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คําอธิบายรายวิชาหมวดเฉพาะ 
 
 

1. กลุมวิชาแกน 
ENG 1501 ภาษาองักฤษธุรกิจ 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 ภาษาองักฤษธุรกิจ 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 หลักท่ัวไปของเอกเทศสัญญา 
กฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท พระราชบัญญัติ กําหนดความรับผิดของหางหุนสวนจํากัด 
บริษัทจํากัด บริษัทมหาชน สมาคม  และมูลนิธิ กฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย กฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมการประกอบธุรกิจของคนตางดาว กฎหมายวาดวยการบัญชี และพระราชบัญญัติตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 
 
ACC 1101 การบัญช ี1 3(3-0) 
   Accounting 1 

ศึกษาความหมายและวัตถุประสงคของการบัญชี          ประโยชนของขอมูล
ทางการบัญชี   แมบทการบัญชีและขอสมมุติทางการบัญชี   หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตาม
หลักการบัญชีคู      การบันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไป       สมุดรายวันเฉพาะและการผาน
รายการไปยังบัญชีแยกประเภท     การปรับปรุงและปดบัญชีเม่ือส้ินงวด     การจัดทํางบทดลอง     
กระดาษทําการและงบการเงินสําหรับ     กิจการซ้ือขายสินคาและกิจการใหบริการ 
 
ACC 1102 การบัญช ี2 3(3-0) 
   Accounting 2 

รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : ACC    1101  การบัญชี 1   3(3-0) 
ศึกษาระบบเงินสดยอย   การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้    การบัญชีเกี่ยวกับเจาหนี้   

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

รัษฎากรและภาษีอ่ืน  ๆ ท่ีเกี่ยวของอันไดแก    ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาภาษีเงินไดนิติบุคคล    
ภาษีมูลคาเพิ่ม     ภาษีธุรกิจเฉพาะ    ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย   ภาษีศุลกากร   ภาษีสรรพาสามิตและ
อากรแสตมป 

 
FB 1401 การเงินธุรกิจ 3(3-0) 
   Business Finance 

ศึกษาถึงขอบเขต   ลักษณะ  บทบาทและหนาท่ีของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ    การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ   การวางแผนการเงนิท่ี
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 

ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจท่ัวไป การวางแผน การจัดสายงาน 
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ 
หลักการบริหารและหนาท่ีสําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน ในแงการวางแผน การจัดคนเขาทํางาน 
การส่ังการ การจูงใจคนทํางาน การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย และนโยบายที่ตั้งไว 
 

MGT 4101 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0) 
   Business Ethics 
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ศึกษาถึงแนวคิดและที่มาของจริยธรรมและเหตุผลท่ีธุรกิจตองมีจริยธรรม รวมทั้ง
การสรางจริยธรรมในองคกรธุรกิจ เนนจริยธรรมของผูบริหาร (Management Ethics) และจริยธรรม
ของพนักงาน (Employees’ Ethics) โดยใชกรณีตัวอยางประกอบ 
 
MGT 4301 การจัดการเชงิกลยุทธ 3(3-0) 
   Strategic Management 

ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ ความแตกตางของการ
วางแผนและการบริหารท่ัวไป องคประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธการกําหนดเปาหมายของ
ธุรกิจ กระบวนการและเทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสรางสภาพแวดลอมแหง
การแขงขัน การวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก  กลยุทธรวมของธุรกิจ การ
ประเมินผลและการติดตาม 
 
 
 
MGT 4901 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0) 
   Business Research 

ความสําคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัยทางธุรกิจ
ปฏิบัติการวิจัยธุรกิจโดยการเสนอโครงการ กําหนดวัตถุประสงคและตั้งสมมุติฐานในการวิจัย การ
เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและสรุปผลงานวิจัยเพ่ือสามารถนําผลการวิจัยไปใชในธุรกิจ 
 
ECON 1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0) 
   Micro - Economics 1 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร ปจจัยการผลิต พฤติกรรมของ
ผูบริโภค พฤติกรรมของผูผลิต อุปสงค อุปทาน การกําหนดราคาในตลาดประเภทตาง ๆ ของการ
จัดสรรคาตอบแทนใหแกปจจัยการผลิตในรูปคาเชา คาจาง ดอกเบี้ยและกําไร บทบาทของรัฐ 
ในทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป 
 
