
หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวชิาการบัญชี 
 
 ช่ือปริญญาและสาขาวชิา   

ช่ือเตม็ (ไทย):   บญัชีบณัฑิต 
ช่ือยอ่ (ไทย):  บช.บ.  
ช่ือเตม็ (องักฤษ):  Bachelor of Accountancy   
ช่ือยอ่ (องักฤษ):   B.Acc. 

 
โครงสร้างหลกัสูตร  

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร    135   หน่วยกิต    
                       (1 )  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                                                                               30       หน่วยกติ 
                             -   กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์            6     หน่วยกิต 
                             -   กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                         6     หน่วยกิต 
                             -   กลุ่มวชิามนุษยศ์าสตร์           6    หน่วยกิต 
                             -   กลุ่มวชิาภาษา                                               12    หน่วยกิต 
                       (2 ) หมวดวชิาเฉพาะด้าน                                                       9      หน่วยกติ 
                              -  กลุ่มวชิาแกน                                     51    หน่วยกิต 
                              -  กลุ่มวชิาเอกบงัคบั                                        33    หน่วยกิต 
                              -  กลุ่มวชิาเอกเลือก                                         15     หน่วยกิต 
                         (3)  หมวดวชิาเลอืกเสรี                             6       หน่วยกติ 
 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  (รวม 30 หน่วยกติ) 
 

        กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  วทิยาศาสตร์   และคอมพวิเตอร์  
         (วชิาละ 3 หน่วยกิต เลือก 2 วชิา จากรายวชิาต่อไปน้ี รวม 6 หน่วยกิต)  
 

401001 
 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Fundamental Mathematics 

3 (3-0-6) 

401004 คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ 
 Introduction to Mathematics 

3 (2-2-4) 
 

401007 
 

วทิยาศาสตร์พื้นฐาน 
Fundamental  Science   

3 (2-2-4) 
 



401010 
 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Computer and Information Technology  

3 (2-2-4) 
 

401011  
 

โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ 
Computer Package at Work   

3 (2-2-4) 

      
 
        กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  
   (วชิาละ 3 หน่วยกิต เลือก 2 วชิา จากรายวชิาต่อไปน้ี รวม 6 หน่วยกิต)  
 

402001 
 

จิตวทิยาเพื่อพฒันาตนเอง 
Psychology  for Self  Development  

3 (3-0-6) 
 

402002 
 

การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม 
Politics and Economics in Society  

3 (3-0-6) 
 

402006     สังคมไทย 
Thai  Society  

3 (3-0-6) 

   
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  
        (เลือกรายวชิา 2 วชิา จากรายวชิาต่อไปน้ี รวม 6 หน่วยกิต)  
 

403001 
 

มนุษยก์บัการใชเ้หตุผล 
Man and Reasoning   

3 (3-0-6) 
 

403002 
 

จริยธรรมในการด าเนินชีวติ 
Ethics  for  Living 

3 (3-0-6) 
 

403008 
 

จิตวทิยามนุษยเ์ชิงธุรกิจ     
Human Psychology and Business Ethics         

2 (2-0-4) 
 

403009 
 

หอ้งสมุดกบัการรู้สารสนเทศ    
 Library  and Information Literacy         

1 (1-0-2) 
 

 

      กลุ่มวชิาภาษา  
        (วชิาละ 3 หน่วยกิต เลือก 4 วชิา จากรายวชิาต่อไปน้ี รวม 12 หน่วยกิต) 
 

404101 
 

ภาษาองักฤษพื้นฐาน 
Fundamental   English 

3 (2-2-4) 
 



404102 
 

ภาษาองักฤษระดบักลาง 
Intermediate  English 

3 (2-2-4) 
 

404103 
 

ภาษาองักฤษระดบัสูง 
Advanced   English   

3 (2-2-4) 
 

404104 
 

ภาษาองักฤษธุรกิจ 
Business English  

3 (2-2-4) 
 

404105 
 

ทกัษะพฒันาการส่ือสารภาษาองักฤษ  
Developing Skills for English Communication  

3 (3-0-6) 
 

404204 ทกัษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
Thai for The Workplace 

3 (2-2-4) 

 
หมายเหตุ     นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร  
 
หมวดวชิาเฉพาะ 
         กลุ่มวชิาแกน 
          (วชิาละ 3 หน่วยกิต รวม 51 หน่วยกิต) 
 

101101 
 

หลกัการบญัชีชั้นตน้ 
Principles of Accounting    

3 (3-1-6) 
 

101102 
 

การเงินธุรกิจ  
Business Finance 

3 (3-0-6) 
 

101307 
 

การภาษีอากร 1 
Taxation I 

3(3-0-6) 
 

101332 
 

ภาษาองักฤษส าหรับสถานประกอบการ 
English for the Workplace 

3 (3-0-6) 
 

101333 
 

ภาษาองักฤษส าหรับนกับญัชี 
English for Accountant 

3 (3-0-6) 
 

201101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
Business Information Systems        

3(3-0-6) 

201205 สถิติธุรกิจ  
Business Statistics  

3 (3-0-6) 
 

202101 หลกัการตลาด  3 (3-0-6) 



 Principles  of  Marketing  
202434 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 

Quantitative Analysis in Business 
3 (3-0-6) 
 

203001 
 

หลกัการจดัการ  
Principles of Management 

3 (3-0-6) 

203002 
 

การจดัการทรัพยากรมนุษย  ์
Human Resource Management 

3 (3-0-6) 
 

203004 
 

การจดัการกลยทุธ์ 
Strategic Management  

3 (3-0-6) 
 

204001 
 

กฎหมายธุรกิจ 
Business  Law 

3(3-0-6) 
 

205001 
 

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
Microeconomics 

3 (3-0-6) 
 

205002 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
Macroeconomics  

3 (3-0-6) 

206211 
 

จริยธรรมธุรกิจ 
Business Ethics 

3 (3-0-6) 
 

206308 
 

การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
International Business Management 

3 (3-0-6) 
 

 
 กลุ่มวชิาเอกบังคับ  
       (วชิาละ 3 หน่วยกิต รวม 33 หน่วยกิต)  
 

101103 
 

การบญัชีชั้นกลาง l 
Intermediate   Accounting  I 

3 (3-1-6) 
 

101204 
 

การบญัชีชั้นกลาง  2 
Intermediate   Accounting  II 

3 (3-1-6) 
 

