หลักสู ตรบัญชี บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อย่อ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อย่อ (อังกฤษ):

บัญชีบณั ฑิต
บช.บ.
Bachelor of Accountancy
B.Acc.

โครงสร้ างหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 135 หน่วยกิต
(1 ) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
(2 ) หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
- กลุ่มวิชาแกน
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

30
6
6
6
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
9 หน่ วยกิต

51 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (รวม 30 หน่ วยกิต)
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
(วิชาละ 3 หน่วยกิต เลือก 2 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ รวม 6 หน่วยกิต)
401001
401004
401007

คณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน
Fundamental Mathematics
คณิ ตศาสตร์ เบื้องต้น
Introduction to Mathematics
วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน
Fundamental Science

หน่ วยกิต

3 (3-0-6)
3 (2-2-4)
3 (2-2-4)

หน่ วยกิต

401010
401011

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology
โปรแกรมสาเร็ จรู ปในงานอาชีพ
Computer Package at Work

3 (2-2-4)
3 (2-2-4)

กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
(วิชาละ 3 หน่วยกิต เลือก 2 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ รวม 6 หน่วยกิต)
402001
402002
402006

จิตวิทยาเพื่อพัฒนาตนเอง
Psychology for Self Development
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม
Politics and Economics in Society
สังคมไทย
Thai Society

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
(เลือกรายวิชา 2 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ รวม 6 หน่วยกิต)
403001
403002
403008
403009

มนุษย์กบั การใช้เหตุผล
Man and Reasoning
จริ ยธรรมในการดาเนินชีวติ
Ethics for Living

3 (3-0-6)

จิตวิทยามนุษย์เชิงธุ รกิจ
Human Psychology and Business Ethics
ห้องสมุดกับการรู ้สารสนเทศ
Library and Information Literacy

2 (2-0-4)

3 (3-0-6)

1 (1-0-2)

กลุ่มวิชาภาษา
(วิชาละ 3 หน่วยกิต เลือก 4 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ รวม 12 หน่วยกิต)
404101

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

3 (2-2-4)

404102
404103
404104
404105
404204

ภาษาอังกฤษระดับกลาง
Intermediate English
ภาษาอังกฤษระดับสู ง
Advanced English
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ
Business English
ทักษะพัฒนาการสื่ อสารภาษาอังกฤษ
Developing Skills for English Communication
ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Thai for The Workplace

3 (2-2-4)
3 (2-2-4)
3 (2-2-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-4)

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาหลักสู ตร
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
(วิชาละ 3 หน่วยกิต รวม 51 หน่วยกิต)
101101
101102
101307
101332
101333
201101
201205
202101

หลักการบัญชีช้ นั ต้น
Principles of Accounting
การเงินธุ รกิจ
Business Finance
การภาษีอากร 1
Taxation I
ภาษาอังกฤษสาหรับสถานประกอบการ
English for the Workplace
ภาษาอังกฤษสาหรับนักบัญชี
English for Accountant
ระบบสารสนเทศทางธุ รกิจ
Business Information Systems
สถิติธุรกิจ
Business Statistics
หลักการตลาด

3 (3-1-6)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

202434
203001
203002
203004
204001
205001
205002
206211
206308

Principles of Marketing
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุ รกิจ
Quantitative Analysis in Business
หลักการจัดการ
Principles of Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
การจัดการกลยุทธ์
Strategic Management
กฎหมายธุ รกิจ
Business Law
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics
เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics
จริ ยธรรมธุ รกิจ
Business Ethics
การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
International Business Management

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
(วิชาละ 3 หน่วยกิต รวม 33 หน่วยกิต)
101103
101204
101205
101206

การบัญชีช้ นั กลาง l
Intermediate Accounting I
การบัญชีช้ นั กลาง 2
Intermediate Accounting II
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
Internal Auditing and Internal Control
การบัญชีตน้ ทุน 1
Cost Accounting I

3 (3-1-6)
3 (3-1-6)
3 (3-0-6)
3 (3-1-6)

101308
101309
101310
101311
101312
101419
101420

การบัญชีช้ นั สู ง 1
Advanced Accounting I
การบัญชีตน้ ทุน 2
Cost Accounting II
การสอบบัญชี
Auditing

3 (3-1-6)

การภาษีอากร 2
Taxation II
การบัญชีช้ นั สู ง 2
Advanced Accounting II
รายงานการเงินและการวิเคราะห์
Financial Reports and Analysis
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems

3 (3-1-6)

3 (3-1-6)
3 (3-0-6)

3 (3-1-6)
3 (3-0-6)
3 (3-1-6)

กลุ่มวิชาเอกเลือก
(เลือกรายวิชาต่อไปนี้ รวม 15 หน่วยกิต โดยต้องเลือกรายวิชาสัมมนาอย่างน้อย 1 รายวิชา)
101313
101314
101315
101316
101317
101318
101421

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ กบั งานบัญชี
Computer Applications in Accounting
การวางแผนและควบคุมกาไร
Profit Planning And Control
การบัญชีเฉพาะกิจการ
Special Accounting
ทฤษฎีบญั ชี
Accounting Theory
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่ งแวดล้อม
Environmental Management Accounting
การฝึ กงานอาชีพ
Practicum
การตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์
Auditing of Electronic Data Processing Systems

