หลักสูตร
สาขาวิชาการบัญชี
ปรับปรุง พ.ศ.2564
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับทีก่ าหนดไว้ เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562 ดังนี้
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
97 หน่วยกิต
1) วิชาแกน
36 หน่วยกิต
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2) วิชาเอก
61 หน่วยกิต
2.1) วิชาเอกบังคับ
42 หน่วยกิต
2.2) วิชาเอกเลือก
19 หน่วยกิต
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร ให้มีรหัสจานวน 7 ตาแหน่ง ประกอบด้วยอักษร
ภาษาอังกฤษตัวใหญ่ 2 ตาแหน่ง และตัวเลข 5 ตาแหน่ง โดยมีความหมายดังนี้
1E

2E

3

4

5

6

7
ลาดับก่อน-หลัง ของวิชา
ชั้นปี หรือ ความยากง่าย
หมวดวิชา หรือ กลุ่มวิชา
หลักสูตร หรือ สาขาวิชา

ตาแหน่ง 1, 2 (ตัวอักษร) หมายถึง หลักสูตร หรือ สาขาวิชา
ตาแหน่ง 3, 4 หมายถึง หมวดวิชา หรือ กลุม่ วิชา
ตาแหน่ง 5 หมายถึง ชั้นปี หรือ ความยากง่าย
ตาแหน่ง 6, 7 หมายถึง ลาดับก่อน-หลัง ของวิชา
หลักสูตรหรือสาขาที่ทําการสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีความหมายดังนี้
ตัวอักษร EN หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ตัวอักษร GE หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตัวอักษร AC หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ตัวอักษร BA หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ตัวอักษร BC หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ตัวอักษร EC หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ตัวอักษร FN หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาการเงิน
ตัวอักษร GM หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ตัวอักษร MK หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด
กลุ่มรายวิชาสาขาวิชาการบัญชีอธิบายได้ ดังนี้
10-19 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานบริหารธุรกิจ
20-29 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานของวิชาชีพบัญชี
30-39 หมายถึง กลุ่มวิชาการบัญชีต้นทุน
40-49 หมายถึง กลุ่มวิชาการสอบบัญชีและควบคุมภายใน
50-59 หมายถึง กลุ่มวิชาการภาษีอากร
60-69 หมายถึง กลุ่มวิชาสารสนเทศ
70-79 หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะกิจ
80-89 หมายถึง กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร
90-99 หมายถึง กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสัมมนาทางการบัญชี
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1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวนไม่น้อยกว่า 30
GE11001
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
King’s Philosophy for Local Development
GE22001
ความดีงามแห่งชีวิต
Virtue of Life
GE33001
วิทยาศาสตร์และประเด็นร่วมสมัย
Science and Contemporary Issues
GE33002
รู้ทันโลกดิจทิ ัล
Digital literacy
GE44001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
GE44002
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันและการทางาน
English for Life and Work
GE44003
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาไปใช้
English in Use
2) หมวดวิชาเฉพาะ
97
2.1) วิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
36
AC10203
การเงินและการบริหารการเงิน
Finance and Financial Management
AC20101
การบัญชีขั้นต้น
Fundamental Accounting
AC50201
การภาษีอากร
Taxation
BA00301
สถิตเิ พื่อการวิจัยทางธุรกิจ
Business Statistics for Research
BC10101
เทคโนโลยีดิจิทลั สาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
Digital Technology for Business Entrepreneur
CN11105
ภาษาจีนเบื้องต้น
Basic Chinese
CN16302
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้า
Chinese for Trading Business
EC10101
หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและธุรกิจ
Economics Principles for Innovation and
Business
GM11101
การจัดการสมัยใหม่
Modern Management
GM24401
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
Strategic Management for International
Business

หน่วยกิต
6(3-6-9)
6(3-6-9)
6(3-6-9)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
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LA12101
MK11101

กฎหมายธุรกิจ
Business Law
การตลาดสมัยใหม่
Modern Marketing

3(3–0–6)
3(3–0–6)

2.2) วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
AC20102
การบัญชีขั้นกลาง 1
Intermediate Accounting 1
AC20203
การบัญชีขั้นกลาง 2
Intermediate Accounting 2
AC20304
การบัญชีขั้นสูง 1
Advanced Accounting 1
AC20305
การบัญชีขั้นสูง 2
Advanced Accounting 2
AC30201
การบัญชีต้นทุน
Cost Accounting
AC30202
การบัญชีบริหาร
Managerial Accounting
AC40301
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
Control and Internal Audit
AC60201
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information System
AC60301
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการบัญชี
Programing Application for Accounting
AC80401
รายงานการเงินและการวิเคราะห์
Financial Report and Analysis

61 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3(2–2–5)

2.2.2) วิชาอัตลักษณ์
AC40302
การสอบบัญชี
Auditing
AC40303
ความรู้ทั่วไปสาหรับผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
General Knowledge for Tax Auditor
AC50302
การบัญชีภาษีอากร
Tax Accounting
AC50303
การวางแผนภาษี
Tax Planning

12 หน่วยกิต
3(2–2–5)

3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(2–2–5)
3(2–2–5)

3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
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2.2.3) วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
19 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชา ดังนี้
2.2.3.1) กลุ่มวิชาบัญชี
(ก) นัก ศึก ษาที่ เลือกกลุ่ม วิชาฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพแบบปกติ เลือ ก
เรียนจานวน 12 หน่วย
(ข) นัก ศึก ษาที่ เลือกกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจ ศึก ษา
เลือกเรียนจานวน 9 หน่วย
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
AC20306
ทฤษฎีบัญชีและนโยบายการบัญชี
3(3–0–6)
Accounting Theory and Accounting Policy
AC20307
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพบัญชี
3(2–2–5)
English for Accounting Profession
AC60303
การบัญชีดิจิทลั
3(2–2–5)
Digital Accounting
AC70201
การบัญชีเพื่อการนาเข้าและส่งออก
3(2–2–5)
Accounting for Import and Export
AC70302
การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
3(2–2–5)
Public Sector Accounting
AC70303
การบัญชีเฉพาะกิจ
3(3–0–6)
Specialized Accounting
AC70304
การบัญชีเพื่อธุรกิจชุมชน
3(2–2–5)
Accounting for Community Business
AC80302
การวางแผนกาไรและการควบคุม
3(3–0–6)
Profit Planning and Control
AC80403
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี
3(2–2–5)
Research Methodology in Accounting
AC80404
ประเด็นปัญหาพิเศษเฉพาะทางการบัญชี
3(2–2–5)
Special Problems issues in Accounting
AC90408
ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการบัญชี
3(2–2–5)
Accounting Business Entrepreneurship
2.2.3.2) กลุ่มวิชาสัมมนา
ให้เลือกเรียนจานวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
AC90405
สัมมนาการบัญชีการเงิน
3(2–2–5)
Seminar in Financial Accounting
AC90406
สัมมนาการบัญชีบริหาร
3(2–2–5)
Seminar in Managerial Accounting
AC90407
สัมมนาการภาษีอากร
3(2–2–5)
Seminar in Taxation
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2.2.3.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้เลือ กเรียนแบบใดแบบหนึ่งระหว่างแบบปกติ และแบบสหกิ จ ศึก ษา
ดังต่อไปนี้
AC90401
AC90402
AC90403
AC90404