101205 
 

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
Internal Auditing and Internal Control 

3 (3-0-6) 
 

101206 
 

การบญัชีตน้ทุน  1 
Cost Accounting I 

3 (3-1-6) 
 



101308 
 

การบญัชีชั้นสูง 1 
Advanced Accounting I 

3 (3-1-6) 
 

101309 
 

การบญัชีตน้ทุน  2 
Cost Accounting II 

3 (3-1-6) 
 

101310 
 

การสอบบญัชี 
Auditing   

3 (3-0-6) 
 

101311 
 

การภาษีอากร  2 
Taxation II 

3 (3-1-6) 
 

101312 
 

การบญัชีชั้นสูง 2 
Advanced Accounting II 

3 (3-1-6) 
 

101419 
 

รายงานการเงินและการวเิคราะห์ 
Financial  Reports and Analysis 

3 (3-0-6) 
 

101420 
 

ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
Accounting Information Systems       

3 (3-1-6) 
 

 

กลุ่มวชิาเอกเลอืก  
       (เลือกรายวชิาต่อไปน้ี รวม 15 หน่วยกิต โดยตอ้งเลือกรายวชิาสัมมนาอยา่งนอ้ย 1 รายวชิา)  
 

101313 การประยกุตค์อมพิวเตอร์กบังานบญัชี 
Computer Applications in Accounting 

3 (2-2-4) 
 

101314 
 

การวางแผนและควบคุมก าไร 
Profit  Planning  And Control 

3 (3-0-6) 
 

101315 
 

การบญัชีเฉพาะกิจการ  
Special Accounting 

3 (3-0-6) 
 

101316 
 

ทฤษฎีบญัชี 
Accounting  Theory 

3 (3-0-6) 
 

101317 
 

การบญัชีเพื่อการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
Environmental Management Accounting 

3 (3-0-6) 

101318 การฝึกงานอาชีพ 
Practicum 

3 (0-300-0) 

101421 
 

การตรวจสอบระบบบญัชีท่ีใชค้อมพิวเตอร์  
Auditing of  Electronic Data Processing Systems 

3 (3-1-6) 
 



101422 การวางแผนภาษีอากร  
Tax Planning  

3 (3-0-6) 
 

101423 
 

การบญัชีระหวา่งประเทศ 
International  Accounting 

3 (3-0-6) 
 

101424 
 

สัมมนาการสอบบญัชี 
Problems in Auditing 

3 (3-0-6) 
 

101425 
 

สัมมนาทางการบญัชี 
Seminar in Auditing 

3 (3-0-6) 

101426 
 

วจิยัทางการบญัชี 
Accounting Research and Methodology 

3 (3-0-6) 

101427 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
Preparatory Co-operative 

1 (1-0-0) 

101428 สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

 6 ( 16 สัปดาห์ ) 

 

หมวดวชิาเลอืกเสรี  

        นกัศึกษาจะตอ้งเลือกรายวชิาท่ีเปิดสอนในวทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง   ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต  ตาม
ความสนใจของนกัศึกษา 
  



หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   
         กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  วทิยาศาสตร์และคอมพวิเตอร์  

401001  คณติศาสตร์พืน้ฐาน        3(3-0-6) 

 Fundamental Mathematics 

ศึกษาเก่ียวกบัคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ ใหรู้้จกัแนวความคิดและวธีิการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ใหมี้ความรู้
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เพื่อใชป้ระโยชน์ในการศึกษาวชิาอ่ืนต่อไป ศึกษาเก่ียวกบัระบบจ านวน สมการและ
อสมการ เซตฟังกช์นัและกราฟเส้นตรงและพาราโบลา เมตริกซ์และดีเทอร์มิเนน้ท ์คณิตศาสตร์การเงิน และ
การโปรแกรมเชิงเส้นตรงเบ้ืองตน้ 

401004  คณติศาสตร์เบือ้งต้น        3(2-2-4) 

Introduction to Mathematics 

ศึกษาเก่ียวกบัคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ ใหรู้้จกัแนวความคิดและวธีิการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ใหมี้ควา มรู้
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เพื่อใชป้ระโยชน์ในการศึกษาวชิาอ่ืนต่อไป ศึกษาเก่ียวกบัระบบจ านวน สมการและ
อสมการ คณิตศาสตร์การเงิน และการโปรแกรมเชิงเส้นตรงเบ้ืองตน้  

401007  วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน        3(2-2-4) 

 Fundamental  Science 

ศึกษาเก่ียวกบัแหล่งพลงังานไฟฟ้า  การผลิตพลงังานไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าในบา้น  อุปกรณ์ไฟฟ้า  หลกัการ
ท างานของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นประเภทใหค้วามร้อนแสงสวา่งและพลงังานกลเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใน
ส านกังาน  พลงังานในการด ารงชีวติ  ระบบการท างานของอวยัวะต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย ์ พนัธุกรรม
จุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งกบัอาหาร การเป็นพิษของอาหาร การใชป้ระโยชน์จากจุลินทรียใ์นอุตสาหกรรม การ
จดัการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมโดยการใชค้วามร้อน  ความเยน็  สารเคมี  รังสีการ
ชะลอการสุกของผลไม ้ การยดือายขุองดอกไม ้ บรรจุภณัฑเ์พื่อการเก็บรักษาและการขนส่งสารเคมีท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนัและในส านกังาน 

401010 คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ      3(2-2-4) 

             Computer and Information Technology 

ศึกษาพื้นฐานเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ และการจดัการ
ฐานขอ้มูล การประยกุตใ์นธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศกบัอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยสีารสนเทศในส านกังาน  
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในธุรกิจ    ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศ   และแนวโนม้ของ
เทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต  การใชโ้ปรแกรมส านกังานในดา้นการพิมพ ์การท าสเปรดชีท การสืบคน้
ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 



401011   โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ       3(2-2-4) 

   Computer Package at Work 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในงานอาชีพ การจดัการเอกสาร  
การจดัการฐานขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การน าเสนอผลงานดว้ยคอมพิวเตอร์ส่ือผสม และการใช้
คอมพิวเต อร์เพื่อการผลิตส่ือประเภทต่างๆ การสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อพฒันางานอาชีพดว้ย
คอมพิวเตอร์ 
 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  