3 (2-2-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (0-300-0)
3 (3-1-6)

101422
101423
101424
101425
101426
101427
101428

การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning
การบัญชีระหว่างประเทศ
International Accounting
สัมมนาการสอบบัญชี
Problems in Auditing
สัมมนาทางการบัญชี
Seminar in Auditing
วิจยั ทางการบัญชี
Accounting Research and Methodology
การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา
Preparatory Co-operative
สหกิจศึกษา
Co-operative Education

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (1-0-0)
6 ( 16 สัปดาห์ )

หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาจะต้องเลือกรายวิชาที่เปิ ดสอนในวิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง
ความสนใจของนักศึกษา

ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต ตาม

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
401001 คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน

3(3-0-6)

Fundamental Mathematics
ศึกษาเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ เบื้องต้น ให้รู้จกั แนวความคิดและวิธีการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ให้มีความรู ้
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิชาอื่นต่อไป ศึกษาเกี่ยวกับระบบจานวน สมการและ
อสมการ เซตฟังก์ชนั และกราฟเส้นตรงและพาราโบลา เมตริ กซ์และดีเทอร์มิเน้นท์ คณิ ตศาสตร์การเงิน และ
การโปรแกรมเชิงเส้นตรงเบื้องต้น
401004 คณิตศาสตร์ เบือ้ งต้ น

3(2-2-4)

Introduction to Mathematics
ศึกษาเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ เบื้องต้น ให้รู้จกั แนวความคิดและวิธีการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ให้มีควา มรู้
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิชาอื่นต่อไป ศึกษาเกี่ยวกับระบบจานวน สมการและ
อสมการ คณิ ตศาสตร์ การเงิน และการโปรแกรมเชิงเส้นตรงเบื้องต้น
401007 วิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน

3(2-2-4)

Fundamental Science
ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งพลังงานไฟฟ้ า การผลิตพลังงานไฟฟ้ า วงจรไฟฟ้ าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้ า หลักการ
ทางานของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้านประเภทให้ความร้อนแสงสว่างและพลังงานกลเครื่ องใช้ไฟฟ้ าใน
สานักงาน พลังงานในการดารงชีวติ ระบบการทางานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่ างกายมนุษย์ พันธุ กรรม
จุลินทรี ยท์ ี่เกี่ยวข้องกับอาหาร การเป็ นพิษของอาหาร การใช้ประโยชน์จากจุลินทรี ยใ์ นอุตสาหกรรม การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยการใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมี รังสี การ
ชะลอการสุ กของผลไม้ การยืดอายุของดอกไม้ บรรจุภณั ฑ์เพื่อการเก็บรักษาและการขนส่ งสารเคมีที่ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันและในสานักงาน
401010 คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(2-2-4)

Computer and Information Technology
ศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ และการจัดการ
ฐานข้อมูล การประยุกต์ในธุ รกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศกับอินเตอร์ เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงาน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุ รกิจ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวโน้มของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต การใช้โปรแกรมสานักงานในด้านการพิมพ์ การทาสเปรดชีท การสื บค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

401011 โปรแกรมสาเร็จรู ปในงานอาชี พ

3(2-2-4)

Computer Package at Work
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปในงานอาชีพ การจัดการเอกสาร
การจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การนาเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์สื่อผสม และการใช้
คอมพิวเต อร์ เพื่อการผลิตสื่ อประเภทต่างๆ การสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพด้วย
คอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
402001 จิตวิทยาเพือ่ พัฒนาตนเอง

3(3-0-6)

Psychology for Self Development
ศึกษาความรู ้ข้ นั พื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ ความเป็ นมาของวิชาจิตวิทยาสาขาต่าง
ๆ สรี รวิทยาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ความเจริ ญและพัฒนาการด้านต่าง ๆ แรงจูงใจ การรับรู ้
กระบวนการเรี ยนรู้ทศั นคติ สติปัญญา บุคลิกภาพ สุ ขภาพจิต และการมีมนุ ษยสัมพันธ์
402002 การเมืองและเศรษฐกิจในสั งคม

3(3-0-6)

Politics and Economics in Society
ศึกษาถึงลัทธิ ทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจที่สาคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจ
เปรี ยบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมที่มีรูปแบบการปกครองแตกต่
างกัน และศึกษาถึง
ผลกระทบที่เกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจที่มีต่อสังคม
402006 สั งคมไทย

3(3-0-6)

Thai Society
ศึกษาโครงสร้างของสังคมไทย ประชากร ศาสนา การประกอบอาชีพ วัฒนธรรม คตินิยมและบรรทัด
ฐานทัว่ ไปของความสัมพันธ์ทางสังคม ไทยแบบความสัมพันธ์ที่สาคัญของสังคมไทย ระบบการเมืองการ
ปกครอง ระบบเศรษฐกิจการคลัง และระบบการศึกษาของไทย วิวฒั นาการ สถานการณ์และปั ญหาใน
ปั จจุบนั ตลอดจนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ในภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ โลกที่เกี่ยวพันทางการเมือง
เศรษฐกิจการ ศึกษาและสังค มของไทย รวมถึงบทบาทและนโยบายของภาครัฐในการส่ งเสริ มและแก้ไข
ปั ญหาด้านต่าง ๆ

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
403001 มนุษย์ และการใช้ เหตุผล