(ก) แบบปกติ (จานวน 4 หน่วยกิต)
การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการบัญชี
Internship Preparation of Accounting
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
Internship of Accounting
(ข) แบบสหกิจศึกษา (จานวน 7 หน่วยกิต)
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสาหรับการบัญชี
Cooperative Education Preparation for
Accounting
สหกิจศึกษาสาหรับการบัญชี
Co–operative Education for Accounting

2.2.3.4) กลุ่มวิชาสําหรับหลักสูตรอื่น
AC10101 การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
AC10301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting

1(0–3–0)
3(350)
1(0–3–0)
6(720)

3(2–2–5)
3(2–2–5)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอน ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึก ษาปกติ สาหรับ นัก ศึกษาที่ ส าเร็จ การศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
(1) แบบปกติ
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx
เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6
เฉพาะ
AC20101 การบัญชีขั้นต้น
3(2–2–5)
EC10101 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและธุรกิจ
3(2–2–5)
GM11101 การจัดการสมัยใหม่
3(3–0–6)
MK11101 การตลาดสมัยใหม่
3(3–0–6)
รวม
18
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หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ
วิชาเลือกเสรี

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ
วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

รหัสวิชา
xxxxxxx
AC20102
BC10101
CN11105
LA12101

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การบัญชีขั้นกลาง 1
เทคโนโลยีดิจิทลั สาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
ภาษาจีนเบื้องต้น
กฎหมายธุรกิจ
รวม

จํานวนหน่วยกิต
6
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(3–0–6)
18

รหัสวิชา
xxxxxxx
AC20203
AC30201
AC50201
xxxxxxx

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การบัญชีขั้นกลาง 2
การบัญชีต้นทุน
การภาษีอากร
เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

จํานวนหน่วยกิต
6
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3
18

รหัสวิชา
xxxxxxx
AC10203
AC30202
AC60201
xxxxxxx
xxxxxxx

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การเงินและการบริหารการเงิน
การบัญชีบริหาร
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
เลือกเรียนในวิชาเอกเลือก
เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

จํานวนหน่วยกิต
6
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(3–0–6)
3
3
21

รหัสวิชา
xxxxxxx
AC20304
AC40301
AC50302
BA00301
CN16302

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การบัญชีขั้นสูง 1
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
การบัญชีภาษีอากร
สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้า
รวม

จํานวนหน่วยกิต
6
3(2–2–5)
3(3–0–6)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
21
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หมวดวิชา
เฉพาะ

วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี

หมวดวิชา
เฉพาะ

รหัสวิชา
AC20305
AC40303
AC50303
AC60301
xxxxxxx
xxxxxxx

วิชาเลือก

รหัสวิชา
AC40404
AC80401
GM24401
AC90401

วิชาเลือก

xxxxxxx

หมวดวิชา
วิชาเลือก

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

รหัสวิชา
AC90402

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การบัญชีขั้นสูง 2
การสอบบัญชี
การวางแผนภาษี
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการบัญชี
เลือกเรียนในวิชาเอกเลือก
เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ความรู้ทั่วไปสาหรับผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
รายงานการเงินและการวิเคราะห์
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การบัญชี
เลือกเรียนในวิชาเอกเลือก
รวม
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
รวม

(2) แบบสหกิจศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
xxxxxxx
เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
AC20101 การบัญชีขั้นต้น
EC10101 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและธุรกิจ
GM11101 การจัดการสมัยใหม่
MK11101 การตลาดสมัยใหม่
รวม

จํานวนหน่วยกิต
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
6
3
21

จํานวนหน่วยกิต
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(3–0–6)
1(0–3–0)
6
16

จํานวนหน่วยกิต
3(350)
3

จํานวนหน่วยกิต
6
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
18
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หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ
วิชาเลือกเสรี

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ
วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

รหัสวิชา
xxxxxxx
AC20102
BC10101
CN11105
LA12101

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การบัญชีขั้นกลาง 1
เทคโนโลยีดิจิทลั สาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
ภาษาจีนเบื้องต้น
กฎหมายธุรกิจ
รวม

จํานวนหน่วยกิต
6
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(3–0–6)
18

รหัสวิชา
xxxxxxx
AC20203
AC30201
AC50201
xxxxxxx

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การบัญชีขั้นกลาง 2
การบัญชีต้นทุน
การภาษีอากร
เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

จํานวนหน่วยกิต
6
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3
18

รหัสวิชา
xxxxxxx
AC10203
AC30202
AC60201
xxxxxxx
xxxxxxx

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การเงินและการบริหารการเงิน
การบัญชีบริหาร
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
เลือกเรียนในวิชาเอกเลือก
เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

จํานวนหน่วยกิต
6
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(3–0–6)
3
3
21

รหัสวิชา
xxxxxxx
AC20304
AC40301
AC50302
BA00301
CN16302

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การบัญชีขั้นสูง 1
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
การบัญชีภาษีอากร
สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้า
รวม

จํานวนหน่วยกิต
6
3(2–2–5)
3(3–0–6)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
21
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หมวดวิชา
เฉพาะ

วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี

หมวดวิชา
เฉพาะ

รหัสวิชา
AC20305
AC40303
AC50303
AC60301
xxxxxxx
xxxxxxx

วิชาเลือก

รหัสวิชา
AC40404
AC80401
GM24401
AC90403

วิชาเลือก

xxxxxxx

หมวดวิชา
วิชาเลือก

รหัสวิชา
AC90404

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การบัญชีขั้นสูง 2
การสอบบัญชี
การวางแผนภาษี
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการบัญชี
เลือกเรียนในวิชาเอกเลือก
เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ความรู้ทั่วไปสาหรับผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
รายงานการเงินและการวิเคราะห์
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสาหรับการ
บัญชี
เลือกเรียนในวิชาเอกเลือก
รวม
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
สหกิจศึกษาสาหรับการบัญชี
รวม

จํานวนหน่วยกิต
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3
3
18

จํานวนหน่วยกิต
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(3–0–6)
1(0–3–0)
6
16

จํานวนหน่วยกิต
6(720)
6

3.1.4.2 แผนการศึ ก ษาแบบเที ย บโอน ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ชั้นสูง สาขาการบัญ ชีห รือเที ยบเท่ า จากสถาบั นที่ ก ระทรวงศึก ษาธิก าร และ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง หรือสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาอื่น จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.) ให้การรับรอง ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การ
เทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ค) และหลักเกณฑ์ของสภาวิชาชีพบัญชี
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หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

วิชาเลือก

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

วิชาเลือก

รหัสวิชา
xxxxxxx
AC10203
AC20101
BA00301
CN11105
EC10101
BC10101
GM11101
LA12101
MK11101

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การเงินและการบริหารการเงิน
การบัญชีขั้นต้น
สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
ภาษาจีนเบื้องต้น
หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและธุรกิจ
เทคโนโลยีดิจิทลั สาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
การจัดการสมัยใหม่
กฎหมายธุรกิจ
การตลาดสมัยใหม่
รวม

จํานวนหน่วยกิต
6
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
เทียบโอน
เทียบโอน
เทียบโอน
เทียบโอน
21

รหัสวิชา
xxxxxxx
AC20102
AC20203
AC30201
AC50201
AC60201
xxxxxxx

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การบัญชีขั้นกลาง 1
การบัญชีขั้นกลาง 2
การบัญชีต้นทุน
การภาษีอากร
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
เลือกเรียนในวิชาเอกเลือก
รวม