ECON 1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0) 
   Macro - Economics 1 
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ศึกษาพฤติกรรมของปจจัยทางเศรษฐกิจตาง ๆ ซ่ึงเปนตัวกําหนดรายไดประชาชาต ิ
เชน    พฤติกรรมสวนรวมของการบริโภค  การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล  การวาจาง
ทํางาน ระดับเงินเฟอ เงินฝด การคลัง นโยบายการเงิน การคาระหวางประเทศ และการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
 
ECON 3201 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3(3-0) 
   Quantitative Analysis 

รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : STAT    2105 สถิติธุรกิจ   3(3-0) 
ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจ และประโยชนของการใชเทคนิคทางคณิตศาสตร

เชิงปริมาณ เพ่ือชวยในการตัดสินใจ ไดแก ความนาจะเปนแผนภูมิเพ่ือการตัดสินใจ (Decision 
Trees)   ตัวแบบเชิงสินคาคงคลัง (Inventory Model)    โปรแกรมเชิงเสนตรง (Linear 
Programming) เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ (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 ฟงกช่ันเอกซโพเนนเชียล ฟงกช่ันลอการิทึม 
ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง ดอกเบี้ยและคารายป การประยุกตทางธุรกิจและการเงิน 
 
STAT 2105 สถิติธุรกิจ 3(3-0) 
   Business Statistics 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสถิติและการนําความรูไปประยุกตใช ไดแก การเก็บรวบรวม
และการนําเสนอขอมูล  การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน 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 
  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : ACC   1102  การบัญชี 2       3(3-0)  หรือ 
      ACC   1104  การบัญชีขั้นตน      3(3-0) 

ศึกษาหลักและวิธีการโดยละเอียดเกี่ยวกับรายการสินทรัพย  วาดวยการจําแนก
ประเภทตางๆของสินทรัพย     การตีราคา      การหามูลคาของสินทรัพย       การจัดแบงสวน
สินทรัพยเปนตนทุนและคาใชจายตามหลักการบัญชี    การดอยคาของสินทรัพย การแสดงรายการ
สินทรัพยในงบการเงิน      หลักการเปดเผยขอมูล          การกําหนดมูลคาและวิธีบัญชีเกี่ยวกับ
หนี้สินระยะยาว     หนี้สินระยะส้ัน   การแสดงรายการในงบการเงิน     หลักการเปดเผยขอมูลและ
งบการเงินระหวางกาล 

 
 
 
 

ACC 2104 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(3-0) 
   Intermediate Accounting 2 
  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : ACC   1102  การบัญชี 2       3(3-0)  หรือ 
      ACC   1104  การบัญชีขั้นตน      3(3-0) 

ศึกษาการบัญชีเกี่ยวกับหางหุนสวนวาดวยการจัดตั้ง   การดําเนินงาน   การ
เปล่ียนแปลงหุนสวนการจัดทํางบการเงิน    การเลิกกิจการ      การชําระบัญชี   และการจายคืนเงิน
ลงทุน    การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด      วาดวยวิธีการจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท   การจําหนายหุน   การจัดทํางบการเงินในแบบที่สมบูรณ      การจดทะเบียนเพิ่มทุนและลด
ทุน         สวนเกินทุนประเภทตางๆ  กําไรตอหุน   การจัดสรรกําไรสะสม    การเลิกบริษัทและการ
ชําระบัญชี 
 
ACC 2301 การบัญชีตนทนุ 1 3(3-0) 
   Cost Accounting 1 
  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : ACC   1102  การบัญชี 2       3(3-0)  หรือ 
      ACC   1104  การบัญชีขั้นตน      3(3-0) 
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ศึกษาบทบาทของการบัญชีตนทุนในองคกรธุรกิจ  ศัพทและความหมายของ
ตนทุนตางๆ   ระบบบัญชีท่ีใชบันทึกตนทุน   วิธีการบัญชีและการควมคุม  วัตถุดิบ แรงงาน  
คาใชจายโรงงาน  ระบบบัญชีตนทุนงานส่ังทํา  ระบบตนทุนชวงการผลิต   ระบบตนทุนมาตรฐาน    
การบัญชีตนทุนผลิตภัณฑรวม      ผลิตภัณฑพลอยได   ของเสีย  การส้ินเปลือง  งานท่ีบกพรอง  
เศษซาก   ตนทุนกิจกรรม (Activity  Based costing : ABC)  และการบริหารตนทุนกิจกรรม 
(Activity Based Management : ABM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACC 2302 การบัญชีตนทนุ 2 3(3-0) 
   Cost Accounting 2 

รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : ACC   2301  การบัญชีตนทุน 1   3(3-0) 
ศึกษาความสัมพันธระหวางตนทุน  ปริมาณ  และกําไร  ระบบตนทุนผันแปร  

ระบบตนทุนรวม     การงบประมาณ  การวิเคราะหผลตางที่เกิดขึ้น  การใชขอมูลเพ่ือประโยชนใน
การตัดสินใจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานกิจการภายใตสภาวการณท่ีแนนอนและไม
แนนอน   การกระจายอํานาจ   การวัดผลการดําเนินงาน   การกําหนดราคาสินคา  ราคาโอนและการ
วิเคราะหตนทุน 

 
ACC 3210  การวางระบบบัญช ี 3(3-0) 
   Accounting System Design 

ศึกษาหลัก วิธีการวางระบบบัญชี การออกแบบกระบวนการทางการบัญชี การ
จัดทําเอกสารทะเบียนและบัญชีตางๆ ตลอดจนการวิเคราะห การออกแบบ การประยุกตใชระบบ
คอมพิวเตอร การจัดทําฐานขอมูล เปนเครื่องมือในการจัดวางโครงสรางของระบบบัญชี การบันทึก
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และการแกไขการลงบัญชี การประมวลผล  การผานบัญชี  การรายงานงบการเงินตาง ๆ              
การจัดระบบความปลอดภัยของขอมูลและการตรวจสอบควบคุมระบบบัญชี 
 
ACC 3701 การบัญชีภาษอีากร 3(3-0) 
   Tax Accounting 

รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : ACC   1102  การบัญชี 2    3(3-0)   หรือ 
        ACC   1104  การบัญชีขั้นตน   3(3-0)   และ 
    ACC    2701  การภาษีอากรธุรกิจ  3(3-0)    

ศึกษาถึงหลักเกณฑ และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เกี่ยวกบัการ
คํานวณ รายได รายจาย การตีราคาคาของสินทรัพย และหนี้สิน การคิดคาเส่ือมราคา เพ่ือการ
คํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากร การบัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดนิติบุคคล และ
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย รวมถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรที่ดี สําหรับผูประกอบการ
โดยทั่วไป ตลอดจนบทบาททางภาษีอากรในการตัดสินใจเลือกรูปแบบในการประกอบธุรกิจ 

 
 
 

ACC 4101 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0) 
   Advanced Accounting 1 

รายวิชาท่ีตองเรียนกอน  : ACC   2103  การบัญชีช้ันกลาง 1 3(3-0)  และ 
   ACC   2104  การบัญชีช้ันกลาง 2  3(3-0)   

ศึกษาการบัญชีสําหรับการแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศ    การแกไข
ขอผิดพลาดทางการบัญชี      การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน    การจัดทํางบการเงินจากรายการที่
บันทึกไวไมสมบูรณ  การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้   การบัญชีสํานักงานใหญและสาขา      
การบัญชีสําหรับกิจการรวมคา    ธุรกิจฝากขาย  ธุรกิจขายผอนชําระ  ธุรกิจใหเชา  ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย   งานกอสรางตามสัญญา  กองทุนและกิจการที่ไมแสวงหากําไร 
 
ACC 4102 การบัญชีชั้นสูง 2 3(3-0) 
   Advanced Accounting 2 

รายวิชาท่ีตองเรียนกอน  : ACC   2103  การบัญชีช้ันกลาง 1 3(3-0)  และ 
   ACC   2104  การบัญชีช้ันกลาง 2  3(3-0)   
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ศึกษาการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม   การบัญชีสําหรับเงินลงทุนใน
บริษัทยอย   การรวมกิจการในรูปแบบตางๆ   การจัดทํางบการเงินรวม      งบแสดงการเปลีย่นแปลง
ในสวนของผูถือหุน     งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      งบกระแสเงินสด      งบกระแสเงินสดรวมและ
การดําเนินธุรกิจดานการลงทุน 
 
ACC 4502 การสอบบญัช ี 3(3-0) 
   Auditing 

รายวิชาท่ีตองเรียนกอน  : ACC   2103  การบัญชีช้ันกลาง 1 3(3-0)  และ 
   ACC   2104  การบัญชีช้ันกลาง 2  3(3-0)   