3(3-0-6)

Man and Reasoning
ศึกษากฎเกณฑ์การใช้เหตุผลโครงสร้างของการอ้างเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัยความ สัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับการใช้เหตุผล เกณฑ์ตดั สิ นความสมเหตุสมผล การหาข้อความที่ละไว้ การสรุ ปจากตัวอย่าง การหา
สาเหตุ การพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อสรุ ป ข้อบกพร่ องในการใช้เหตุผล การวิเคราะห์การใช้เหตุผลใน
ชีวติ ประจาวัน
403002 จริยธรรมในการดาเนินชีวติ

3(3-0-6)

Ethics for Living
ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานทางปรัชญาและจริ ยศาสตร์ โลกทัศน์แบบจิตนิยม สสารนิยม ธรรมชาตินิยม จุดหมาย
ของชีวติ ตามอุดมคติ การแสวงหาความสุ ข ปั ญหาเกี่ยวกับความดีเสรี ภาพและความรับผิดชอบ เกณฑ์ตดั สิ น
จริ ยธรรม ทฤษฎีจริ ยศาสตร์ที่สาคัญ การวิเคราะห์ปัญหาจริ ยธรรมร่ วมสมัย
403008 จิตวิทยามนุษย์ เชิ งธุรกิจ

2(2-0-4)

Human Psychology and Business Ethics
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่ างกลุ่ม
บุคคลในองค์กรธุ รกิจ ภาวะผูน้ า การทางานเป็ นทีม ความสัมพันธ์ระหว่างจริ ยธรรมกับกระบวนการ
ทางธุ รกิจ
403009 ห้ องสมุดกับการรู้ สารสนเทศ

1(1-0-2)

Library and Information Literacy
ศึกษาเกี่ยวกับความสาคัญของห้องสมุดและแหล่งเรี ยนรู ้อื่น ๆ ประเภทของข้อมูลสารสนเทศรู ปแบบต่าง ๆ
เครื่ องมือและวิธีการใช้เครื่ องมือในการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ การเลือกใช้และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
และการนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า

กลุ่มวิชาภาษา
404101 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน

3(2-2-4)

Fundamental English
ศึกษาและฝึ กฝนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน รวมทั้งกฎเกณฑ์ในการออก
เสี ยง การอ่าน ศึกษาทักษะ การอ่านเบื้องต้น การอ่านเพื่อจับใจความ และการเดาความหมายของคาศัพท์จาก
ประโยคไวทยากรณ์ ศึกษาและฝึ กฝนกฎไวยากรณ์พ้นื ฐาน เช่น โครงสร้างของประโยคและรวมทั้งการเขียน
พื้นฐานโดยใช้ไวยากรณ์ที่เรี ยน
404102 ภาษาอังกฤษระดับกลาง

3(2-2-4)

Intermediate English
วิชาบังคับก่อน : 404101 (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน)
ศึกษาและฝึ กฝนทักษะการฟัง บทสนทนาและบทพูดที่ยาวขึ้น และทักษะการพูดโดยใช้หวั ข้อสนทนาที่
ซับซ้อนมากขึ้น การอ่าน ศึกษาทักษะการอ่าน เช่น การหาประโยคหัวข้อ ประโยคสนับสนุนและความคิด
หลักไวยากรณ์ ศึกษากฎไวยากรณ์ เช่น วลี ประโยคเงื่อนไข รวมทั้งการเขียนโดยใช้ไวยากรณ์ที่เรี ยน
404103 ภาษาอังกฤษระดับสู ง

3(2-2-4)

Advanced English
วิชาบังคับก่อน : 404102 (ภาษาอังกฤษระดับกลาง)
ศึกษาและฝึ กฝนทักษะการฟังและการพูด เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั และหัวข้อที่น่าสนใจการอ่าน ศึกษา
ทักษะการอ่านที่ซบั ซ้อนมากขึ้น บทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั และหัวข้อที่น่าสนใจ ศึ
กษา
กฎไวยากรณ์ที่ซบั ซ้อนมากขึ้น รวมทั้งการเขียนโดยไวยากรณ์ที่เรี ยน
404104 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

3(2-2-4)

Business English
ศึกษาภาษาเพื่อการใช้ติดต่อสื่ อสารทางธุ รกิจ ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การแนะนาตัว การรับโทรศัพท์ บท
สนทนาทางสังคม การอธิบายลักษณะผลิ ตภัณฑ์ บทสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อติดต่อธุ รกิจ ฯลฯ การ
อ่าน ศึกษาคาศัพท์ที่ใช้ในวงการธุ รกิจ และฝึ กอ่านบทความธุ รกิจขนาดสั้น ศึกษาและฝึ กเขียนจดหมายธุ รกิจ
ชนิดต่าง ๆ เช่น การเขียนจดหมายขอข้อมูล จดหมายสั่งซื้ อสิ นค้า จดหมายสมัครงานและการเขียนประวัติ
ส่ วนตัวเพื่ อสมัครงาน การเขียนจดหมายร้องเรี ยน จดหมายตอบการร้องเรี ยนของลูกค้า การเขียนบันทึก
ภายใน วาระการประชุม และรายงานการประชุม