จํานวนหน่วยกิต
6
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(3–0–6)
เทียบโอน
21

รหัสวิชา
xxxxxxx
AC20304
AC30202
AC50302
AC40303
AC60301
AC40301
xxxxxxx

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การบัญชีขั้นสูง 1
การบัญชีบริหาร
การบัญชีภาษีอากร
การสอบบัญชี
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการบัญชี
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
เลือกเรียนในวิชาเอกเลือก
รวม

จํานวนหน่วยกิต
6
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
เทียบโอน
เทียบโอน
21
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หมวดวิชา
เฉพาะ

วิชาเลือก

รหัสวิชา
AC20305
AC40404
AC50303
CN16302
GM24401
AC80401
AC90401

วิชาเลือก

xxxxxxx

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การบัญชีขั้นสูง 2
ความรู้ทั่วไปสาหรับผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
การวางแผนภาษี
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้า
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
รายงานการเงินและการวิเคราะห์
การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การบัญชี
เลือกเรียนในวิชาเอกเลือก
รวม

ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เฉพาะ
AC90402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
รวม
หมายเหตุ : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชีฝึกในภาคเรียนฤดูร้อนปี 4

จํานวนหน่วยกิต
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
เทียบโอน
1(0–3–0)
3
19

จํานวนหน่วยกิต
3(350)
3

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
3.1.5.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE11001
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6 (3-6-9)
King’s Philosophy for Local Development
พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช แนวคิดและหลักการทรง
งาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ กฎหมายในชีวิตประจาวัน
และการต่อต้านทุจริต ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
การส่งเสริมและการพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม การบูรณาการทางานแบบองค์รวมกับภาคีเครือข่ายในการแก้ปัญหา
Biography of the King Bhumibol the Great; concepts and principles of His
Majesty’s work; philosophy of sufficiency economy; projects initiated by His Majesty the
King; everyday-life laws and anticorruption; citizenship in the constitutional monarchy;
support and development of learners’ volunteer mind to develop locality based on His
Majesty’ s philosophy substantially; integration of holistic cooperation with associate
network for solving problems
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GE22001

ความดีงามแห่งชีวิต
6(3-6-9)
Virtue of Life
การวิเคราะห์โลกทัศน์ในการดาเนินชีวิต การประยุกต์ใช้หลักธรรมในการครองตน การ
ครองคน การครองงาน และการครองเรือน การฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตตามคาสอนของพระพุทธศาสนา การ
ชื่นชมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยผ่านโครงงานทางสุนทรียะด้านดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ การ
สร้างทักษะชีวิตผ่านการฝึกสังเกตและทาความเข้าใจตนเองและผู้อื่น การวิเคราะห์กรณีศึกษา การเกิด
สานึกสาธารณะผ่านโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
Analysis of living vision; application of dharmic principles for living,
governing people, working, and wedding; practice of mental development based on
Buddhist doctrine; admiration and appreciation of Thai cultures through aesthetic
projects regarding music, classical dance, and arts; Fostering life skills through observing
and recognizing oneself and others; analysis of case studies; encouragement of public
mind through volunteer-minded projects to develop locality
GE33001

วิทยาศาสตร์และประเด็นร่วมสมัย
6(3-6-9)
Science and Contemporary Issues
การคิดและการตัดสินใจ การฝึกกระบวนคิด ตรรกศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ คณิตศาสตร์
ในชีวิตประจาวัน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โภชนาการและการ
ออกก าลั ง กาย การอนุ รัก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ การจั ดการสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ างยั่ ง ยื น การวิ เคราะห์
สถานการณ์วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมร่วมสมัย กิจกรรมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่น การ
นาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
Thinking and decision making, practice of thinking process, logic for
decision making, mathematics in everyday life; scientific process; health and environment
promotion; nutrition and exercise; conservation of natural resources; suitable
management of environment; analysis of contemporary issues regarding science and
environment, scientific and environmental activities for local development; suitable
application of scientific knowledge to everyday life
GE33002

รู้ทันโลกดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Literacy
ทักษะ 5C เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศและเทคโนโลยี
การสืบค้นสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดการสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ก ารตระหนัก ถึง ประเด็นความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ ต
คุณธรรมจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโลกดิจิทัล
5Cs skills for learning in the 21st century skills; notions of information and
technology; information retrieval; online social-media literacy; creative application skills
of information technology and information management; awareness of security issues on
the internet network; morality and ethics of utilizing information technology in the digital
age

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 24

GE44001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
ภาษาไทยในการสื่อสาร ความคิดกับการใช้ภาษา ภาษากับสังคม การพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาไทยในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
Thai in communication; thoughts and language use; language and society;
enhancing Thai listening, speaking, reading, and writing skills creatively and effectively
GE44002

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการทํางาน
3(2-2-5)
English for Life and Work
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันและในสถานที่ทางาน การใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ
การเขีย นประวัติ ส่ว นตั วโดยสั ง เขป การเขีย นจดหมายสมั ค รงาน การสั ม ภาษณ์ ง าน ส านวนภาษา
โครงสร้างไวยากรณ์สาหรับการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ มารยาทและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
การฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ที่หลากหลาย
English listening, speaking, reading, and writing skills for communication in
everyday life and in workplace; fluent and natural use of English in communication;
curriculum vitae writing, application letter writing, interview; language expressions;
grammatical structures for English speaking and writing; native-speaker’s etiquettes and
cultures; practice of communication skills in different situations
GE44003

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําไปใช้
3(2-2-5)
English in Use
การอ่านเพื่อความเข้าใจ การพัฒนาทักษะการอ่านโดยการบูรณาการทักษะการอ่านและ
ทักษะการเขียน การเดาความหมายจากร่องรอยในบริบท การสร้างคา การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ
การอธิบายลาดับขั้นตอน การเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ การฝึก
ปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านโครงงานภาษาอังกฤษ
Reading comprehension; development of reading skills with integration to
reading and writing skills; guessing meanings with context clues; word formation; use of
English dictionary; description of instructions; writing about oneself and other people;
filling in different forms; practice of English skills through English projects
3.1.5.2 วิชาแกน
AC10203
การเงินและการบริหารการเงิน
3(2-2-5)
Financial and Financial Management
การศึกษาถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารการเงิน เป้าหมายในการจัดการทาง
การเงิน พั ฒ นาการเทคโนโลยี ท างการเงิ น เทคนิ ค ในการวิเ คราะห์ แ ละวางแผนทางการเงิน ให้ มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเทคนิควิธีการตัดสินใจในการจัดหาเงินทุนในตลาดการเงิน ต้นทุนของเงินทุน การ
จัดสรรเงินทุน การจัดสรรกาไรและเงินปันผล การประเมินมูลค่าธุรกิจ การขยายกิจการ การซื้อกิจการ
การควบกิจการ การขายกิจการ และการเลิกกิจการ การจัดการความเสี่ยง
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Study role of financial manager, goal of financial management,
development of financial technology, financial analysis and planning, including decision
making for financing in financial market, cost of capital, capital allocation, profit and
dividend allocation, business valuation, expansion growth, takeover, business merging,
selling, liquidation and risk management
AC20101