ศึกษาแนวคิดท่ัวไปและแมบทของมาตรฐานการสอบบัญชี   กฎหมายและ
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี   จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี    ขอตกลง
ในการรับงานสอบบัญชี   การทุจริตและขอผิดพลาด   การวางแผนงานสอบบัญชี     ความเส่ียงในการ
สอบบัญชีและความมีสาระสําคัญ   การประเมินความเสี่ยง    หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวม
หลักฐาน  และวิธีการตรวจสอบ  การะดาษทําการของผูสอบบัญชี   การเลือกตัวอยางในงานสอบบัญชี  
การตรวจสอบสินทรัพย  หนี้สิน  สวนของผูถือหุน  รายไดและคาใชจาย  รายงานการสอบบัญชี   แนว
ทางการตรวจสอบบัญชีดวยคอมพิวเตอรและการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 
ACC 4503 การตรวจสอบภายใน 3(3-0) 
   Internal Auditing 

รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : ACC   4502  การสอบบัญชี    3(3-0) 
ศึกษาความหมาย ประเภทและขอบเขตของการตรวจสอบภายใน คุณสมบัติของผู

ตรวจสอบภายใน หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โครงสรางของหนวยงานตรวจสอบภายในการ
ควบคุมภายในและลักษณะของการควบคุมภายในที่ดี การประเมินระบบการควบคุมภายใน 
หลักฐานและวิธีการรวบรวมหลักฐาน การวางแผนและขั้นตอนในการตรวจสอบภายใน หลักการ
ตรวจสอบการดําเนินงานตางๆ การรายงานปญหาและขอบกพรองท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะและ
แนวทางการแกไข รวมถึงการติดตามผลการตรวจสอบภายใน 
 
เลือก 
แขนงวิชาการบัญชีบริหาร 
ACC 3304 การบริหารตนทนุ 3(3-0) 
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   Cost Management 
   รายวิชาท่ีตองเรียนกอน  : ACC    2302  การบัญชีตนทุน 2   3(3-0) 
   ศึกษาถึงแนวคิดตนทุนภายใตสภาพแวดลอมธุรกิจสมัยใหม การศึกษาตนทุนเชิง
ประยุกต การบริหารตนทุนเชิงกลยุทธ  ตนทุนฐานกิจกรรม  ตนทุนคุณภาพ  ตนทุนตามวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ การพิจารณาตนทุนภายใตทฤษฎีขอจํากัด  การวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน  การ
วางแผนและการควบคุมการผลิต 
 
ACC 4902 สัมมนาการบญัชบีริหาร 3(3-0) 
   Seminar in Cost Accounting 
   ศึกษาถึงลักษณะ แนวความคิด ปจจัยอันเปนพ้ืนฐานของวิชาชีพทางบัญชี เพ่ือให
นักศึกษาไดนําความรูท่ีมีอยูไปประยุกตใชกับการเรียนรูและการสรางระบบการบัญชีตนทุนของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ หัวขอการศึกษาเปนการอภิปรายเทคนิคและปญหา  ในการ
จัดทํารายงานตนทุนและการวิเคราะหขอมูลตนทุน  รวมทั้งการออกแบบตนทุนท่ีใชกับกิจการ
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการภายใตสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนไป สรางจิตสํานึกท่ีดี เนนการใช
จริยธรรมการประกอบวิชาชีพโดยใชกรณีศึกษา 
 
FB 3404 การวางแผนและการควบคุมกําไร 3(3-0) 
   Profit Planning and Control 
   รายวิชาท่ีตองเรียนกอน  : ACC    2302  การบัญชีตนทุน 2   3(3-0) 
   ศึกษาถึงแนวความคิดของการบริหารกิจการในสวนท่ีเกี่ยวกับการวางแผนและการ
ควบคุมกําไรเพื่อเปนพ้ืนฐานในการวางแผนการบริหารระยะส้ัน ระยะยาว การควบคุม ปจจัยการ
ผลิตและจําหนาย การควบคุม    การดําเนินงานการเงินของกิจการ    โดยการจัดทํางบประมาณชนิด
ตาง ๆ การวิเคราะหผลตางจากงบประมาณเพื่อรายงาน เทคนิคในการจัดทํางบประมาณสมัยใหม 
แนวความคิดทางดานพฤติกรรมของบุคคลที่ เกี่ยวของบางประการ  ในกระบวนการจัดทํา
งบประมาณอันมีผลตอการวางแผนและการควบคุมกิจการ 
 