404105 ทักษะพัฒนาการสื่ อสารภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Developing Skills for English Communication
ศึกษาภาษาเพื่อการใช้ติดต่อสื่ อสารทางธุ รกิจ ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การแนะนาตัว การรับโทรศัพท์ บท
สนทนาทางสังคม การอธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์ บทสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อติดต่อธุ รกิจ ฯลฯ การ
อ่าน ศึกษาคาศัพท์ที่ใช้ในวงการธุ รกิจ และฝึ กอ่านบทความธุ รกิจขนาดสั้น ศึกษาและฝึ กเขียนจดหมายธุ รกิจ
ชนิดต่าง ๆ เช่น การเขียนจดหมายขอข้อมูล จดหมายสั่งซื้ อสิ นค้า จดหมายสมัครงานและการเขียน
ประวัติส่วนตัว เพื่อสมัครงานการเขียนจดหมายร้องเรี ยน จดหมายตอบการร้องเรี ยนของลูกค้า การเขียน
บันทึกภายในวาระการประชุม และรายงานการประชุม
404204 ทักษะภาษาไทยเพือ่ อาชีพ

3(2-2-4)

Thai for The Workplace
ศึกษาและฝึ กทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย สื่ อสารอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กาลเทศะ บุคคล
และโอกาส วิเคราะห์ ประเมินค่าจากการฟัง การดู การอ่าน การนา เสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล การพูดที่ใช้งานอาชีพ และในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม การเขียน
จดหมาย ที่จาเป็ นต่องานอาชีพ การใช้ภาษาไทยในการเขียนประชาสัมพันธ์ และเขียนโฆษณา เขียนรายงาน
เขียนโครงการ และบทร้อยกรองเพื่องานอา ชีพ ศึกษาวรรณกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและเกิด
ประโยชน์ในงานอาชีพ และการดาเนินชีวติ

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
101101 หลักการบัญชีช้ ันต้ น

3(3-1-6)

Principles of Accounting
ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บทการบัญชี หลักการและ
วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทางบทดลอง กระดาษทาการ
งบการเงินสาหรับกิจการซื้ อขายสิ นค้าและกิจการให้บริ การ และสมุดรายวันเฉพาะ
101102 การเงินธุรกิจ

3(3-0-6)

Business Finance
วิชาบังคับก่อน : 101101 (หลักการบัญชีช้ นั ต้น)
ศึกษาถึงบทบาทของผูบ้ ริ หารการเงินธุ รกิจ การวิเคราะห์ข้ นั พื้นฐาน วิธีการจัดการสิ นทรัพย์ต่าง ๆ รวมทั้ง
การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว การพิจารณาการลงทุน โครงสร้างของเงินทุน และ
นโยบายเงินปันผล
101307 การภาษีอากร 1

3(3-0-6)

Taxation I
ศึ กษาบทบาทความสาคัญของการภาษีอากร หลักเกณฑ์ ระบบและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรที่ใช้อยูใ่ น
ปัจจุบนั รวมถึงการคานวณภาษีอากรต ามประมวลรัษฎากรของ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และอากรแสตมป์
101332 ภาษาอังกฤษสาหรับสถานประกอบการ

3(3-0-6)

English for the Workplace
ศึกษา ปฏิบตั ิ ภาษาอังกฤษที่จาเป็ นในการทางาน
การอ่านประกาศ ป้ าย สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย ชื่อ
เครื่ องมือ อุปกรณ์ ที่พบในที่ทางาน การต้อนรับ การสอบถาม และให้ขอ้ มูล การเขียนรายงานตาม
แบบฟอร์ ม การกรอกแบบฟอร์ ม ประเภทต่าง ๆ สรุ ป รวบรวม นาเสนอ อภิปราย ผลงานในรู ปแบบต่าง ๆ
จากการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

101333 ภาษาอังกฤษสาหรับนักบัญชี

3(3-0-6)

English for Accountant
ศึกษาคาศัพท์ สานวนและโครงสร้างภาษาที่ใช้ในงานบัญชี ฝึ กปฏิบตั ิการสนทนาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับงานบัญชีฝึกอ่านเอกสารงานบัญชี การสรุ ปใจความจากเรื่ องที่อ่าน การสื บ ค้นจากเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
การใช้ขอ้ มูลทางบัญชี การนาเสนอข้อมูลด้วยรู ปภาพตาราง กราฟ และแผนภูมิ การโต้ตอบทางไปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic mail หรื อ E -Mail )
201101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

3(3-0-6)

Business Information Systems
ศึกษาถึงลักษณะความสาคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประเภทของระบบสารสนเทศในองค์กร
ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศบทบาทของผูบ้ ริ หารในการ
พัฒนาระบบ และผลกระทบต่อองค์กรภายหลังการนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาใช้
201205 สถิติธุรกิจ

3(3-0-6)

Business Statistics
ศึกษาถึงการนาข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจทางธุ รกิจและศึกษาระเบียบวิธีที่จะนา
ข้อมูลในอดีต มาใช้ในการพยากรณ์ ศึกษาถึงการทดสอ บสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ เช่ น ไคสแควร์ เป็ นต้น
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การใช้เลขดัชนี การวิเคราะห์อนุกรมเวลา วิธีการพยากรณ์ การวิเคราะห์การ
ถดถอยและสหสัมพันธ์ ทฤษฎีการตัดสิ นใจและการควบคุมคุณภาพ
202101 หลักการตลาด