การบัญชีขั้นต้น
3(2–2–5)
Introduction to Accounting
ความหมายของการบัญ ชี ประวัติของวิชาชีพบัญ ชี วัตถุป ระสงค์ และประโยชน์ของ
ข้อมูล ทางการบัญ ชี กรอบแนวคิดสาหรับ การรายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการบันทึ กบัญ ชีตาม
หลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะและบัญชีแยกประเภท
การจัดท างบทดลอง การปรับปรุง กระดาษท าการ การปิดบัญชี การจัดทารายงานทางการเงิน สาหรับ
กิจการให้บริการและ กิจการซื้อขายสินค้า ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบใบสาคัญ และการฝึกปฏิบัติบัญชี
ขั้นต้น
Meaning of accounting, history of accountancy professions, purposes and
benefits of accounting information, conceptual framework for financial reporting, principles and
accounting procedures by double entry systems, recording in general journals, specific
journals and ledgers, preparation for trial balance, adjustment, working paper, closing
accounting, preparation for financial reports for services and merchandising businesses, valueadded tax systems, voucher systems and practices of fundamental accounting

AC50201

การภาษีอากร
3(2–2–5)
Taxation
ทฤษฎีภาษี หลักการและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์
ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีองค์กรส่วนท้องถิ่น กฎหมายการบัญชี และการฝึกปฏิบัติภาษีอากร
Tax theory, principles and methods of collecting tax according to the
revenue code, personal income tax, withholding tax, corporate income tax, value-added
tax, specific business tax, stamp duty, customs duty, excise tax, local tax, accounting
laws and practices of taxation
BA00301

สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Statistics for Business Research
ศึกษาทฤษฎีและหลักการของการทาวิจัยธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการกาหนดปัญหาการวิจัย
การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การสารวจตัวอย่างและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย หลักสถิติพื้นฐาน
ในการวิเคราะห์ข้อมูล มาตรวัดข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบสมมติฐานการวิจัย การใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การแปลผลและการนาผลของการวิจัยไปใช้ในการวางแผนและ
ตัดสินใจทางธุรกิจ และจรรยาบรรณในการวิจัย
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Study of theory and principles business research, practices in research
problem identification, research design, research method, research tools, basic principles
of statistics for data analysis, level of measurement, descriptive statistics, research
hypothesis testing, data analysis using statistics software application, findings
interpretation and presentation for business planning and decision making, and research
ethics.
BC10101

เทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
3(2–2–5)
Digital Technology for Business Entrepreneur
ระบบสารสนเทศในองค์ก รสมัยใหม่ ระบบสารสนเทศทางธุรกิ จ ธุรกิ จดิจิทั ล การ
จัดการข้อมูลดิจิทัล โครงสร้างพื้ นฐานด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการใช้งานในยุคดิจิทัล แนวโน้ม
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาธุรกิจดิจิทัล จริยธรรมและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อการจัดการ วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลดิจิทัล
Information system in the modern organization, business information
system, digital nosiness, digital data management, communication technology
infrastructure and usages in digital age, trends in digital business development, ethics
and information system security; the usage of package application in managing, analyzing
and presenting digital data .
CN11105

ภาษาจีนเบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic Chinese
ระบบการออกเสียงภาษาจีนกลาง สัทอักษรพินอิน คาศัพท์ วลี ประโยคที่ไม่ซับซ้อน ฝึก
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน สาหรับผู้เริ่มเรียน
Chinese Mandarin phonetics, Pinyin characters, vocabulary, phrases,
simple sentences, practices of Chinese skills: listening, speaking, reading, and writing for
beginners.
CN16302

ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้า
3(2-2-5)
Chinese for Trading Business
คาศัพท์ สานวน และรูปแบบภาษาจีนที่ใช้ในการเจรจาธุรกิ จการค้า การฝึกทักษะด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้า
Chinese vocabularies, idioms and language formats for business
communication, practices of skills in listening, speaking, reading and writing for business
and trading.
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EC10101

หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและธุรกิจ
3(2-2-5)
Economics Principles for Innovation and Business
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การกาหนดราคาดุลย
ภาพ ความยืดหยุ่น ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต การกาหนดราคาและปริมาณดุลยภาพในตลาด
แข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ บัญ ชีรายได้ป ระชาชาติ ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด ตลาด
การเงิน อุปสงค์และอุป ทานของเงิน นโยบายการเงิน การคลังสาธารณะ นโยบายการคลัง การค้า
ระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ วัฏจักรเศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและการบริหารธุรกิจ
Microeconomics and macroeconomic theory, demand, supply, pricing
equilibrium, elasticity, production and cost theory, price determination in perfect
competition markets and non-perfect competition markets, national income accounts,
inflation and deflation, money market, demand and supply of money, monetary policies,
public finance, fiscal policies, international trade, international finance, economic
development, economic cycle and applied economics theory for innovation and
business management
GM11101

การจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Management
แนวคิดและทฤษฎี ท างการจัดการ การจัดตั้งองค์การธุรกิ จ สภาวะแวดล้อมทางการ
จัดการ การวางแผน การจัดองค์ ก าร การจัด การทรัพ ยากรมนุษ ย์ การอานวยการ การควบคุ ม
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม และเทคนิคการจัดการสมัยใหม่
Concepts and theories of management, establishing business organization,
environment of management, management functions; planning, organizing, human
resource management, directing and controlling, business ethics and techniques of
modern management
GM24401

การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Strategic Management for International Business
การดาเนินธุรกิจทั้ งในประเทศและระหว่างประเทศ กระบวนการจัดการธุรกิจ เชิงกล
ยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกธุรกิจ สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ การเลือก
ประเทศและกลยุทธ์การเข้าสู่ประเทศเป้าหมายที่เหมาะสม การกาหนดกลยุทธ์การดาเนินงานในประเทศ
เป้าหมาย ลักษณะส าคัญ ของโลกาภิวัตน์ บทบาทของบริษัท ข้ามชาติที่ มี ผลต่อการดาเนินธุรกิ จ และ
จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
Business management both in domestic and international sectors,
strategic business management processing, internal and external business environment
analysis, international business environment, target countries selection, suitable strategy
to enter target country, strategic implementation in target country, role of intentional
companies toward business management and ethics for international business
management
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LA12101

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ ทั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่า
ด้วยหุ้นส่วนบริษัท นิติก รรมสั ญ ญา หนี้ เอกเทศสัญ ญา ค้าประกั น จ านอง จ านา และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทจากัดเป็นบริษัทมหาชนจากัด การระดมทุ นของบริษัท
โดยการออกหลักทรัพ ย์ ชนิดของหลัก ทรัพ ย์ ตลอดจนศึก ษาตลาดหลักทรัพย์ และองค์ก รที่ ท าหน้าที่
ดังกล่าว
Legal Principles related to business operation under the Civil and
Commercial Code regarding partnership and company, juristic act, debt, specific
contracts, suretyship mortgage and pawn, and other legislations related to business,
including registration for transformation from company limited to public company
limited, funding systems and fund rasing schemes of companies through issuance of
securities; type of securities; also securities exchanges and supervision of securities and
securities exchanges
MK11101

การตลาดสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Marketing
ความรู้พื้ นฐานการตลาด แนวความคิดทางการตลาดสมั ยใหม่ หน้าที่ท างการตลาด
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย การ
กาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดการส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ การนาเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการตลาด และจรรยาบรรณด้านการตลาด
The fundamental knowledge of marketing, concepts of modern marketing,
marketing functions, marketing situation analysis, consumer behavior, market
segmentation, target market, market positioning, marketing mix management appropriate
for nosiness, applying technology in marketing field and marketing ethics
3.1.5.3 วิชาเอกบังคับ
AC20102
การบัญชีขั้นกลาง 1
3(2–2–5)
Intermediate Accounting 1
วิชาบังคับก่อน : AC20101 การบัญชีขั้นต้น หรือ
AC10101 การบัญชีการเงิน
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจาแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และ
การวัดมู ล ค่าสิ นทรัพ ย์ การตีร าคาสิน ทรัพย์ การจัด แบ่ง ส่วนสินทรัพย์เป็ นต้น ทุ นและค่ าใช้จ่ายตาม
หลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
การบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และการฝึกปฏิบัติบัญชีขั้นกลาง 1
Prerequisite : AC20101 Fundamental Accounting or
AC10101 Financial Accounting
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Accounting principles and methods of assets, classifications of assets,
recognition and measurement of assets, asset valuation, asset allocation into capital
expenditure and revenue expenditure under accounting principles, asset impairment,
asset reporting in financial statement and information disclosure under financial reporting
standards and practices of Intermediate Accounting 1
AC20203

การบัญชีขั้นกลาง 2
3(2–2–5)
Intermediate Accounting 2
วิชาบังคับก่อน : AC20101 การบัญชีขั้นต้น หรือ
AC10101 การบัญชีการเงิน
หลักการและวิธีการบัญชี เกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ การจาแนกประเภท การ
รับรู้และวัดมูลค่า การแสดงรายการในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และผลประโยชน์พนักงาน การบัญชีส่วนของเจ้าของ การจัดตั้ง
และการดาเนินงาน การเลิกและการชาระบัญชี ของห้างหุ้นส่วนและบริษัท และการฝึกปฏิบัติบัญชีขั้น
กลาง 2
Prerequisite : AC20101 Fundamental Accounting or
AC10101 Financial Accounting
Accounting principles and methods of liabilities and equity, classifications,
recognition and measurement, reporting in financial statement and information
disclosure under financial reporting standards, Provisions contingent liabilities, employee
benefits, accounting for equity, establishment and operating, liquidation of corporation
of partnerships and firms and practices of Intermediate Accounting 2
AC20304

การบัญชีขั้นสูง 1
3(2–2–5)
Advanced Accounting 1
วิชาบังคับก่อน : AC20102 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
AC20203 การบัญชีขั้นกลาง 2
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชีและข้อผิดพลาด สัญญาเช่า
การบัญชีสานักงานใหญ่และสาขา การบัญชีสาหรับเงินตราต่างประเทศ การแปลงค่างบการเงิน การบัญชี
สาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน งบกระแสเงิน
สด และงบการเงินระหว่างกาล และการฝึกปฏิบัติบัญชีขั้นสูง 1
Prerequisite : AC20102 Intermediate Accounting 1 and
AC20203 Intermediate Accounting 2
Accounting policies, changes in accounting estimates and mistakes,
consignment, lease accounting, head office and branch accounting, foreign currency
accounting and translation of foreign currency financial statement, restructuring debt
accounting, accounting for capital investment business, statement of cash flow, and
interim statement and practices of Advanced Accounting 1
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AC20305

การบัญชีขั้นสูง 2
3(2–2–5)
Advanced Accounting 2
วิชาบังคับก่อน : AC20102 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
AC20203 การบัญชีขั้นกลาง 2
หลักการและวิธีการ การรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ การบัญชีสาหรั บการรวมธุรกิจ
การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย การจัดทา
งบการเงินรวม และงบกระแสเงินสดรวม การบัญชีสาหรับการร่วมการงาน หลักการบัญชีทเี่ กี่ยวข้องกับ
เครื่องมือทางการเงิน และการฝึกปฏิบัติบญ
ั ชีชั้นสูง
Prerequisite : AC20102 Intermediate Accounting 1 and
AC20203 Intermediate Accounting 2
Accounting principles and methods, financial reports for affiliated
companies, accounting for business combination, accounting for associates and joint
venture, accounting for investment in subsidiaries, preparation for consolidated financial
statements and consolidated statements of cash flow, accounting for joint arrangement,
Accounting Principles for Financial Instruments and practices of Advanced Accounting 2
AC30201

การบัญชีต้นทุน
3(2–2–5)
Cost Accounting
วิชาบังคับก่อน : AC20101 การบัญชีขั้นต้น หรือ
AC10101 การบัญชีการเงิน
บทบาทของการบัญ ชีต้นทุ นต่อการบริห าร แนวคิดของการบัญ ชีต้นทุ น การจ าแนก
ประเภทต้นทุน วิธีการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบทางตรง แรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิต การปันส่วน
ค่าใช้จ่ายในการผลิต การบัญ ชีต้นทุนฐานกิจกรรม วิธีการคานวณต้นทุ นและการบันทึก บัญ ชีในระบบ
ต้นทุ นงานสั่งท า ต้นทุ นงานผลิตเป็นช่วง ของเสีย ของสิ้นเปลือง หน่วยงานที่ บ กพร่อง เศษซาก การ
คานวณหาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ร่วม และผลิตภัณฑ์พลอยได้ และการฝึกปฏิบัติบัญชีต้นทุน
Prerequisite : AC20101 Fundamental Accounting or
AC10101 Financial Accounting
Roles of cost accounting in management, cost accounting concepts,
classifications of cost, accounting for direct materials, direct labor, and overhead,
allocation of overhead, activity-based costing, cost calculating and production costs
recording for job order cost system, process cost systems, accounting for scrap materials,
spoilage and defective goods, cost calculating for joint products and by-products and
practices of Cost Accounting 1
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AC30202

การบัญชีบริหาร
3(2–2–5)
Managerial Accounting
วิชาบังคับก่อน : AC30201 การบัญชีต้นทุน
การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจ วิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนด้วยเทคนิคเชิงปริมาณ การ
ประมาณการต้นทุน ต้นทุนรวมต้นทุนผันแปร การรายงานส่วนงาน การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และ
กาไร การจัดทางบประมาณ ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างเพื่อการควบคุมคุณภาพ การกาหนด
ราคาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์การลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบ การกาหนดราคาโอน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทัง้ ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน และการฝึกปฏิบัติบญ
ั ชีบริหาร
Prerequisite : AC30201 Cost Accounting
Usage of cost information for decision making, cost behaviors analysis by
quantitative methods , cost estimation, absorption costing, variable costing, segment
reports cost volume and profit analysis, budgeting, standard costing, variance analysis
for quality controlling, product pricing, capital investment analysis, responsibility
accounting, transfer pricing, performance evaluation both financial and non-financial
and practices of Managerial Accounting
AC40301

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
Control and Internal Audit
วิชาบังคับก่อน : AC20101 การบัญชีขั้นต้น
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
การประเมิ นประสิท ธิภาพการควบคุม ภายใน หลักการและมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
กระบวนการตรวจสอบภายใน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส จริยธรรม และความรับผิดชอบของผู้
ตรวจสอบภายใน
Prerequisite : AC20101 Fundamental Accounting
Conceptual Good Corporate governance, internal control, enterprise risk
management, evaluation of effectiveness for internal control, conceptual and standards
of internal auditing, procedures of internal auditing, Disclosure and transparency Ethics
and Responsibility of internal Audit
AC60201