แขนงวิชาการบัญชีการเงิน 
ACC 3211 การวิเคราะหงบการเงนิ 3(3-0) 
   Financial Statement Analysis 
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ศึกษาถึงรายงานทางการเงินเกี่ยวกับงบการเงินตางๆ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห
งบการเงินของธุรกิจ การเปรียบเทียบอัตราสวน การวิเคราะหเปล่ียนแปลงฐานะการเงิน งบกระแส
เงินสด การวิเคราะหผลตาง ตนทุน ปริมาณ และกําไร การปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับราคา
เปล่ียนแปลง ขอมูลและหรือขอจํากัดของการบัญชีท่ีมีตอการวิเคราะหงบการเงิน วิธีการแกไข
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะหงบการเงิน 
 
ACC 4103 ทฤษฎบีญัช ี 3(3-0) 
   Accounting Theory 

รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : ACC   2103  การบัญชีช้ันกลาง 1    3(3-0)  และ 
  ACC    2104  การบัญชีช้ันกลาง 2   3(3-0) 

ศึกษาถึงตนกําเนิดของการบัญชี แนวความคิดและแมบทการบัญชี วิวัฒนาการของ
วิชาบัญชี สถาบันซ่ึงกําหนดมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยและตางประเทศ แนวความคิดใน
การวัดมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายได และคาใชจาย เพ่ือวัดผลการดําเนินงานและฐานะ
ทางการเงิน บทบาทของขอกําหนด ตามมาตรฐานการบัญชี 

 
 
 

ACC 4903 สัมมนาการบญัชกีารเงิน 3(3-0) 
Seminar in Financial Accounting 
ศึกษาถึงลักษณะ แนวความคิด ปจจัยอันเปนพ้ืนฐานของวิชาชีพทางบัญชี เพ่ือให

นักศึกษาไดมีความรูเกี่ยวกับปญหาที่เกี่ยวของกับบัญชีการเงิน อภิปรายปญหาที่เกี่ยวของกับการ
บัญชีการเงิน สรางจิตสํานึกท่ีดี เนนการใชจริยธรรมการประกอบวิชาชีพ วิเคราะหกรณีศึกษา 

 
แขนงวิชาการสอบบัญชี 
ACC 4506 ปญหาการสอบบญัช ี 3(3-0) 
   Problem in Auditing 

รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : ACC   4502  การสอบบัญชี  3(3-0) 
ศึกษาปญหาตางๆ เกี่ยวกับการสอบบัญชีโดยใชกรณีศึกษาในการสอบบัญชีของ

กิจการประเภทตางๆ บทบาทของสถาบันตางๆ อันมีผลตอการกําหนดมาตรฐานการสอบ บัญชีใน
ประเทศไทยและตางประเทศ ผลกระทบอันเกิดจากการกําหนดมาตรฐานการสอบบัญชีใหม 
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ACC 4507 การตรวจสอบบญัชีโดยคอมพิวเตอร 3(3-0) 
   Auditing by Computer 
   ศึกษาถึงการตรวจสอบและควบคุมบัญชีโดยใชคอมพิวเตอร  การวิเคราะห
ตรวจสอบระบบ  การควบคุมภายใน  เพ่ือปองกันการทุจริตและความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น  
ไดแก ผลกระทบอันเนื่องมาจากการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการประมวลขอมูลทางการบัญชี  
หลักการควบคุมภายในของหนวยงานที่ใชมาตรการปองกัน  โดยการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของหนวยงานที่ใชมาตรการปองกัน  โดยการประเมินผลการควบคุมภายในและการวิเคราะหความ
นาเช่ือถือของการประมวลผลขอมูลการวางแผนแนวการตรวจสอบบัญชี เทคนิคการตรวจสอบ
ระบบบัญชีโดยใชคอมพิวเตอรรวมท้ังกระดาษทําการที่ใชในการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวกับการสอบบัญชี 
 
 
 
 
 
 
ACC 4906 สัมมนาการสอบบญัช ี 3(3-0) 
   Seminar in Auditing 
   ศึกษาถึงลักษณะ แนวความคิด ปจจัยอันเปนพ้ืนฐานของวิชาชีพทางบัญชี อภปิราย 
ปญหาที่เกี่ยวของกับการสอบบัญชีและการภาษีอากร สรางสถานการณ และวิเคราะห การสอบ
บัญชีในกิจการที่มีลักษณะการดําเนินธุรกิจท่ีหลากหลาย ศึกษาการแกปญหาการจัดทําบัญชีภาษี
อากร สรางจิตสํานึกท่ีดี เนนการใชจริยธรรมการประกอบวิชาชีพ และศึกษาจากกรณีศึกษาตางๆ  
เกี่ยวกับการสอบบัญชีและการภาษีอากร 
 
แขนงวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
ACC 4603 การจัดการระบบฐานขอมูลเพ่ืองานบัญช ี 3(3-0) 
   Data Base Management System in Accounting 
   รายวิชาท่ีตองเรียนกอน  :  ACC    3210  การวางระบบบัญชี  3(3-0) 
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ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของระบบฐานขอมูล  ความสัมพันธของขอมูล  ลักษณะ
พิเศษของขอมูลทางบัญชี  เทคนิคในการจัดเก็บขอมูลแบบฐานขอมูล  การเชื่อมโยงโครงสรางของ
ขอมูลใหเปนไปตามระบบและวิธีการทางดานบัญชี  ไดแก  ระบบฐานขอมูลในกิจการที่ซ้ือขาย
สินคากิจการผลิตสินคาและสถาบันการเงิน  ระบบการรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูล
ท่ีจัดเก็บ    การนําระบบฐานขอมูลไปใช  การพัฒนาระบบฐานขอมูลทางบัญชี  การควบคุมและ
ตรวจสอบขอมูลใหเปนไปตามวิธีการทางบัญชีและตรวจสอบขอมูลใหเปนไปตามวิธีการทางบัญชี  
วัฏจักรของระบบฐานขอมูล 

 
ACC  4604 การวิเคราะหและออกแบบสารสนเทศทางการบญัช ี 3(3-0) 
   Accounting Information Analysis and Design 

รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : ACC   4601  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   3(3-0) 
ศึกษาหลักการออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี  บทบาทของผูออกแบบ

สารสนเทศ เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะหและออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี การ
วิเคราะหและการออกแบบสารสนเทศตามกระบวนการทางการบัญชีและตามระบบการควบคุม
ภายในสําหรับกิจการประเภทตางๆ การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ การบริหารโครงการ 
การจัดทําแบบนําเสนอโครงการ 
 
 
ACC 4907    สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบญัช ี 3(3-0) 
   Seminar in Accounting Information System 

ศึกษาถึงลักษณะ แนวความคิด ปจจัยอันเปนพ้ืนฐานของวิชาชีพทางบัญชี อภปิราย 
ปญหาที่เกี่ยวของกับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี  สรางสถานการณและวิเคราะหระบบ
ขอมูลสาระสนเทศทางการบัญชีท่ีใชในกิจการที่มีลักษณะการดําเนินธุรกิจท่ีหลากหลาย  สราง
จิตสํานึกท่ีดี เนนการใชจริยธรรมการประกอบวิชาชีพ และศึกษาจากกรณีศึกษาตางๆ 

 
กลุมวิชาเลือกสําหรับทุกแขนงวิชา 
ACC 2203 การบัญชีสวนราชการ 3(3-0) 
   Official Accounting 
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ศึกษาถึงลักษณะการดําเนินงานและโครงสรางของระบบบัญชีสวนราชการ ท้ังใน
สวนกลาง สวนภูมิภาคและองคการปกครองทองถ่ิน ระบบงบประมาณ การลงบัญชีระบบราชการ 
ตลอดจนการทํางบเดือนและรายงานทางการเงิน 

 
ACC 3101 การรายงานทางการเงิน 3(3-0) 
   Financial Reports 

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดทํารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี การเปดเผย
ของขอมูลทางการบัญชีเพ่ือเสนอตอบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  การทําความเขาใจและ
วิเคราะหการนาํไปใชขอมูลของรายงานทางการเงินใหเหมาะสมกับธุรกิจ 
 
ACC 3201 การบัญชีธนาคาร 3(3-0) 

Bank Accounting 
รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : ACC   1101  การบัญชี 1  3(3-0) 
ศึกษาถึงหลักและการดําเนินงานของระบบบัญชีของธนาคารพาณิชยท่ัวไป และ

การบัญชีท่ีเกี่ยวของกับธนาคารแหงประเทศไทย  วิธีการใหเครดิต การควบคุมเงินฝากทุกประเภท 
การโอนเงินสํานกังานใหญและสาขาการจัดเก็บเงิน งบการเงินของธนาคาร ปรับปรุงและปดบัญชี  
 
 
 
 
ACC 3202 การบัญชีเฉพาะกิจ 3(3-0) 
   Specialized Accounting 
   รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : ACC    1101  การบัญชี 1   3(3-0) 