402001  จิตวทิยาเพือ่พฒันาตนเอง       3(3-0-6) 

             Psychology for Self  Development 

ศึกษาความรู้ขั้นพื้นฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย ์ความเป็นมาของวชิาจิตวทิยาสาขาต่าง 
ๆ สรีรวทิยาเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม ความเจริญและพฒันาการดา้นต่าง ๆ  แรงจูงใจ การรับรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ทศันคติ สติปัญญา บุคลิกภาพ สุขภาพจิต และการมีมนุษยสัมพนัธ์ 

402002   การเมืองและเศรษฐกจิในสังคม       3(3-0-6) 

       Politics and Economics in Society  

ศึกษาถึงลทัธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีส าคญั ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองและเศรษฐกิจ 
เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมท่ีมีรูปแบบการปกครองแตกต่ างกนั และศึกษาถึง
ผลกระทบท่ีเกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีต่อสังคม 

402006  สังคมไทย           3(3-0-6)  

               Thai  Society  

ศึกษาโครงสร้างของสังคมไทย  ประชากร  ศาสนา  การประกอบอาชีพ  วฒันธรรม  คตินิยมและบรรทดั
ฐานทัว่ไปของความสัมพนัธ์ทางสังคม ไทยแบบความสัมพนัธ์ท่ีส าคญัของสังคมไทย  ระบบการเมืองการ
ปกครอง  ระบบเศรษฐกิจการคลงั     และระบบการศึกษาของไทย    ววิฒันาการ สถานการณ์และปัญหาใน
ปัจจุบนั     ตลอดจนผลกระทบของการเปล่ียนแปลง ในภูมิภาคต่าง ๆ  ทัว่โลกท่ีเก่ียวพนัทางการเมือง
เศรษฐกิจการ ศึกษาและสังค มของไทย  รวมถึงบทบาทและนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมและแกไ้ข
ปัญหาดา้นต่าง ๆ  
  



กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  

403001  มนุษย์และการใช้เหตุผล        3(3-0-6) 

 Man and Reasoning 

ศึกษากฎเกณฑก์ารใชเ้หตุผลโครงสร้างของการอา้งเหตุผลแบบนิรนยัและอุปนยัความ สัมพนัธ์ระหวา่ง
ภาษากบัการใชเ้หตุผล เกณฑต์ดัสินความสมเหตุสมผล การหาขอ้ความท่ีละไว ้การสรุปจากตวัอยา่ง การหา
สาเหตุ การพิจารณาความน่าเช่ือถือของขอ้สรุป ขอ้บกพร่องในการใชเ้หตุผล การวเิคราะห์การใชเ้หตุผลใน
ชีวติประจ าวนั 

403002    จริยธรรมในการด าเนินชีวติ       3(3-0-6) 

       Ethics for Living 

 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและจริยศาสตร์ โลกทศัน์แบบจิตนิยม สสารนิยม ธรรมชาตินิยม จุดหมาย
ของชีวติตามอุดมคติ การแสวงหาความสุข ปัญหาเก่ียวกบัความดีเสรีภาพและความรับผดิชอบ เกณฑต์ดัสิน
จริยธรรม ทฤษฎีจริยศาสตร์ท่ีส าคญั การวเิคราะห์ปัญหาจริยธรรมร่วมสมยั 

403008  จิตวทิยามนุษย์เชิงธุรกจิ                      2(2-0-4)              

 Human Psychology and Business Ethics                             

ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษย ์    ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพฒันาบุคคล     ความสัมพนัธ์ระหว่ างกลุ่ม
บุคคลในองคก์รธุรกิจ    ภาวะผูน้ า    การท างานเป็นทีม     ความสัมพนัธ์ระหวา่งจริยธรรมกบักระบวนการ
ทางธุรกิจ 

403009  ห้องสมุดกบัการรู้สารสนเทศ               1(1-0-2) 

              Library  and Information Literacy             

ศึกษาเก่ียวกบัความส าคญัของหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ  ประเภทของขอ้มูลสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ  
เคร่ืองมือและวธีิการใชเ้คร่ืองมือในการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ  การเลือกใชแ้ละรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ  
และการน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ 
 
  
 
 
 
 
 



กลุ่มวชิาภาษา  

404101 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน          3(2-2-4) 

Fundamental English  

ศึกษาและฝึกฝนทกัษะการฟังและการพดูภาษาองักฤษท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั   รวมทั้งกฎเกณฑใ์นการออก
เสียง การอ่าน ศึกษาทกัษะ การอ่านเบ้ืองตน้ การอ่านเพื่อจบัใจความ  และการเดาความหมายของค าศพัทจ์าก
ประโยคไวทยากรณ์ ศึกษาและฝึกฝนกฎไวยากรณ์พื้นฐาน เช่น โครงสร้างของประโยคและรวมทั้งการเขียน
พื้นฐานโดยใชไ้วยากรณ์ท่ีเรียน 

404102   ภาษาองักฤษระดับกลาง        3(2-2-4) 

               Intermediate English  

วชิาบงัคบัก่อน  :  404101  (ภาษาองักฤษพื้นฐาน) 

ศึกษาและฝึกฝนทกัษะการฟัง    บทสนทนาและบทพดูท่ียาวข้ึน     และทกัษะการพดูโดยใชห้วัขอ้สนทนาท่ี
ซบัซอ้นมากข้ึน  การอ่าน  ศึกษาทกัษะการอ่าน  เช่น การหาประโยคหวัขอ้  ประโยคสนบัสนุนและความคิด
หลกัไวยากรณ์ ศึกษากฎไวยากรณ์ เช่น วลี ประโยคเง่ือนไข รวมทั้งการเขียนโดยใชไ้วยากรณ์ท่ีเรียน 

404103 ภาษาองักฤษระดับสูง        3(2-2-4) 

             Advanced English 

วชิาบงัคบัก่อน : 404102  (ภาษาองักฤษระดบักลาง) 

ศึกษาและฝึกฝนทกัษะการฟังและการพดู เก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัและหวัขอ้ท่ีน่าสนใจการอ่าน ศึกษา
ทกัษะการอ่านท่ีซบัซอ้นมากข้ึน บทความเก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัและหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ ศึ กษา
กฎไวยากรณ์ท่ีซบัซอ้นมากข้ึน รวมทั้งการเขียนโดยไวยากรณ์ท่ีเรียน 

404104  ภาษาองักฤษธุรกจิ          3(2-2-4) 

  Business English   

ศึกษาภาษาเพื่อการใชติ้ดต่อส่ือสารทางธุรกิจ ในหวัขอ้ต่าง ๆ ไดแ้ก่ การแนะน าตวั การรับโทรศพัท ์บท
สนทนาทางสังคม การอธิบายลกัษณะผลิ ตภณัฑ ์บทสนทนาเก่ียวกบัการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ ฯลฯ การ
อ่าน ศึกษาค าศพัทท่ี์ใชใ้นวงการธุรกิจ และฝึกอ่านบทความธุรกิจขนาดสั้น ศึกษาและฝึกเขียนจดหมายธุรกิจ
ชนิดต่าง ๆ เช่น การเขียนจดหมายขอขอ้มูล จดหมายสั่งซ้ือสินคา้ จดหมายสมคัรงานและการเขียนประวติั
ส่วนตวัเพื่ อสมคัรงาน  การเขียนจดหมายร้องเรียน จดหมายตอบการร้องเรียนของลูกคา้ การเขียนบนัทึก
ภายใน วาระการประชุม และรายงานการประชุม 
 



404105   ทกัษะพฒันาการส่ือสารภาษาองักฤษ       3(3-0-6) 
               Developing Skills for English Communication  
ศึกษาภาษาเพื่อการใชติ้ดต่อส่ือสารทางธุรกิจ   ในหวัขอ้ต่าง ๆ   ไดแ้ก่ การแนะน าตวั    การรับโทรศพัท์ บท
สนทนาทางสังคม    การอธิบายลกัษณะผลิตภณัฑ์ บทสนทนาเก่ียวกบัการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ ฯลฯ การ
อ่าน ศึกษาค าศพัทท่ี์ใชใ้นวงการธุรกิจ และฝึกอ่านบทความธุรกิจขนาดสั้น ศึกษาและฝึกเขียนจดหมายธุรกิจ
ชนิดต่าง ๆ เช่น  การเขียนจดหมายขอขอ้มูล  จดหมายสั่งซ้ือสินคา้    จดหมายสมคัรงานและการเขียน
ประวติัส่วนตวั  เพื่อสมคัรงานการเขียนจดหมายร้องเรียน      จดหมายตอบการร้องเรียนของลูกคา้ การเขียน
บนัทึกภายในวาระการประชุม และรายงานการประชุม 

404204   ทกัษะภาษาไทยเพือ่อาชีพ       3(2-2-4)  

   Thai  for The Workplace 

ศึกษาและฝึกทกัษะเก่ียวกบัการใชภ้าษาไทย ส่ือสารอยา่งมีศิลปะ ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์าลเทศะ บุคคล
และโอกาส วเิคราะห์ ประเมินค่าจากการฟัง การดู การอ่าน การน า เสนอขอ้มูลในเชิงใหค้วามรู้ ขอ้คิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ และวจิารณ์อยา่งมีเหตุผล การพดูท่ีใชง้านอาชีพ และในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม การเขียน
จดหมาย ท่ีจ  าเป็นต่องานอาชีพ การใชภ้าษาไทยในการเขียนประชาสัมพนัธ์ และเขียนโฆษณา เขียนรายงาน 
เขียนโครงการ และบทร้อยกรองเพื่องานอา ชีพ ศึกษาวรรณกรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งและเกิด
ประโยชน์ในงานอาชีพ และการด าเนินชีวติ  
 
  



หมวดวชิาเฉพาะ 
        กลุ่มวชิาแกน 

101101 หลกัการบัญชีช้ันต้น        3(3-1-6) 

        Principles of Accounting  

ความหมาย วตัถุประสงคข์องการบญัชี  ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี แม่บทการบญัชี หลกัการและ
วธีิการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่ การบนัทึกบญัชีตามวงจรบญัชี การจดัท างบทดลอง กระดาษท าการ 
งบการเงินส าหรับกิจการซ้ือขายสินคา้และกิจการใหบ้ริการ และสมุดรายวนัเฉพาะ   

101102  การเงินธุรกจิ         3(3-0-6) 

              Business Finance 

วชิาบงัคบัก่อน : 101101  (หลกัการบญัชีชั้นตน้)   

ศึกษาถึงบทบาทของผูบ้ริหารการเงินธุรกิจ การวเิคราะห์ขั้นพื้นฐาน วธีิการจดัการสินทรัพยต่์าง ๆ รวมทั้ง
การจดัหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว การพิจารณาการลงทุน โครงสร้างของเงินทุน และ
นโยบายเงินปันผล 

101307  การภาษีอากร 1         3(3-0-6) 

              Taxation  I 

ศึกษาบทบาทความส าคญัของการภาษีอากร   หลกัเกณฑ ์ ระบบและวธีิการจดัเก็บภาษีอากรท่ีใชอ้ยูใ่น
ปัจจุบนั   รวมถึงการค านวณภาษีอากรต ามประมวลรัษฎากรของ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และอากรแสตมป์ 

101332  ภาษาองักฤษส าหรับสถานประกอบการ      3(3-0-6) 

              English for the Workplace 

ศึกษา ปฏิบติั ภาษาองักฤษท่ีจ าเป็นในการท างาน การอ่านประกาศ ป้าย สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย ช่ือ 
เคร่ืองมือ  อุปกรณ์ ท่ีพบในท่ีท างาน การตอ้นรับ  การสอบถาม และใหข้อ้มูล การเขียนรายงานตาม
แบบฟอร์ม  การกรอกแบบฟอร์ม ประเภทต่าง ๆ สรุป รวบรวม น าเสนอ อภิปราย ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ 
จากการเรียนรู้ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 
 



101333    ภาษาองักฤษส าหรับนักบัญชี       3(3-0-6) 

                English for Accountant 

ศึกษาค าศพัท ์ส านวนและโครงสร้างภาษาท่ีใชใ้นงานบญัชี ฝึกปฏิบติัการสนทนาในสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังานบญัชีฝึกอ่านเอกสารงานบญัชี การสรุปใจความจากเร่ืองท่ีอ่าน การสืบ คน้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
การใชข้อ้มูลทางบญัชี การน าเสนอขอ้มูลดว้ยรูปภาพตาราง กราฟ  และแผนภูมิ การโตต้อบทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic mail หรือ   E -Mail )  

201101  ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ                                     3(3-0-6) 

              Business Information Systems 

ศึกษาถึงลกัษณะความส าคญัของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ ประเภทของระบบสารสนเทศในองคก์ร 
ขั้นตอนการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศบทบาทของผูบ้ริหารในการ
พฒันาระบบ และผลกระทบต่อองคก์รภายหลงัการน าระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการมาใช ้

201205    สถิติธุรกจิ         3(3-0-6) 

                Business Statistics 

ศึกษาถึงการน าขอ้มูลมาใชใ้นการวเิคราะห์ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจทางธุรกิจและศึกษาระเบียบวธีิท่ีจะน า
ขอ้มูลในอดีต มาใชใ้นการพยากรณ์ ศึกษาถึงการทดสอ บสถิติท่ีไม่ใชพ้ารามิเตอร์ เช่ น ไคสแควร์ เป็นตน้ 
การวเิคราะห์ความแปรปรวน การใชเ้ลขดชันี การวเิคราะห์อนุกรมเวลา วธีิการพยากรณ์ การวเิคราะห์การ
ถดถอยและสหสัมพนัธ์ ทฤษฎีการตดัสินใจและการควบคุมคุณภาพ 

202101  หลกัการตลาด         3(3-0-6) 

              Principles  of  Marketing 

ศึกษาแนวความคิดการตลาด ความหมาย ขอบเขต หนา้ท่ีและความส าคญัของตลาดชนิดต่าง ๆ ส่ิงแวดลอ้มท่ี
มีอิทธิพลทางการตลาด  พฤติกรรมผูบ้ริโภค  การวางแผน การวเิคราะห์และการเลือกตลาดเป้าหมาย  การ
จดัการส่วนประสมทางการตลาด  ผลิตภณัฑน์โยบายการตั้งราคา การเลือกช่องทางการจ าหน่ ายและการ
ส่งเสริมการจ าหน่าย 

202434  การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ         3(3-0-6) 

Quantitative Analysis in Business 

วชิาบงัคบัก่อน :  201205   ( สถิติธุรกิจ ) 

 ศึกษาถึงเทคนิคการวเิคราะห์เชิงปริมาณเพื่อน าไปใชใ้นการตดัสินใจดา้นการจดัการการตลาด การเงินและ
การผลิต โดยใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ การใชโ้ปรแกรมเชิงเส้นส าหรับฟังกช์ัน่ทางธุรกิจเนน้การ



พิจารณาการรวม ทางเลือกหรือการแทนท่ีผลิตภณัฑ ์การมอบหมายงาน เทคนิคในการพยากรณ์ทางธุรกิจ 
การวเิคราะห์เชิงปริมาณในการวางแผน การปฏิบติังาน รวมทั้งปัญหาการข นส่ง ปัญหาการจดังาน การ
วเิคราะห์โครงข่ายงาน ตวัแบบสินคา้คงเหลือ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการรอคอย การจ าลองสถานการณ์ 

203001  หลกัการจัดการ         3(3-0-6) 

               Principles  of  Management 

ศึกษาหลกัการบริหาร ววิฒันาการ แนวคิด และทฤษฏี หนา้ท่ีการบริหารท่ีเก่ีย วกบัการวางแผน การจดั
องคก์าร การบรรจุ การน าและการควบคุมโดยเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งหนา้ท่ีการบริหารกบัสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกท่ีมีต่อองคก์าร รวมถึงจริยธรรมและความรับผดิชอบต่อสังคมของนกับริหาร 

203002 การจัดการทรัพยากรมนุษย์       3(3-0-6) 

             Human Resource Management 

ศึกษาความส าคญั บทบาท การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ ววิฒันาการแนวคิด  วเิคราะห์งาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย ์  การสรรหา การคดัเลือกและการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร การฝึกอบรมและการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล การประเมินการปฏิบติังาน การบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการ การแรงงานสัมพนัธ์  

203004  การจัดการกลยุทธ์        3(3-0-6) 

              Strategic Management 

วชิาบงัคบัก่อน : 203001  (หลกัการจดัการ ) และ 202101  (หลกัการตลาด) 

ศึกษากระบวนการวางแผนกลยทุธ์ เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั การวเิคราะห์ถึง สภาพแวดลอ้ม
ทั้งภายในและภายนอกท่ีส่งผลถึงการก าหนดกลยทุธ์และนโยบายธุรกิจทางดา้น การตลาด การเงิน การผลิต 
การจดัองคก์ารและการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

204001  กฎหมายธุรกจิ         3(3-0-6) 

              Business Law 

ศึกษาถึงหลกัและวธีิปฏิบติัท่ีกฎหมายบญัญติัไวเ้ก่ี ยวกบัหา้งหุน้ส่วนบริษทัและเอกเทศสัญญาการศึกษา
ประกอบดว้ยกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัตั้ง อ านาจหนา้ท่ีการด าเนินงาน การเลิกหา้งหุน้ส่วนและบริษทัและ
กฎหมายเอกเทศสัญญาท่ีส าคญับางเร่ือง เช่น ลกัษณะซ้ือขายตัว๋เงิน เช่าทรัพยแ์ละเช่าซ้ือ เป็นตน้ 



 

205001   เศรษฐศาสตร์จุลภาค        3(3-0-6) 

               Microeconomics 

ศึกษาแนวความคิดและหลกัวชิาทางเศรษฐศาสตร์อยา่งกวา้ง ๆ เพื่อน าไปใชว้เิคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจท่ี
เกิดข้ึนในภาคเอกชนและธุรกิจ ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั มูลค่า ราคา การจดัสรรทรัพยากร พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค พฤติกร รมของผูผ้ลิต การก าหนดราคาในตลาดท่ีมีการแข่งขนัสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ ตลอดจน
การก าหนดราคาของปัจจยัการผลิต 

205002   เศรษฐศาสตร์มหภาค        3(3-0-6) 

               Macroeconomics 

วชิาบงัคบัก่อน : 205001  (เศรษฐศาสตร์จุลภาค)     

ศึกษาถึงหลกัทัว่ไปทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจส่วนรวม ศึกษาถึงพฤติกรรมของปัจจยัทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดรายได ้การออม การลงทุน บทบาทของรัฐประเทศ  ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการพฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาล การวา่จา้งท างาน ระดบัเงินเฟ้อและเงินฝืด ภาพ
ทางการเงินบทบาททางดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ  

206211   จริยธรรมธุรกจิ         3(3-0-6) 

               Business Ethics 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจ ความสอดคลอ้งระหวา่งเป้าหมายของธุรกิจกบัจริยธรรม  
คุณค่าแห่งจริยธรรมและการประเ มินคุณค่า  บทบาทของผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
ตลอดจนผลกระทบท่ีมีต่อบุคคล องคก์าร และต่อสังคมโดยส่วนรวม 

206308  การจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 

                International Business Management 

ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ  ปรัชญาในการด าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ ทฤษฎีการคา้ 
การลงทุนระหวา่งประเทศ  สภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจการเขา้สู่ตลาดระหวา่งประเทศ การด าเนิน
นโยบายและแผนการด าเนินงานทางดา้นการตลาด การเงิน  การบุคคล การจดัการโซ่อุ ปทาน และการจดัส่ง 
รวมถึงองคก์รระหวา่งประเทศและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมีผลต่อการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 
 
 



กลุ่มวชิาเอกบังคับ  

101103  การบัญชีช้ันกลาง 1         3(3-1-6) 

Intermediate   Accounting I 

วชิาบงัคบัก่อน : 101101 (หลกัการบญัชีชั้นตน้) 

หลกัการและวธีิการบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพย ์ การจ าแนกประเภทสินทรัพย ์การรับรู้และการวดัมูลค่า
สินทรัพย ์การตีราคา การจดัแบ่งส่วนสินทรัพยเ์ป็นตน้ทุนและค่าใชจ่้ายตามหลกัการบญัชี การดอ้ยค่าของ
สินทรัพย ์และระบบเงินสดยอ่ยการแสดงรายการสินทรัพยใ์นงบดุล และการเปิดเผยขอ้มูล 

101204 การบัญชีช้ันกลาง 2        3(3-1-6) 

Intermediate   Accounting II 

วชิาบงัคบัก่อน : 101101 (หลกัการบญัชีชั้นตน้) 

หลกัการและวธีิการบญัชีเก่ียวกบัส่วนของเจา้ของและหน้ีสิน ประกอบดว้ยการจ าแนกหน้ีสินการรับรู้และการวดั
มูลค่าหน้ีสิน ระบบใบส าคญั การตีราคา การแสดงรายการหน้ีสินในงบดุล และการเปิดเผยขอ้มูล การบญัชี
เก่ียวกบัการจดัตั้งกิจการ การด าเนินงาน การแบ่งผลก าไรขาดทุน การเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ การเลิก
กิจการและการช าระบญัชีของหา้งหุน้ส่วน บริษทัจ ากดัและบริษทัมหาชนจ ากดั ตลอดจนการแสดงรายการส่วน
ของเจา้ของในงบดุล การเปิดเผยขอ้มูลและงบกระแสเงินสด 

101205  การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน                                                                  3(3-0-6) 

Internal Auditing and Internal Control 

วชิาบงัคบัก่อน: 101101  ( หลกัการบญัชีชั้นตน้ ) 

ศึกษาเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ วตัถุประสงคแ์ละองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน การควบคุมภายในตาม
แนวคิดของ COSO การจดัการความเส่ียงขององคก์ร (Enterprise Risk Management : ERM) ตามแนวคิดของ 
COSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน  แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจดัตั้งหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบติังานวชิาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงาน
ตรวจสอบภายใน  การตรวจสอบภายในกิจกรรมท่ีส าคญัขององคก์ร รวมทั้งหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของผู ้
ตรวจสอบต่อการทุจริตในองคก์ร 



01206  การบัญชีต้นทุน 1        3(3-1-6) 

Cost Accounting I 

วชิาบงัคบัก่อน : 101101 (หลกัการบญัชีชั้นตน้)    

ความส าคญัและบทบาทการบญัชีตน้ทุนในองคก์รธุรกิจ ความหมายของตน้ทุนต่าง ๆ ระบบบญัชีท่ีใชบ้นัทึก
ตน้ทุน วธีิการบญัชีและการควบคุมวตัถุดิบ แรงงาน ค่าใชจ่้ายในการผลิต ระบบบญัชีตน้ทุนงานสั่งท า ระบบ
ตน้ทุนช่วงการผลิต ระบบตน้ทุนมาตรฐาน การบญัชีตน้ทุนผลิตภณัฑร่์วมและผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ของเสีย ของ
ส้ินเปลืองงานท่ีบกพร่อง เศษซาก และตน้ทุนฐานกิจกรรม 

101308 การบัญชีช้ันสูง 1          3(3-1-6) 

Advanced Accounting I 

วชิาบงัคบัก่อน :   101103  (การบญัชีชั้นกลาง 1)  และ   101204  (การบญัชีชั้นกลาง 2 )   

นโยบายการบญัชี  การเปล่ียนแปลงทางการบญัชี และขอ้ผดิพลาด งบการเงินระหวา่งกาลการบญัชีส าหรับ
รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงิน การบญัชีส านกังานใหญ่และสาขาทั้งในและ
ต่างประเทศ สัญญาก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย ธุ รกิจขายผอ่นช าระ ธุรกิจใหเ้ช่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์และการ
บญัชีส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ี 

101309  การบัญชีต้นทุน 2                                              3(3-1-6)  

              Cost Accounting II 

วชิาบงัคบัก่อน : 101206  (การบญัชีตน้ทุน 1) 

การใชข้้อมูลตน้ทุนในการตดัสินใจวางแผนและควบคุมการด าเนินงานกิจการภายใตส้ภาวการณ์ท่ีแน่นอน
และไม่แน่นอน ความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุน ปริมาณและก าไร ระบบตน้ทุนรวมระบบตน้ทุนผนัแปร 
งบประมาณ การวเิคราะห์ตน้ทุน การก าหนดราคาสินคา้ ราคาโอน และการประเมินผลการปฎิบติังาน 

101310 การสอบบัญชี         3(3-0-6) 

Auditing 

วชิาบงัคบัก่อน:  101103  (การบญัชีชั้นกลาง 1)  และ   101204  (การบญัชีชั้นกลาง 2 )   

ศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดทัว่ไป และแม่บทของมาตรฐานการสอบบญัชี กฎหมายและพระราชบญัญติัเก่ียวกบัการ
สอบบญัชี จรรยาบรรณ และความรับผดิชอบของผูส้อบ บญัชี การทุจริต และขอ้ผดิพลาด การวางแผน
งานสอบบญัชี ความเส่ียงในการสอบบญัชีและความมีสาระส าคญั การประเมินความเส่ียง หลกัฐานการสอบ
บญัชี วธีิการรวบรวมหลกัฐานและวธีิการตรวจสอบ การเลือกตวัอยา่งในการสอบบญัชี การทดสอบแบบแจง้
ขอ้ความของกรรมการ หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วน หรื อผูจ้ดัการ กระดาษท าการของผูส้อบบญัชี การตรวจสอบ



สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของผูถื้อหุน้ รายได ้และค่าใชจ่้าย รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต รายงานการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบญัชีดว้ยคอมพิวเตอร์ และการควบคุมคุณภาพ
การสอบบญัชี 

101311 การภาษีอากร 2         3(3-0-6) 

Taxation  II 

วชิาบงัคบัก่อน: 101103  (การบญัชีชั้นกลาง  1 )   และ 101307   (การภาษีอากร 1) 

แนวคิดและความแตกต่างระหวา่งเกณฑก์ารรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามหลกัการบญัชีและการภาษีอากร 
การจดัท ากระดาษท าการเพื่อค านวณภาษีเงินไดต้ามป ระมวลรัษฎากร การปรับปรุงก าไรสุทธิทางการบญัชี
การเงินเป็นก าไรสุทธิทางภาษีอากร รวมทั้งการจดัท ารายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีสรรพากร และการยืน่
แบบแสดงรายการภาษีสรรพากร 

101312 การบัญชีช้ันสูง  2        3(3-1-6) 

Advanced   Accounting II 

วชิาบงัคบัก่อน:  101103  (การบญัชีชั้นกลาง 1)  และ   101204  (การบญัชีชั้นกลาง 2 )   

การบญัชีส าหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม การบญัชีส าหรับกิจการร่วมคา้ การ
จดัท างบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การจดัท างบการเงินจากรายการท่ีบนัทึกไวไ้ม่สมบูรณ์ กองทุน
และกิจการไม่หวงัผลก าไร 

101419 รายงานการเงินและการวเิคราะห์                  3(3-0-6) 

Financial Reports and Analysis 

วชิาบงัคบัก่อน :    101103  (การบญัชีชั้นกลาง 1)  และ   101204  (การบญัชีชั้นกลาง 2 )   

รายงานการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลทางการบญัชี วิ ธีการและเคร่ืองมือในการวเิคราะห์งบการเงินและ
ขอ้มูลทางการบญัชีอ่ืนท่ีส าคญัเพื่อการตดัสินใจ การวเิคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการ
เลือกใชน้โยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนั โดยเนน้การใชก้รณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง  

101420 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี       3(3-1-6) 

Accounting Information Systems 

วชิาบงัคบัก่อน : 101103  (การบญัชีชั้นกลาง 1)  ,  101204  (การบญัชีชั้นกลาง 2 )  และ 201101  (ระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ)  

ลกัษณะ ส่วนประกอบ และวธีิการของระบบสารสนเทศทางการบญัชี หลกัการจดัท าเอกสารของธุรกิจ 
หลกัการวเิคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน  ระบบยอ่ย



ของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเก่ียวกบัวงจรรายได ้วงจรค่าใชจ่้าย วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงิน 
และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละวงจร การควบคุมภายใน 
ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
กลุ่มวชิาเอกเลอืก  
   (เลือกรายวชิาต่อไปน้ีรวม 15 หน่วยกิต โดยเลือกรายวชิาสัมมนาอยา่งนอ้ย 1 รายวชิา)  

101313  การประยุกต์คอมพวิเตอร์กบังานบัญชี       3(2-2-4) 

Computer Applications in Accounting 

วชิาบงัคบัก่อน : 101103 (การบญัชีชั้นกลาง 1), 101204 (การบญัชีชั้นกลาง 2)  

และ401010 (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

ศึกษาถึงการใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัท าบญัชี โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ประเภทตารางค านวณในการจดัท า เพื่อ
เป็นแนวความคิดเบ้ืองตน้ในการท่ีจะน าไปประยกุตใ์ชก้บัโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชีอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจตอ้งมีการ
ท างานควบคู่กนั และโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี เช่น โปรแกรม Express  ZAP  เป็นตน้ ตลอดจนสามารถท่ีจะ
เขา้ใจถึงวธีิการประมวลผลขอ้มูล การวเิคราะห์และการน าเสนอรายงานทางบญัชีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

101314  การวางแผนและควบคุมก าไร       3(3-0-6) 

Profit  Planning  And  Control 

วชิาบงัคบัก่อน : 101103  (การบญัชีชั้นกลาง 1)  และ   101204  (การบญัชีชั้นกลาง 2 )   

การวางแผนกลยทุธ์ บทบาทของการวางแผนก าไรและการควบคุม รวมไปถึงการประเมินผลงานขององคก์ร
ประเภทต่าง ๆ โดยเนน้การวางแผนกลยทุธ์และการใชง้บประมาณเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและควบคุม
การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้การก าหนดดชันีช้ีวดัผลการด าเนินงาน และการรายงานเพื่อการ
ควบคุมและการบริหาร 

101315 การบัญชีเฉพาะกจิการ         3(3-0-6) 

Special Accounting 

วชิาบงัคบัก่อน :  101101 (หลกัการบญัชีชั้นตน้)    

ลกัษณะการด าเนินงานเฉพาะกิจการ การบญัชีและการควบคุมภายในเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของ
เจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้าย รายงานผลการด าเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนั้น ๆ เช่น
ธนาคาร สถาบนัการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตรกรรม ธุรกิจการท่องเท่ียว สห กรณ์ มรดกและทรัสตี 
การประกนัภยั ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เป็นตน้ 



101316  ทฤษฎบีัญชี         3(3-0-6) 

Accounting  Theory 

วชิาบงัคบัก่อน : 101103  (การบญัชีชั้นกลาง 1)  และ   101204  (การบญัชีชั้นกลาง 2 )   

ศึกษาแนวความคิดและโครงสร้างของทฤษฎีบญัชี ววิฒันากา รของหลกัเกณฑก์ารบญัชีซ่ึงมีผลมาจากขอ้คิด
และข่าวสารทางการบญัชี มาตรฐานการบญัชีทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ   หลกัเกณฑก์ารเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน  ปัญหาการวดัค่าการรายงานสินทรัพย ์ หน้ีสิน และทุน  รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย   

101317   การบัญชีเพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม      3(3-0-6) 

Environmental Management Accounting 

วชิาบงัคบัก่อน :  101103  (การบญัชีชั้นกลาง 1)  และ   101204  (การบญัชีชั้นกลาง 2 )   

กรอบแนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Development) ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจท่ีมี
ต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม กระบวนการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  การรวบรวม  จดัท าและวเิคราะห์ขอ้มูลตน้ทุน
ส่ิงแวดลอ้ม  และประโยชน์ทางธุรกิจท่ีไดรั้บจากการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  ทั้งท่ีเป็นตวัเลขทางการเงิน  และ
ไม่เป็นตวัเลขทางการเงิน  การจั ดท ารายงานขอ้มูลการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management 
Reporting)  เสนอต่อผูใ้ชภ้ายนอกตามแนวปฏิบติัของ ISO หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

101318   การฝึกงานอาชีพ                                                                                                           3(0-300-0) 

  Practicum 

วชิาบงัคบัก่อน : 101310  (การสอบบญัชี) 

นกัศึกษาจะตอ้งฝึกงานดา้นวชิาชีพบญัชีในสถานประกอบการ ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาไม่นอ้ย
กวา่  300 ชัว่โมง    และนกัศึกษาตอ้งจดัท ารายงาน สรุปผลการฝึกงานเม่ือส้ินสุดการฝึกงาน  

101421  การตรวจสอบระบบบัญชี ทีใ่ช้คอมพวิเตอร์      3(3-1-6) 

Auditing of  Electronic Data Processing Systems 

วชิาบงัคบัก่อน : 101310  (การสอบบญัชี)  และ  101313 (การประยกุตค์อมพิวเตอร์กบังานบญัชี) 

ศึกษาถึงหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีจะน ามาใชใ้นการตรวจสอบบญัชีของกิจการท่ีใชค้อมพิวเตอร์ในการ
ประมวลผลขอ้มูลทางการบญัชี รวมทั้งการประเมินความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบระบบบญัชี 
 



101422  การวางแผนภาษีอากร          3(3-0-6) 

Tax Planning 

วชิาบงัคบัก่อน : 101311  (การภาษีอากร 2 ) 

ศึกษาถึงการวางแผนทางดา้นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีอ่ืน ๆ  เพื่อใหก้ารเสียภาษีก่อประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ ภายใตข้อบเขต หลกัเกณฑ์
วธีิการและเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

101423  การบัญชีระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 

International  Accounting 

วชิาบงัคบัก่อน : เฉพาะนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 

ศึกษาถึงการบญัชีของประเทศท่ีส าคญัซ่ึงเก่ียวขอ้งทางการคา้กบัประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบ   ปัญหา
ทางการบญัชีท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ   รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบการเสนอรายงาน
ทางการเงินของแต่ละประเทศ 

101424  สัมมนาการสอบบัญชี        3(3-0-6) 

Seminar in Auditing  

วชิาบงัคบัก่อน :  101310  (การสอบบญัชี ) 

ศึกษาปัญหาในการปฏิบติังานตามมาตรฐานการสอบบญัชี การวางแผนการสอบบญัชีใหมี้ประสิทธิภาพ 
เทคนิคการวเิคราะห์และวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสม ตลอดจนแนวทางการแกปั้ญหาในการสอบบญัชี
ในทางปฏิบติัของกิจการประเภทต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดทกัษะและความเขา้ใจในการน าไปปฏิบติังานจริง  

101425  สัมมนาทางการบัญชี        3(3-0-6) 

Accounting  Seminar 

วชิาบงัคบัก่อน : เฉพาะนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 

ศึกษาแนวคิดและววิฒันาการทางบญัชี  จริยธรรมและคุณธรรมทางวชิาชีพ แม่บททางการบญัชี  มาตรฐาน
การบญัชีไทยและต่างประเทศ  มาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ  ตลอดจนประ เด็นพิเศษทางการบญัชี 
และจรรยาบรรณวชิาชีพโดยเนน้การอภิปรายและ การใชก้รณีศึกษา 

 
 
 

 



101426  วจัิยทางการบัญชี        3(3-0-6) 

Accounting Research and Methodology 

หลกัการ  และระเบียบวธีิวจิยั  การท าวจิยัในรูปแบบต่าง ๆ และการส่ือสารความรู้เก่ียวกบัการวจิยั การ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการบญัชี 
101427  การเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา                                                                                 1(1-0-0) 
             Preparatory Co-operative  
หลกัการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้พื้นฐานและเทคนิค
ในการสมคัรงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบติังาน  ความพร้อมในการท างานร่วมกบัผูร่้วมงาน  
จริยธรรมในการประกอบวชิาชีพ  การส่ือสารและมนุษยส์ัมพนัธ์ การพฒันาบุคลิกภาพ ระบบการบริหาร
คุณภาพในสถานประกอบการ  เทคนิค การน าเสนอ การเขียนรายงาน        การปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
(Cooperative Education)  

101428   สหกจิศึกษา                                                                                                                 6(16 สัปดาห์) 

              Co-operative Education 
วชิาบงัคบัก่อน : 101427    เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
ศึกษาระบบการท างานจริงในสถานประกอบการธุรกิจในฐานะพนกังานของสถานประกอบการเพื่อ
เสริมสร้างใหน้กัศึกษามีความพร้อมดา้นงานอาชีพจากการปฏิบติังานพื้นฐานอยา่งมีหลกัการและเป็นระบบ 
นกัศึกษาจะตอ้งมีชัว่โมงการท างานอยา่งเตม็เวลารวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 16 สัปดาห์หรือ 1  ภาคการศึกษา  
รวมถึงการประเมินผลการท างานจากอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมกบัสถานประกอบการธุรกิจและนกัศึกษาตอ้ง
จดัท ารายงานสรุปผลการท างานเม่ือส้ินสุดการท างานจากสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