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Information System
วิชาบังคับก่อน : AC20101 การบัญชีขั้นต้น และ
BC10101 เทคโนโลยีดิจทิ ัลสาหรับผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ลักษณะ ส่วนประกอบ และกระบวนการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการ
จัดทาเอกสารทางธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การควบคุมวงจร
ธุรกิจขั้นพื้นฐาน วงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรสินค้าคงเหลือ วงจรการผลิต วงจรการจัดการทรัพยากร
วงจรแยกประเภททั่วไป และการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
Prerequisite : AC20101 Fundamental Accounting and
BC10101 Digital Technology for Business Entrepreneur
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Characteristics, elements and procedures for accounting information
systems, principles of business document preparation, principles of system analysis and
design accounting information systems, control of fundamental business cycles, revenue
cycles, expense cycles, inventory cycles, production cycles, resource management
cycles, general ledgers, and application of information analysis for decision
AC60301

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบัญชี
3(2–2–5)
Programing Application for Accounting
วิชาบังคับก่อน : AC20101 การบัญชีขั้นต้น
ลักษณะทั่วไป การใช้ การเลือก และการวิเคราะห์โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี
การบูร ณาการระบบสารสนเทศทางการบัญ ชีกั บ ระบบในองค์ก ร และการฝึก ปฏิบัติก ารใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อการบัญชี
Prerequisite : AC20101 Fundamental Accounting
General characteristics, usage, selection, and an analysis of Programing
Application for Accounting, integration of accounting information systems with
organizational systems and practices of using software package for accounting
AC80401

รายงานการเงินและการวิเคราะห์
3(2–2–5)
Financial Report and Analysis
วิชาบังคับก่อน : AC20102 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
AC20203 การบัญชีขั้นกลาง 2
หลักการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRSs) การนาเสนอ
รายงานทางการเงิน การตีความงบการเงินและรายงานต่างๆ การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและ
เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่ไม่ใช้ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญเพื่อการ
ตัดสินใจ ผลกระทบต่อ งบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญ ชีที่ แตกต่างกั น และการฝึก ปฏิบัติ
รายงานการเงินและการวิเคราะห์
Prerequisite : AC20102 Intermediate Accounting 1 and
AC20203 Intermediate Accounting 2
Principles of accounting, international financial reporting standard,
Presentation of financial report, financial statement interpretation and other reports,
accounting information disclosure, procedures and tools for financial statement analysis
and non-financial accounting information for decision making, effects on financial
statements from different accounting policy applications and practices of financial report
and analysis
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3.1.5.4 วิชาอัตลักษณ์
AC40302
การสอบบัญชี
3(2–2–5)
Auditing
วิชาบังคับก่อน : AC20102 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
AC20203 การบัญชีขั้นกลาง 2
แนวคิ ด ทั่ ว ไป แม่ บ ทส าหรั บ งานที่ ใ ห้ ค วามเชื่ อ มั่ น และมาตรฐานการสอบบั ญ ชี
วิวัฒนาการและกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพการสอบบัญชี บทบาท ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณของ
ผู้ส อบบัญ ชี การทุ จ ริตและข้อ ผิดพลาด ขั้นตอนในการตรวจสอบ ทั้ ง ในส่วนของข้อตกลงในการรับ
งานสอบบัญ ชี การวางแผน ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสาคัญ การประเมินความเสี่ยง
การรวบรวมและประเมินหลักฐาน การเลือกตัวอย่างในงานสอบบัญชี กระดาษทาการของผู้สอบบัญชี การ
ตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานการสอบบัญชี การควบคุม
คุณภาพงานสอบบัญ ชี แนวทางการตรวจสอบบัญ ชีที่ป ระมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ การใช้บริการหรือ
ผลงานของบุคคลอื่น รวมถึงการตรวจสอบและรายงานบริการเกี่ยวเนื่อง
Prerequisite : AC20102 Intermediate Accounting 1 and
AC20203 Intermediate Accounting 2
General concepts, Framework for assurance engagement, auditing
standard, the evolution and law in auditing professional, role, responsibility, and the
code of ethics for auditor, fraud and error, auditing procedure in the part of the
agreement in auditing acceptance, planning, audit risk and materiality, risk assessment,
accumulating and evaluating evidence, audit sampling, working papers, auditing in asset,
liability, equity, income and expenses, audit report, audit quality control, computerized
accounting system auditing, using other people’s work by auditor, include auditing and
reporting in relevance services
AC40303

ความรู้ทั่วไปสําหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร
3(2–2–5)
General Knowledge for Tax Auditor
วิชาบังคับก่อน : AC50201 การภาษีอากร
การปฏิบัตงิ านและการรายงานสาหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร ได้แก่ จรรยาบรรณของ
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร การประเมินความเสี่ยง เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชี และการจัดทา
กระดาษทาการ ของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร แนวการสอบบัญชี การสอบทาน และการควบคุมงานสอบ
บัญชี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน และการฝึก
ปฏิบัติโดยกรณีศึกษา
Prerequisite : AC50201 Taxation
Performance and reporting for tax auditor including Ethics, Risk
assessment, techniques for auditing and working paper of tax auditor Audit program,
Review and audit control, Civil and Commercial Code in part of registered partnerships
and practical practice by case study
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AC50302

การบัญชีภาษีอากร
3(2–2–5)
Tax Accounting
วิชาบังคับก่อน : AC20101 การบัญชีขั้นต้น และ
AC50201 การภาษีอากร
ความสัมพันธ์ระหว่างการบัญชีการเงิน และการบัญชีภาษีอากร ความแตกต่างระหว่าง
กาไรสุทธิตามมาตรฐานการบัญชีและกาไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกาไรสุทธิตามมาตรฐาน
การบัญชีให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากร การบันทึกบัญชีทเี่ กี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีอากรที่เกี่ยวกับรายการค้าระหว่างประเทศ
การจัดทารายงาน การยื่นแบบแสดงรายการ และการฝึกปฏิบัติภาษีอากร
Prerequisite : AC20101 Fundamental Accounting and
AC50201 Taxation
Relationship between financial accounting and tax accounting, difference
between net profit according to accounting standards and net profit according to the
revenue code, adjustment of profit under accounting standards according to revenue
code, accounting recording about taxation, withholding tax, value-added tax, specific
business tax, corporate income tax, important taxation and international transaction,
preparation of reports for tax purposes and practices of taxation 2
AC50303

การวางแผนภาษี
3(2–2–5)
Tax Planning
วิชาบังคับก่อน : AC50201 การภาษีอากร
หลักการวางแผนภาษี ศึกษาวิธีการที่ประหยัดภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมายและไม่ขัด
ต่อจริยธรรม ศึกษาวิธีการวางแผนภาษีของธุร กิ จขนาดย่อย ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวมทั้ง ธุร กิ จ
ระหว่างประเทศ วิธีการบริหารภาษีและทาแผนภาษี
Prerequisite : AC50201 Taxation 1 and
Pringle of tax planning difference between tax evasion and tax avoidance
methods of reducing taxes that are abided by low and ethics study of tax planning for
small, medium, large and multination corporation, tax management methods well as
actual tax planning will be included
3.1.5.5 วิชาเอกเลือก
1) กลุ่มวิชาบัญชี
AC20306
ทฤษฎีบัญชีและนโยบายการบัญชี
3(3–0–6)
Accounting Theory and Accounting Policy
วิชาบังคับก่อน : AC20102 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
AC20203 การบัญชีขั้นกลาง 2
ประวัติและวิวัฒนาการของการบัญชี องค์ประกอบและโครงสร้างของทฤษฎีบัญชี
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี อภิปรายเกี่ยวกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
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Prerequisite : AC20102 Intermediate Accounting 1 and
AC20203 Intermediate Accounting 2
History and revolution of accounting, elements and structures of
accounting theory, conceptual framework for financial reporting, professional accounting
ethics, discussion about financial reporting standards
AC20307