ศึกษาระบบบัญชีของกิจการบางประเภท เชน การโรงแรม การทองเที่ยว การ
ประกันภัย โรงรับจํานํา สหกรณ ฯลฯ 
 
ACC 3203 การบัญชีโรงแรม 3(3-0) 
   Hotel Accounting 
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ศึกษาถึงวิธีการบัญชีท่ีใชในกิจการโรงแรม ระบบบัญชีท่ีใชอยูในโรงแรม
โดยทั่วไป          งบประมาณรายไดรายจาย การดําเนินงานของแผนกบัญชีลูกคา การตรวจสอบ
ภายใน รายงานประจําป การทํางบการเงินประจํางวด 
 
ACC 3204 การบัญชีรัฐบาล 3(3-0) 
   Government  Accounting 

ศึกษาลักษณะจุดมุงหมายและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชี-กองทุนของกองทุน ท่ี
มีลักษณะตาง ๆ กัน    กองทุนจัดหาสินทรัพยประจํา   กองทุนชําระหนี้สิน   กองทุนการทรัสต 
กองทุนทดแทน กองทุนหมุนเวียน การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยประจํา และหนี้สิน  วิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบัญชีรัฐบาลและสวนราชการ 

 
ACC 3205 การบัญชีเฉพาะกิจสําหรับวิสาหกิจทองเทีย่ว 3(3-0) 
   Travel Enterprises Accounting 

ศึกษาการบัญชีท่ีใชสําหรับวิสาหกิจทองเที่ยว เชน การบัญชีในธุรกิจนําเที่ยว 
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจภัตตาคาร  และธุรกิจอ่ีนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับวิสาหกิจทองเที่ยว 
 
ACC 3206 ระบบบญัชีสหกรณ 3(3-0) 
   Co – operative Accounting System 

รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : ACC  1101 การบัญชี 1   3(3-0) 
ศึกษาหลักและวิธีการของสหกรณ เปรียบเทียบกับระบบบัญชีท่ัวไป การรายงาน

การเงิน ระเบียบของสหกรณประเภทที่สําคัญ สหกรณการเกษตร สหกรณรานคา สหกรณออม
ทรัพย   
ACC 3207 การบัญชีสําหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0) 
   Accounting for Agricultural  Business 

ศึกษาลักษณะทั่วไปของธุรกิจการเกษตร  การนําหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปมา
ประยุกตใชกับธุรกิจการเกษตร  เพ่ือวัดผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 
 
ACC 3209 การบัญชีสําหรับธุรกิจขนาดยอม 3(3-0) 
   Accounting For SME’s 
   รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : ACC   1101 การบัญชี 1  3(3-0) 
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ศึกษาหลักและวิธีการบันทึกบัญชี รวมทั้งการรายงานการเงินของธุรกิจของขนาด
ยอม โดยการนําหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปมาประยุกตใชเพ่ือการวัดผลการดําเนินงาน สรุปฐานะ
การเงินของธุรกิจ และนําขอมูลเพ่ือการตัดสินใจและวางแผนสําหรับอนาคต 

 
ACC 3901 การตรวจสอบการจัดทําบญัช ี 2(90) 
   Booking Audit 

การประยุกตทฤษฎีบัญชีและหลักการบัญชี โดยเนนหนักงานดานการบัญชี
ภาคปฏิบัติ โดยศึกษาจากการทําบัญชีและตรวจสอบบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
และความรูท่ีเกี่ยวของกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 กฎกระทรวง ประกาศ คําส่ัง 
หลักเกณฑ ระเบียบวิธีการและขอบังคับท่ีเกี่ยวของ รวมทั้งการจัดทําบัญชีใหถูกตองตามมาตรฐาน
การบัญชี ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีท่ีเกี่ยวของและรายงายผลปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACC 4201 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3(3-0) 
   Managerial Accounting 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 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 

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะหขอมูลทางการบัญชี เพ่ือนําไปใชในการ
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 
   รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : ACC   1102   การบัญชี 2   3(3-0) 

การศึกษาถึงบัญชีการเงิน  การจัดการทางบัญชี การตรวจสอบทางบัญชีของบริษัท
ขามชาติภายใตสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และกฎหมายท่ีแตกตางกัน การวิเคราะห
ถึงความเบี่ยงเบนทางบัญชีและสาเหตุหลัก  ศึกษาถึงการแปลความหมายของขอมูลทางบัญชี 

 
ACC 4204 การบัญชีเพ่ือการนําเขาและสงออก 3(3-0) 
   Import - Export Accounting 
   รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : ACC   1102   การบัญชี 2   3(3-0) 

ศึกษาถึงเอกสารและวิธีดําเนินการ  ในการนําเขาและสงออกสินคา  วิธีการชําระเงิน  
เพ่ือการนําเขาและสงออกสินคา  ตลอดจนวิธีการบันทึกบัญชี  สําหรับธุรกิจนําเขาและสงออกสินคา 
 
 
 
 
 
 
ACC 4205 การบัญชีเพ่ือส่ิงแวดลอม 3(3-0) 
   Green Accounting 

ความหมายของการบัญชีเพ่ือส่ิงแวดลอม วิธีการบัญชีเกี่ยวกับ สินทรัพย (Asset) 
หนี้สิน (Liability) หนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น (Contingent Liability) ตนทุนสําหรับส่ิงแวดลอม 
(Environmental Cost) สินทรัพยส่ิงแวดลอม (Environmental Assets) หนี้สินท่ีมีตอส่ิงแวดลอม  
(Environmental Liabilities) การบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพย (Capitalization) ภาระผูกพันทาง
กฎหมาย ภาระผูกพันท่ีกิจการกําหนดขึ้นเอง และภาระผูกพันท่ีเกิดจากแนวคิดทางคุณธรรมหรือ 
จริยธรรม นโยบายทางการบัญชีและการเปดเผยขอมูล ท่ีเกี่ยวของกับหนี้สินและตนทุนส่ิงแวดลอม 
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ACC 4601 ระบบสารสนเทศทางการบญัช ี 3(3-0) 
   Accounting Information System 

ศึกษาถึงระบบบัญชีท่ีจัดทําดวยคอมพิวเตอร โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือ
ชวยในการจัดทําผังบัญชี การบันทึกบัญชี การประมวลผล ขอมูลทางบัญชี การรายงานทางการเงิน 
ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลทางบัญชี และการบํารุงรักษาขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี 
 
ACC 4602 การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ 3(3-0) 
   Information Systems Audit and Control 
   รายวิชาท่ีตองเรียนกอน   : ACC   4502   การสอบบัญชี    3(3-0) 
                                            ACC   4604  การวิเคราะหและออกแบบสารสนเทศ    
      ทางการบัญชี  3(3-0) 

ศึกษาหลักการควบคุมของระบบสารสนเทศ การทุจริตทางดานคอมพิวเตอร และ
การปองกันผลกระทบอันเนื่องจากการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการประมวลผลขอมูลทางดาน
บัญชี การวิเคราะหและการประเมินผลความนาเช่ือถือของขอมูลและการควบคุมภายใน แนวการ
ตรวจสอบและเทคนิคในการตรวจสอบระบบบัญชีท่ีใชคอมพิวเตอร 
 
 
 
 
 
 
3. กลุมวิชาปฏิบัตกิารและฝกประสบการณวิชาชีพ 
ACC 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบญัช ี  2(90) 
   Preparation for Professional Experience in Accounting 

เปนการศึกษาแนวโนม สภาพการเปล่ียนแปลงในหนวยงานทางธุรกิจ  โดยการใช
กรณีศึกษาสถานการณจําลองมีการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับทักษะการใชภาษา การใช
คอมพิวเตอร การใชเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม 
สามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ และการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม สามารถ
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ทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ การเสริมสรางจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี เพ่ือเตรียมความ
พรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 
 
ACC 4801 การฝกประสบการณวิชาชีพการบญัช ี  5(350) 
   Field Experience in Accounting 

จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการปฏิบัติงานการบัญชี                 
ในหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา 
โดยนําความรูท้ังทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีไดจากการศึกษาไปใชในสถานการณจริง  จัดใหมี
การปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกประสบการณและจัดใหมีการปจฉิมนิเทศเพื่ออภิปราย
ปญหาการฝกประสบการณท่ีเกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแกปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดย
อาจจัดใหฝกประสบการณท้ังหมดหรือฝกประสบการณและทําโครงการพิเศษ  หรือฝก
ประสบการณและทําภาคนิพนธ  และกําหนดใหมีการปฏิบัติงานทางการบัญชี  โดยนับช่ัวโมงการ
ปฏิบัติงานเฉพาะบัญชี ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 

 


