูลของรายงานทางการเงินใหเหมาะสมกับธุรกิจ
ACC 3201 การบัญชีธนาคาร
3(3-0)
Bank Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : ACC 1101 การบัญชี 1 3(3-0)
ศึกษาถึงหลักและการดําเนินงานของระบบบัญชีของธนาคารพาณิชยทั่วไป และ
การบัญชีที่เกี่ยวของกับธนาคารแหงประเทศไทย วิธีการใหเครดิต การควบคุมเงินฝากทุกประเภท
การโอนเงินสํานักงานใหญและสาขาการจัดเก็บเงิน งบการเงินของธนาคาร ปรับปรุงและปดบัญชี

ACC 3202 การบัญชีเฉพาะกิจ
3(3-0)
Specialized Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : ACC 1101 การบัญชี 1 3(3-0)
ศึกษาระบบบัญชีของกิจการบางประเภท เชน การโรงแรม การทองเที่ยว การ
ประกันภัย โรงรับจํานํา สหกรณ ฯลฯ
ACC 3203 การบัญชีโรงแรม
Hotel Accounting

3(3-0)
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ศึก ษาถึ งวิ ธีก ารบั ญ ชี ที่ใ ชใ นกิ จ การโรงแรม ระบบบัญ ชีที่ ใ ชอ ยูใ นโรงแรม
โดยทั่วไป
งบประมาณรายไดรายจาย การดําเนินงานของแผนกบัญชีลูกคา การตรวจสอบ
ภายใน รายงานประจําป การทํางบการเงินประจํางวด
ACC 3204 การบัญชีรัฐบาล
3(3-0)
Government Accounting
ศึกษาลักษณะจุดมุงหมายและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชี-กองทุนของกองทุน ที่
มีลักษณะตาง ๆ กัน กองทุนจัดหาสินทรัพยประจํา กองทุนชําระหนี้สิน กองทุนการทรัสต
กองทุนทดแทน กองทุนหมุนเวีย น การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยประจํา และหนี้สิน วิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบัญชีรัฐบาลและสวนราชการ
3(3-0)
ACC 3205 การบัญชีเฉพาะกิจสําหรับวิสาหกิจทองเทีย่ ว
Travel Enterprises Accounting
ศึก ษาการบัญ ชีที่ใ ชสําหรับวิสาหกิจ ทองเที่ย ว เชน การบัญ ชีใ นธุร กิจ นําเที่ย ว
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจภัตตาคาร และธุรกิจอี่นๆ ที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจทองเที่ยว
ACC 3206 ระบบบัญชีสหกรณ
3(3-0)
Co – operative Accounting System
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : ACC 1101 การบัญชี 1 3(3-0)
ศึกษาหลักและวิธีการของสหกรณ เปรียบเทียบกับระบบบัญชีทั่วไป การรายงาน
การเงิน ระเบียบของสหกรณประเภทที่สําคัญ สหกรณการเกษตร สหกรณรา นคา สหกรณออม
ทรัพย
ACC 3207 การบัญชีสําหรับธุรกิจการเกษตร
3(3-0)
Accounting for Agricultural Business
ศึกษาลักษณะทั่วไปของธุรกิจการเกษตร การนําหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปมา
ประยุกตใชกับธุรกิจการเกษตร เพื่อวัดผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ACC 3209 การบัญชีสําหรับธุรกิจขนาดยอม
Accounting For SME’s
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : ACC 1101 การบัญชี 1 3(3-0)

3(3-0)
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ศึกษาหลักและวิธีการบันทึกบัญชี รวมทั้งการรายงานการเงินของธุรกิจของขนาด
ยอม โดยการนําหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปมาประยุกตใชเพื่อการวัดผลการดําเนินงาน สรุปฐานะ
การเงินของธุรกิจ และนําขอมูลเพื่อการตัดสินใจและวางแผนสําหรับอนาคต
ACC 3901 การตรวจสอบการจัดทําบัญชี
2(90)
Booking Audit
การประยุ ก ต ทฤษฎีบั ญ ชี แ ละหลั ก การบั ญ ชี โดยเน น หนัก งานดา นการบั ญ ชี
ภาคปฏิบัติ โดยศึกษาจากการทําบัญชีและตรวจสอบบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
และความรูที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 กฎกระทรวง ประกาศ คําสั่ง
หลักเกณฑ ระเบียบวิธีการและขอบังคับที่เกี่ยวของ รวมทั้งการจัดทําบัญชีใหถูกตองตามมาตรฐาน
การบัญชี ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของและรายงายผลปฏิบัติงาน

3(3-0)
ACC 4201 การบัญชีเพือ่ การจัดการ
Managerial Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ACC 1102 การบัญชี 2 3(3-0) หรือ
ACC 2101 บัญชีการเงิน 3(3-0) หรือ
ACC 1104 การบัญชีขั้นตน 3(3-0) หรือ
เคยศึกษารายวิชาบัญชีมาไมนอยกวา 1 รายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะหขอมูลทางการบัญ ชี เพื่อนําไปใชในการ
วางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีตนทุนรวม และการบัญชีตนทุน
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ผันแปร การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณ ตนทุน และกําไร การวิเคราะหตนทุน ภาษี
และขอจํากัดของขอมูลตาง ๆ การจัดทํางบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและ
งบกระแสเงินสด
ACC 4202 การบัญชีระหวางประเทศ
3(3-0)
International Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : ACC 1102 การบัญชี 2 3(3-0)
การศึกษาถึงบัญชีการเงิน การจัดการทางบัญชี การตรวจสอบทางบัญชีของบริษัท
ขามชาติภายใตสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และกฎหมายที่แตกตางกัน การวิเคราะห
ถึงความเบี่ยงเบนทางบัญชีและสาเหตุหลัก ศึกษาถึงการแปลความหมายของขอมูลทางบัญชี
ACC 4204 การบัญชีเพือ่ การนําเขาและสงออก
3(3-0)
Import - Export Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : ACC 1102 การบัญชี 2 3(3-0)
ศึกษาถึงเอกสารและวิธีดําเนินการ ในการนําเขาและสงออกสินคา วิธีการชําระเงิน
เพื่อการนําเขาและสงออกสินคา ตลอดจนวิธีการบันทึกบัญชี สําหรับธุรกิจนําเขาและสงออกสินคา

ACC 4205 การบัญชีเพือ่ สิ่งแวดลอม
3(3-0)
Green Accounting
ความหมายของการบัญชีเพื่อสิ่งแวดลอม วิธีการบัญชีเกี่ยวกับ สินทรัพย (Asset)
หนี้สิน (Liability) หนี้สิน ที่อาจจะเกิดขึ้น (Contingent Liability) ตน ทุน สําหรับสิ่งแวดลอม
(Environmental Cost) สินทรัพยสิ่งแวดลอม (Environmental Assets) หนี้สินที่มีตอสิ่งแวดลอม
(Environmental Liabilities) การบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพย (Capitalization) ภาระผูกพันทาง
กฎหมาย ภาระผูกพันที่กิจการกําหนดขึ้นเอง และภาระผูกพันที่เกิดจากแนวคิดทางคุณธรรมหรือ
จริยธรรม นโยบายทางการบัญชีและการเปดเผยขอมูล ที่เกี่ยวของกับหนี้สินและตนทุนสิ่งแวดลอม
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ACC 4601 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0)
Accounting Information System
ศึกษาถึงระบบบัญชีที่จัดทําดวยคอมพิวเตอร โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อ
ชวยในการจัดทําผังบัญชี การบันทึกบัญชี การประมวลผล ขอมูลทางบัญชี การรายงานทางการเงิน
ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลทางบัญชี และการบํารุงรักษาขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี
ACC 4602 การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ
3(3-0)
Information Systems Audit and Control
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : ACC 4502 การสอบบัญชี 3(3-0)
ACC 4604 การวิเคราะหและออกแบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี 3(3-0)
ศึกษาหลักการควบคุมของระบบสารสนเทศ การทุจริตทางดานคอมพิวเตอร และ
การปองกันผลกระทบอันเนื่องจากการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการประมวลผลขอมูลทางดาน
บัญชี การวิเคราะหและการประเมินผลความนาเชื่อถือของขอมูลและการควบคุมภายใน แนวการ
ตรวจสอบและเทคนิคในการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใชคอมพิวเตอร

3. กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ
ACC 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี
2(90)
Preparation for Professional Experience in Accounting
เปนการศึกษาแนวโนม สภาพการเปลี่ยนแปลงในหนวยงานทางธุรกิจ โดยการใช
กรณี ศึ ก ษาสถานการณจํ า ลองมี ก ารเตรี ย มความพร อ มเกี่ ย วกั บทั ก ษะการใช ภ าษา การใช
คอมพิว เตอร การใชเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
สามารถทํางานเปน ทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ และการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม สามารถ
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ทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ การเสริมสรางจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรียมความ
พรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
ACC 4801 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี
5(350)
Field Experience in Accounting
จั ด ให นั ก ศึ ก ษาได ฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ด า นการปฏิ บั ติ ง านการบั ญ ชี
ในหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
โดยนําความรูทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใชในสถานการณจริง จัดใหมี
การปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกประสบการณและจัดใหมีการปจฉิมนิเทศเพื่ออภิปราย
ปญหาการฝกประสบการณที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแกปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดย
อาจจั ด ให ฝ ก ประสบการณ ทั้ ง หมดหรื อ ฝ ก ประสบการณ แ ละทํ า โครงการพิ เ ศษ หรื อ ฝ ก
ประสบการณและทําภาคนิพนธ และกําหนดใหมีการปฏิบัติงานทางการบัญชี โดยนับชั่วโมงการ
ปฏิบัติงานเฉพาะบัญชี ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง