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพบัญชี
3(2–2–5)
English for Accounting Profession
วิชาบังคับก่อน : AC20101 การบัญชีขั้นต้น
การฝึกพัฒนาทักษะพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ สาหรับการประกอบวิชาชีพบัญชี
คาศัพท์เฉพาะทางด้านการบัญชี และความรูเ้ ชิงวิชาการทางบัญชี
Prerequisite : AC20101 Fundamental Accounting
Development of English skills speaking reading writing for accounting
profession, accounting technical term and accounting academic knowledge
AC60303

การบัญชีดิจิทัล
3(2–2–5)
Digital Accounting
วิชาบังคับก่อน : BC10101 เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
การใช้ทักษะทางด้านเทคโนโลยี การใช้เครื่องมือที่เป็นระบบอัตโนมัติ การใช้โปรแกรม
และเครื่องมือที่ทันสมัยในงานบัญชี เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การนาเสนอรายงาน และการ
ตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล
Prerequisite : BC10101 Digital Technology for Business Entrepreneur
technology skill, using of automatic tools, using modern program and
techniques in accounting work for financial information analysis, accounting preparation,
correcting by digital system
AC70301

การบัญชีเพื่อการนําเข้าและส่งออก
3(2–2–5)
Accounting for Import and Export
วิชาบังคับก่อน : AC20101 การบัญชีขั้นต้น
ความรู้ทั่ วไปของธุรกิ จนาเข้าและส่งออก สิทธิพิเศษทางการค้าศุล กากร เขตปลอด
อากร ระบบบัญชีและเอกสารนาเข้าและส่งออก วิธีการชาระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ การบันทึก
บัญชีและการรับรู้รายได้-รายจ่ายของธุรกิจนาเข้าและส่งออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษี
หัก ณ ที่จ่าย และกระบวนการพิธีการศุลกากรในการนาเข้า-ส่งออกและการฝึกปฏิบัติบญ
ั ชีเพื่อการนาเข้า
และส่งออก
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Prerequisite : AC20101 Fundamental Accounting
General knowledge of import and export, trade privilege, custom
authorities, duty free, accounting systems and import and export document,
international trade payment method, recording and revenue expenditure recognition of
import and export, value added tax, corporate income tax, deferred tax and custom
clearance process of import and export
AC70302

การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
3(2–2–5)
Public Sector Accounting
วิชาบังคับก่อน : AC20101 การบัญชีขั้นต้น
ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการด้านการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ
นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
การจัดทารายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐและงบแผ่นดิน และการฝึกปฏิบัตบิ ัญชีหน่วยงานภาครัฐ
Prerequisite : AC20101 Fundamental Accounting
Meaning, objectives, concepts and development of public sector
accounting, accounting policies and standards for public sectors, accounting systems and
procedures for public sectors, preparation of financial reports for public sectors and
state budget and practices of public sector accounting
AC70303

การบัญชีเฉพาะกิจ
3(3–0–6)
Specialized Accounting
วิชาบังคับก่อน : AC20101 การบัญชีขั้นต้น
ลักษณะการดาเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินทรัพย์
หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานผลการดาเนินงานและการแสดงฐานะการเงินของ
ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
Prerequisite : AC20101 Fundamental Accounting
Operational characteristics of specific business, accounting and internal
control of assets, liabilities, equities, revenues and expenses, income statement and
statement of financial position of insurance business, commercial banking business,
leasing business, real estate business, and construction business
AC70304

การบัญชีเพื่อธุรกิจชุมชน
3(2–2–5)
Accounting for Community Business
วิชาบังคับก่อน : AC20101 การบัญชีขั้นต้น
ลักษณะการดาเนินงาน โครงสร้าง กฎหมาย และภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจชุมชน การจัดทาเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีและสมุดทะเบียน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทารายงานทางการเงินสาหรับการวางแผนและการตัดสินใจ
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Prerequisite AC20101 Fundamental Accounting
Operating characteristics, structure and tax law associated with the
community business. Recording and accounting documents including the preparation of
financial reports for community business accounting financial reports for community
business for planning and decision-making.
AC80302

การวางแผนกําไรและการควบคุม
3(3–0–6)
Profit Planning and Control
วิชาบังคับก่อน : AC20101 การบัญชีขั้นต้น
บทบาทของฝ่ายบริหาร แนวทางและขั้นตอนในการวางแผนกาไร วิธีการจัดทา และการ
ใช้ง บประมาณ เพื่ อ การวางแผนและควบคุม การด าเนิน งาน การรายงานผลการปฏิ บัติง านโดยการ
วิเคราะห์ผลแตกต่าง
Prerequisite : AC20101 Fundamental Accounting
Roles of managerial authority, guidelines and procedures for profit
planning, preparation and usage of budget as a tool for operation planning and
controlling, performance reporting via analysis of different results
AC80403

วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี
3(2–2–5)
Research Methodology in Accounting
วิชาบังคับก่อน : AC20102 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
AC20203 การบัญชีขั้นกลาง 2 และ
BA00301 สถิตเิ พื่อการวิจัยทางธุรกิจ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการวิจัยทางการบัญชี
ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติอย่างง่าย และสรุป
ผลการวิจัย และการฝึกปฏิบัติการเขียนงานวิจัยทางวิจัย
Prerequisite : AC20102 Intermediate Accounting 1 and
AC20203 Intermediate Accounting 2 and
BA00301 Statistics for Business Research
Introduction to research, literature review of accounting research,
research design and methodology, data analysis using basic statistical methods and
conclusion, and practices of writing of accounting research
AC80404

ประเด็นปัญหาพิเศษเฉพาะทางการบัญชี
3(2–2–5)
Special Problems in Accounting
วิชาบังคับก่อน : AC20102 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
AC20203 การบัญชีขั้นกลาง 2
ประเด็นปัญหาพิเศษทางการบัญชี เกี่ยวกับกระบวนการบันทึกบัญชี การจัดทาและการ
นาเสนอรายงานทางการเงิน โดยเรียบเรียงเขียนเป็นรายงานพร้อมนาเสนอเพื่อการอภิปรายกลุ่ม

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 38

Prerequisite : AC20102 Intermediate Accounting 1 and
AC20203 Intermediate Accounting 2
Special accounting problems of accounting processes, preparation and
presentation of financial reports via reports and group discussion
AC90408

ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการบัญชี
3(2–2–5)
Accounting Business Entrepreneurship
วิชาบังคับก่อน : AC20102 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
AC20203 การบัญชีขั้นกลาง 2
หลักการเบื้องต้นของการเป็นผูป้ ระกอบการ การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจด้านการบัญชี การพัฒนาทักษะการเป็นผูป้ ระกอบการธุรกิจด้านการบัญชี
Prerequisite : AC20102 Intermediate Accounting 1 and
AC20203 Intermediate Accounting 2
Basic principles of entrepreneurship, operating process on relating issues
to accounting business operation, developing accounting business entrepreneurship skills
AC90405