3(3-0-6)

Principles of Marketing
ศึกษาแนวความคิดการตลาด ความหมาย ขอบเขต หน้าที่และความสาคัญของตลาดชนิดต่าง ๆ สิ่ งแวดล้อมที่
มีอิทธิพลทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การวางแผน การวิเคราะห์และการเลือกตลาดเป้ าหมาย การ
จัดการส่ วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์นโยบายการตั้งราคา การเลือกช่องทางการจาหน่ ายและการ
ส่ งเสริ มการจาหน่าย
202434 การวิเคราะห์ เชิ งปริมาณทางธุรกิจ

3(3-0-6)

Quantitative Analysis in Business
วิชาบังคับก่อน : 201205 ( สถิติธุรกิจ )
ศึกษาถึงเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริ มาณเพื่อนาไปใช้ในการตัดสิ นใจด้านการจัดการการตลาด การเงินและ
การผลิต โดยใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ การใช้โปรแกรมเชิงเส้นสาหรับฟังก์ชนั่ ทางธุ รกิจเน้นการ

พิจารณาการรวม ทางเลือกหรื อการแทนที่ผลิตภัณฑ์ การมอบหมายงาน เทคนิคในการพยากรณ์ทางธุ รกิจ
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณในการวางแผน การปฏิบตั ิงาน รวมทั้งปั ญหาการข นส่ ง ปั ญหาการจัดงาน การ
วิเคราะห์โครงข่ายงาน ตัวแบบสิ นค้าคงเหลือ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการรอคอย การจาลองสถานการณ์
203001 หลักการจัดการ

3(3-0-6)

Principles of Management
ศึกษาหลักการบริ หาร วิวฒั นาการ แนวคิด และทฤษฏี หน้าที่การบริ หารที่เกี่ย วกับการวางแผน การจัด
องค์การ การบรรจุ การนาและการควบคุมโดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การบริ หารกับสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่มีต่อองค์การ รวมถึงจริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของนักบริ หาร
203002 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

Human Resource Management
ศึกษาความสาคัญ บทบาท การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิวฒั นาการแนวคิด วิเคราะห์งาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือกและการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร การฝึ กอบรมและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล การประเมินการปฏิบตั ิงาน การบริ หารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การแรงงานสัมพันธ์
203004 การจัดการกลยุทธ์

3(3-0-6)

Strategic Management
วิชาบังคับก่อน : 203001 (หลักการจัดการ ) และ 202101 (หลักการตลาด)
ศึกษากระบวนการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน การวิเคราะห์ถึง สภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลถึงการกาหนดกลยุทธ์และนโยบายธุ รกิจทางด้าน การตลาด การเงิน การผลิต
การจัดองค์การและการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
204001 กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)

Business Law
ศึกษาถึงหลักและวิธีปฏิบตั ิที่กฎหมายบัญญัติไว้เกี่ ยวกับห้างหุ น้ ส่ วนบริ ษทั และเอกเทศสัญญาการศึกษา
ประกอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง อานาจหน้าที่การดาเนินงาน การเลิกห้างหุ น้ ส่ วนและบริ ษทั และ
กฎหมายเอกเทศสัญญาที่สาคัญบางเรื่ อง เช่น ลักษณะซื้ อขายตัว๋ เงิน เช่าทรัพย์และเช่าซื้ อ เป็ นต้น

205001 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค

3(3-0-6)

Microeconomics
ศึกษาแนวความคิดและหลักวิชาทางเศรษฐศาสตร์ อย่างกว้าง ๆ เพื่อนาไปใช้วเิ คราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นในภาคเอกชนและธุ รกิจ ศึกษาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ มูลค่า ราคา การจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภค พฤติกร รมของผูผ้ ลิต การกาหนดราคาในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ ตลอดจน
การกาหนดราคาของปั จจัยการผลิต
205002 เศรษฐศาสตร์ มหภาค

3(3-0-6)

Macroeconomics
วิชาบังคับก่อน : 205001 (เศรษฐศาสตร์จุลภาค)
ศึกษาถึงหลักทัว่ ไปทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจส่ วนรวม ศึกษาถึงพฤติกรรมของปั จจัยทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ ซึ่ งเป็ นตัวกาหนดรายได้ การออม การลงทุน บทบาทของรัฐประเทศ ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล การว่าจ้างทางาน ระดับเงินเฟ้ อและเงินฝื ด ภาพ
ทางการเงินบทบาททางด้านการค้าระหว่างประเทศ
206211 จริยธรรมธุรกิจ

3(3-0-6)

Business Ethics
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริ ยธรรมธุ รกิจ ความสอดคล้องระหว่างเป้ าหมายของธุ รกิจกับจริ ยธรรม
คุณค่าแห่งจริ ยธรรมและการประเ มินคุณค่า บทบาทของผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องกับจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อบุคคล องค์การ และต่อสังคมโดยส่ วนรวม
206308 การจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ

3(3-0-6)

International Business Management
ศึกษาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับธุ รกิจระหว่างประเทศ ปรัชญาในการดาเนินธุ รกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้า
การลงทุนระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมในการดาเนินธุ รกิจการเข้าสู่ ตลาดระหว่างประเทศ การดาเนิน
นโยบายและแผนการดาเนินงานทางด้านการตลาด การเงิน การบุคคล การจัดการโซ่อุ ปทาน และการจัดส่ ง
รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีผลต่อการธุ รกิจระหว่างประเทศ