สัมมนาการบัญชีการเงิน
3(2–2–5)
Seminar in Financial Accounting
วิชาบังคับก่อน : AC20102 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
AC20203 การบัญชีขั้นกลาง 2 และ
AC60201 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การอภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการนากรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน
และมาตรฐานการบัญชี การปฏิบัติงานด้านการบั ญชีการเงินสาหรับองค์กรโดยใช้กรณีศึ กษา บทความ
วิช าการ บทความวิ จั ย เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประเด็ น ที่ น่ า สนใจ ปั ญ หาด้ า นการบั ญ ชี ก ารเงิ น และ
จรรยาบรรณวิชาชีพการบัญชี
Prerequisite : AC20102 Intermediate Accounting 1 and
AC20203 Intermediate Accounting 2 and
AC60201 Accounting Information System
Discussion and analysis of guidelines of conceptual framework for
financial reporting and accounting standards, financial accounting operations for
organizations using case studies, academic articles, research articles, related documents,
interesting issues, financial accounting problems and accounting professional ethics
AC90406

สัมมนาการบัญชีบริหาร
3(2–2–5)
Seminar in Managerial Accounting
วิชาบังคับก่อน : AC30202 การบัญชีบริหาร
การอภิ ป รายและวิ เ คราะห์ บ ทบาทของการบั ญ ชี บ ริ ห ารภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลง การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญ ชีต้นทุนการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการบัญชีเพื่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ บทความวิชาการ บทความวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่
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น่าสนใจ ปัญหาด้านการบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ การบัญชี ประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษ
ทางการบัญชีบริหารและจรรยาบรรณวิชาชีพการบัญชี
Prerequisite : AC30202 Managerial Accounting
Discussion and analysis of roles of managerial accounting under changing
circumstances, strategic usage of accounting information; application of managerial
accounting information, accounting information analysis for strategic management;
academic articles, research articles, related documents, interesting issues, managerial
accounting problems and accounting professional ethics
AC90407

สัมมนาการภาษีอากร
3(2–2–5)
Seminar in Taxation
วิชาบังคับก่อน : AC50302 การบัญชีภาษีอากร
การอภิปรายและวิเคราะห์บทบาทของการภาษีอากร การใช้ข้อมูลทางภาษีอากรในการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการภาษีอากรเพื่อการบริหารประเด็นที่น่าสนใจ บทความ
วิชาการ บทความวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง ปัญหาพิเศษทางการภาษีอากร และจรรยาบรรณวิชาชีพการ
บัญชี
Prerequisite : AC50302 Tax Accounting
Discussion and analysis of roles of taxation, usage of taxation information
for strategic planning, taxation information analysis for strategic management, academic
articles, research articles, related documents, interesting issues, tax accounting problems
and accounting professional ethics
2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(ก) แบบปกติ
AC90401 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
1(0-3-0)
Internship Preparation of Accounting
ข้อกาหนดของรายวิชา : ต้องเรียนรายวิชาการบัญชีมาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
เทคนิคการสมัครงาน ความรูพ้ ื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การพัฒนา
บุคลิกภาพ การใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร มนุษย์สมั พันธ์ การปรับตัว
ระบบบริหารงานในสถานประกอบการ และการพูดในที่ชุมชน
Job application techniques, basic knowledge for operating in organizations,
personality development, usage of English language skills, information technologies,
communications, hospitality, adaptation, management systems in organizations and
public speaking
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AC90402

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
3(350)
Internship of Accounting
วิชาบังคับก่อน : AC90401 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี
ข้อกาหนดของรายวิชา : ต้องเรียนรายวิชาการบัญชีมาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
การฝึกปฏิบัติงานด้านการบัญชี หรือปฏิบัติงานด้านอื่นทีเ่ กี่ยวข้องในสถานประกอบการ
ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์นเิ ทศร่วมกับผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัตงิ าน
Prerequisite : AC90401 Internship Preparation of Accounting
Internship of accounting or other related works in workplaces under
advisors’ supervision and assigned personnel from workplaces
(ข) แบบสหกิจศึกษา
AC90403 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสําหรับการบัญชี
1(0-3-0)
Cooperative Education Preparation for Accounting
ข้อกาหนดของรายวิชา : ต้องเรียนรายวิชาการบัญชีมาไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
หลักการ แนวคิด และปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
เทคนิคการสมัครงาน ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้
ทั กษะภาษาอั ง กฤษ เทคโนโลยีส ารสนเทศ และการติดต่อ สื่อสาร มนุษย์สัม พันธ์ การปรับ ตัว ระบบ
บริหารงานในสถานประกอบการ และการพูดในที่ชุมชน
Principles, concepts, and philosophy of cooperative education, processes
and related regulations, job application techniques, basic knowledge for operating in
workplaces, development of personality; usage of English language skills, information
technologies and communications; hospitality, adaptation, management systems in
workplaces, and public speaking
AC90404

สหกิจศึกษาสําหรับการบัญชี
6(720)
Co–operative Education for Accounting
วิชาบังคับก่อน : AC90403 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสาหรับการบัญชี
ข้อกาหนดของรายวิชา : ต้องเรียนรายวิชาการบัญชีมาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ การปฏิบัติงานในฐานะพนักงาน
ชั่วคราว การประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์นิเทศร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา
ที่สถานประกอบการมอบหมาย
Prerequisite : AC90403 Cooperative Education Preparation for accounting
Real systematic operations in workplaces, operations as temporary
personnel, evaluation of performance under the advisors’ supervision and assigned
personnel from the workplaces
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3.1.5.5 วิชาสําหรับหลักสูตรอื่น
AC10101
การบัญชีการเงิน
3(2–2–5)
Financial Accounting
ความหมาย วัตถุประสงค์ และความสาคัญของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูล ทางการ
บัญชี กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการบัญชี การจัดทางบการเงินสาหรับ
ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจอุตสาหกรรม วิธีการบัญชีเกี่ยวกับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
Meaning, objectives, and importance of accounting, benefits of accounting
information, conceptual framework for financial reporting, accounting principles and
procedures, financial statements for services, merchandising and manufacturing
businesses, accounting procedures with value-added tax systems
AC10301

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(2–2–5)
Managerial Accounting
วิชาบังคับก่อน : AC20101 การบัญชีขั้นต้น หรือ
AC10101 การบัญชีการเงิน
บทบาทของการบัญชีเพื่อการจัดการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับต้นทุน การรายงานผลการ
ดาเนินงานตามวิธีต้นทุนรวมและต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกาไร การคานวณต้นทุน
แยกตามฐานกิจกรรม การจัดทางบประมาณ การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ การบัญชีตาม
ความรับผิดชอบ และการจัดทางบกระแสเงินสด
Prerequisite : AC20101 Fundamental Accounting or
AC10101 Financial Accounting
Roles of managerial accounting, basic knowledge about cost, operating
performance reporting under full costing and variable costing, cost volume and profit
analysis, activity-based costing, budgeting, usage of accounting information for decision
making, responsibility accounting and compilation of cash flow statement