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
101103 การบัญชีช้ ันกลาง 1

3(3-1-6)

Intermediate Accounting I
วิชาบังคับก่อน : 101101 (หลักการบัญชีช้ นั ต้น)
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ การจาแนกประเภทสิ นทรัพย์ การรับรู ้และการวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่ วนสิ นทรัพย์เป็ นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ และระบบเงินสดย่อยการแสดงรายการสิ นทรัพย์ในงบดุล และการเปิ ดเผยข้อมูล
101204 การบัญชีช้ ันกลาง 2

3(3-1-6)

Intermediate Accounting II
วิชาบังคับก่อน : 101101 (หลักการบัญชีช้ นั ต้น)
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับส่ วนของเจ้าของและหนี้สิน ประกอบด้วยการจาแนกหนี้สินการรับรู ้และการวัด
มูลค่าหนี้สิน ระบบใบสาคัญ การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบดุล และการเปิ ดเผยข้อมูล การบัญชี
เกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การดาเนินงาน การแบ่งผลกาไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ การเลิก
กิจการและการชาระบัญชีของห้างหุ น้ ส่ วน บริ ษทั จากัดและบริ ษทั มหาชนจากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่ วน
ของเจา้ ของในงบดุล การเปิ ดเผยข้อมูลและงบกระแสเงินสด
101205 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

3(3-0-6)

Internal Auditing and Internal Control
วิชาบังคับก่อน: 101101 ( หลักการบัญชีช้ นั ต้น )
ศึกษาเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุมภายในตาม
แนวคิดของ COSO การจัดการความเสี่ ยงขององค์กร(Enterprise Risk Management : ERM) ตามแนวคิดของ
COSO การประเมินประสิ ทธิ ภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน จริ ยธรรม และมาตรฐานการปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงาน
ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สาคัญขององค์กร รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู ้
ตรวจสอบต่อการทุจริ ตในองค์กร

01206 การบัญชี ต้นทุน 1

3(3-1-6)

Cost Accounting I
วิชาบังคับก่อน : 101101 (หลักการบัญชีช้ นั ต้น)
ความสาคัญและบทบาทการบัญชีตน้ ทุนในองค์กรธุ รกิจ ความหมายของต้นทุนต่าง ๆ ระบบบัญชีที่ใช้บนั ทึก
ต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต ระบบบัญชีตน้ ทุนงานสั่งทา ระบบ
ต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีตน้ ทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสี ย ของ
สิ้ นเปลืองงานที่บกพร่ อง เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม
101308 การบัญชี ช้ ั นสู ง 1

3(3-1-6)

Advanced Accounting I
วิชาบังคับก่อน : 101103 (การบัญชีช้ นั กลาง 1) และ 101204 (การบัญชีช้ นั กลาง 2 )
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และข้อผิดพลาด งบการเงินระหว่างกาลการบัญชีสาหรับ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงิน การบัญชีสานักงานใหญ่และสาขาทั้งในและ
ต่างประเทศ สัญญาก่อสร้าง ธุ รกิจฝากขาย ธุ รกิจขายผ่อนชาระ ธุ รกิจให้เช่า ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ และการ
บัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้
101309 การบัญชี ต้นทุน 2

3(3-1-6)

Cost Accounting II
วิชาบังคับก่อน : 101206 (การบัญชีตน้ ทุน 1)
การใช้ข ้อมูลต้นทุนในการตัดสิ นใจวางแผนและควบคุมการดาเนินงานกิจการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอน
และไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริ มาณและกาไร ระบบต้นทุนรวมระบบต้นทุนผันแปร
งบประมาณ การวิเคราะห์ตน้ ทุน การกาหนดราคาสิ นค้า ราคาโอน และการประเมินผลการปฎิบตั ิงาน
101310 การสอบบัญชี

3(3-0-6)

Auditing
วิชาบังคับก่อน: 101103 (การบัญชีช้ นั กลาง 1) และ 101204 (การบัญชีช้ นั กลาง 2 )
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทัว่ ไป และแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการ
สอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผูส้ อบ บัญชี การทุจริ ต และข้อผิดพลาด การวางแผน
งานสอบบัญชี ความเสี่ ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสาคัญ การประเมินความเสี่ ยง หลักฐานการสอบ
บัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การทดสอบแบบแจ้ง
ข้อความของกรรมการ หรื อผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน หรื อผูจ้ ดั การ กระดาษทาการของผูส้ อบบัญชี การตรวจสอบ

สิ นทรัพย์ หนี้สิน ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต รายงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญชีดว้ ยคอมพิวเตอร์ และการควบคุมคุณภาพ
การสอบบัญชี
101311 การภาษีอากร 2

3(3-0-6)

Taxation II
วิชาบังคับก่อน: 101103 (การบัญชีช้ นั กลาง 1 ) และ 101307 (การภาษีอากร 1)
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร
การจัดทากระดาษทาการเพื่อคานวณภาษีเงินได้ตามป ระมวลรัษฎากร การปรับปรุ งกาไรสุ ทธิ ทางการบัญชี
การเงินเป็ นกาไรสุ ทธิ ทางภาษีอากร รวมทั้งการจัดทารายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากร และการยืน่
แบบแสดงรายการภาษีสรรพากร
101312 การบัญชี ช้ ั นสู ง 2

3(3-1-6)

Advanced Accounting II
วิชาบังคับก่อน: 101103 (การบัญชีช้ นั กลาง 1) และ 101204 (การบัญชีช้ นั กลาง 2 )
การบัญชีสาหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม การบัญชีสาหรับกิจการร่ วมค้า การ
จัดทางบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การจัดทางบการเงินจากรายการที่บนั ทึกไว้ไม่สมบูรณ์ กองทุน
และกิจการไม่หวังผลกาไร
101419 รายงานการเงินและการวิเคราะห์

3(3-0-6)

Financial Reports and Analysis
วิชาบังคับก่อน : 101103 (การบัญชีช้ นั กลาง 1) และ 101204 (การบัญชีช้ นั กลาง 2 )
รายงานการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิ
ธีการและเครื่ องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและ
ข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สาคัญเพื่อการตัดสิ นใจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการ
เลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน โดยเน้นการใช้กรณี ศึกษาหรื อเหตุการณ์จริ ง
101420 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3(3-1-6)

Accounting Information Systems
วิชาบังคับก่อน : 101103 (การบัญชีช้ นั กลาง 1) , 101204 (การบัญชีช้ นั กลาง 2 ) และ 201101 (ระบบ
สารสนเทศทางธุ รกิจ)
ลักษณะ ส่ วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการจัดทาเอกสารของธุ รกิจ
หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุ รกิจขั้นพื้นฐาน ระบบย่อย

ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรการบริ หารเงิน
และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร การควบคุ มภายใน
ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มวิชาเอกเลือก
(เลือกรายวิชาต่อไปนี้รวม 15 หน่วยกิต โดยเลือกรายวิชาสัมมนาอย่างน้อย 1 รายวิชา)
101313 การประยุกต์ คอมพิวเตอร์ กบั งานบัญชี

3(2-2-4)

Computer Applications in Accounting
วิชาบังคับก่อน : 101103 (การบัญชีช้ นั กลาง 1), 101204 (การบัญชีช้ นั กลาง 2)
และ401010 (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ศึกษาถึงการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทาบัญชี โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรูประเภทตารางค
ป
านวณในการจัดทา เพื่อ
เป็ นแนวความคิดเบื้องต้นในการที่จะนาไปประยุกต์ใช้กบั โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางบัญชีอื่น ๆ ซึ่ งอาจต้องมีการ
ทางานควบคู่กนั และโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางบัญชี เช่น โปรแกรมExpress ZAP เป็ นต้น ตลอดจนสามารถที่จะ
เข้าใจถึงวิธีการประมวลผลข้อมูลการวิเคราะห์และการนาเสนอรายงานทางบัญชีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
101314 การวางแผนและควบคุมกาไร

3(3-0-6)

Profit Planning And Control
วิชาบังคับก่อน : 101103 (การบัญชีช้ นั กลาง 1) และ 101204 (การบัญชีช้ นั กลาง 2 )
การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนกาไรและการควบคุม รวมไปถึงการประเมินผลงานขององค์กร
ประเภทต่าง ๆ โดยเน้นการวางแผนกลยุทธ์และการใช้งบประมาณเป็ นเครื่ องมือในการวางแผนและควบคุม
การดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ การกาหนดดัชนีช้ ีวดั ผลการดาเนินงาน และการรายงานเพื่อการ
ควบคุมและการบริ หาร
101315 การบัญชีเฉพาะกิจการ

3(3-0-6)

Special Accounting
วิชาบังคับก่อน : 101101 (หลักการบัญชีช้ นั ต้น)
ลักษณะการดาเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้สิน ส่ วนของ
เจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานผลการดาเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนั้น ๆ เช่น
ธนาคาร สถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตรกรรม ธุ รกิจการท่องเที่ยว สห กรณ์ มรดกและทรัตสี
การประกันภัย ธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็ นต้น

101316 ทฤษฎีบัญชี

3(3-0-6)

Accounting Theory
วิชาบังคับก่อน : 101103 (การบัญชีช้ นั กลาง 1) และ 101204 (การบัญชีช้ นั กลาง 2 )
ศึกษาแนวความคิดและโครงสร้างของทฤษฎีบญั ชี วิวฒั นากา รของหลักเกณฑ์การบัญชีซ่ ึงมีผลมาจากข้อคิด
และข่าวสารทางการบัญชี มาตรฐานการบัญชีท้ งั ของประเทศไทยและต่างประเทศ หลักเกณฑ์การเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน ปั ญหาการวัดค่าการรายงานสิ นทรัพย์ หนี้สิน และทุน รายได้และค่าใช้จ่าย
101317 การบัญชีเพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม

3(3-0-6)

Environmental Management Accounting
วิชาบังคับก่อน : 101103 (การบัญชีช้ นั กลาง 1) และ 101204 (การบัญชีช้ นั กลาง 2 )
กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development) ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุ รกิจที่มี
ต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม กระบวนการจัดการสิ่ งแวดล้อม การรวบรวม จัดทาและวิเคราะห์ขอ้ มูลต้นทุน
สิ่ งแวดล้อม และประโยชน์ทางธุ รกิจที่ได้รับจากการจัดการสิ่ งแวดล้อม ทั้งที่เป็ นตัวเลขทางการเงิน และ
ไม่เป็ นตัวเลขทางการเงิน การจั ดทารายงานข้อมูลการจัดการสิ่ งแวดล้อม (Environmental Management
Reporting) เสนอต่อผูใ้ ช้ภายนอกตามแนวปฏิบตั ิของ ISO หรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
101318 การฝึ กงานอาชีพ

3(0-300-0)

Practicum
วิชาบังคับก่อน : 101310 (การสอบบัญชี )
นักศึกษาจะต้องฝึ กงานด้านวิชาชีพบัญชี ในสถานประกอบการ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษาไม่นอ้ ย
กว่า 300 ชัว่ โมง และนักศึกษาต้องจัดทารายงาน สรุ ปผลการฝึ กงานเมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กงาน
101421 การตรวจสอบระบบบัญชี ทีใ่ ช้ คอมพิวเตอร์

3(3-1-6)

Auditing of Electronic Data Processing Systems
วิชาบังคับก่อน : 101310 (การสอบบัญชี ) และ 101313 (การประยุกต์คอมพิวเตอร์ กบั งานบัญชี )
ศึกษาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะนามาใช้ในการตรวจสอบบัญชีของกิจการที่ใช้คอมพิวเตอร์ ในการ
ประมวลผลข้อมูลทางการบัญชี รวมทั้งการประเมินความเสี่ ยงและระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการใช้
คอมพิวเตอร์ ช่วยในการตรวจสอบระบบบัญชี

101422 การวางแผนภาษีอากร

3(3-0-6)

Tax Planning
วิชาบังคับก่อน : 101311 (การภาษีอากร 2 )
ศึกษาถึงการวางแผนทางด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ เพื่อให้การเสี ยภาษีก่อประโยชน์สูงสุ ดแก่กิจการ ภายใต้ขอบเขต หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดไว้
101423 การบัญชีระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

International Accounting
วิชาบังคับก่อน : เฉพาะนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
ศึกษาถึงการบัญชีของประเทศที่สาคัญซึ่ งเกี่ยวข้องทางการค้ากับประเทศไทยในเชิงเปรี ยบเทียบ
ปัญหา
ทางการบัญชีที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งศึกษาเปรี ยบเทียบการเสนอรายงาน
ทางการเงินของแต่ละประเทศ
101424 สั มมนาการสอบบัญชี

3(3-0-6)

Seminar in Auditing
วิชาบังคับก่อน : 101310 (การสอบบัญชี )
ศึกษาปัญหาในการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี การวางแผนการสอบบัญชีให้มีประสิ ทธิภาพ
เทคนิคการวิเคราะห์และวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาในการสอบบัญชี
ในทางปฏิบตั ิของกิจการประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดทักษะและความเข้าใจในการนาไปปฏิบตั ิงานจริ ง
101425 สั มมนาทางการบัญชี

3(3-0-6)

Accounting Seminar
วิชาบังคับก่อน : เฉพาะนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
ศึกษาแนวคิดและวิวฒั นาการทางบัญชี จริ ยธรรมและคุณธรรมทางวิชาชีพ แม่บททางการบัญชี มาตรฐาน
การบัญชีไทยและต่างประเทศ มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ตลอดจนประ เด็นพิเศษทางการบัญชี
และจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเน้นการอภิปรายและ การใช้กรณี ศึกษา

101426 วิจัยทางการบัญชี

3(3-0-6)

Accounting Research and Methodology
หลักการ และระเบียบวิธีวจิ ยั การทาวิจยั ในรู ปแบบต่าง ๆ และการสื่ อสารความรู ้เกี่ยวกับการวิจยั
การ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านการบัญชี
101427 การเตรียมความพร้ อมสหกิจศึกษา
1(1-0-0)
Preparatory Co-operative
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู ้พ้นื ฐานและเทคนิค
ในการสมัครงานอาชีพ ความรู ้พ้นื ฐานในการปฏิบตั ิงาน
ความพร้อมในการทางานร่ วมกับผูร้ ่ วมงาน
จริ ยธรรมในการประกอบวิชาชีพ การสื่ อสารและมนุษย์สัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริ หาร
คุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิค การนาเสนอ การเขียนรายงาน
การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
(Cooperative Education)
101428 สหกิจศึกษา

6(16 สั ปดาห์ )

Co-operative Education
วิชาบังคับก่อน : 101427 เตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา
ศึกษาระบบการทางานจริ งในสถานประกอบการธุ รกิจในฐานะพนักงานของสถานประกอบการเพื่อ
เสริ มสร้างให้นกั ศึกษามีความพร้อมด้านงานอาชีพจากการปฏิบตั ิงานพื้นฐานอย่างมีหลักการและเป็ นระบบ
นักศึกษาจะต้องมีชวั่ โมงการทางานอย่างเต็มเวลารวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์หรื อ 1 ภาคการศึกษา
รวมถึงการประเมินผลการทางานจากอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมกับสถานประกอบการธุ รกิจและนักศึกษาต้อง
จัดทารายงานสรุ ปผลการทางานเมื่อสิ้ นสุ ดการทางานจากสถานประกอบการ

