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หลักสูตรบญัชีบณัฑิต  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

    3.1  หลกัสูตร 

3.1.1  จํานวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 131 หน่วยกติ 

3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร 

           โครงสร้างหลกัสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที�สอดคล้องกบัที�กาํหนดไวใ้นเกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดงันี�  

 

ก. หมวดวชิาศึกษาทั�วไป ไม่น้อยกว่า                  30  หน่วยกติ 

1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  เรียนไม่นอ้ยกว่า      6   หน่วยกติ 

2) กลุ่มวิชาภาษา   เรียนไม่นอ้ยกว่า    9   หน่วยกติ 

3) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์  เรียนไม่นอ้ยกว่า      6   หน่วยกติ 

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

                            และเทคโนโลย ี                              เรียนไม่นอ้ยกว่า      9   หน่วยกติ  

 

 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกติ 

1) กลุ่มวิชาพื�นฐานวิชาชีพ                                  42     หน่วยกติ 

2) กลุ่มวิชาชีพ   เรียนไม่นอ้ยกว่า    48     หน่วยกติ 

                            -  วิชาชีพ (บงัคบั)                                                              33     หน่วยกติ 

                            -  วิชาชีพ (เลือก)                                เรียนไม่นอ้ยกว่า      15     หน่วยกติ 

                        3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                         5     หน่วยกติ 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
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ข.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    95    หน่วยกติ 

1)  กลุ่มวชิาพื �นฐานวชิาชีพ    42 
 หน่วยกิต 

3502101 ภาษาองักฤษเพื�องานทางธุรกจิ 1 

English for Business I 

3(3-0-6) 

3502102 ภาษาองักฤษเพื�องานทางธุรกจิ 2 

English for Business II 

3(3-0-6) 

3504101 จริยธรรมทางธุรกจิ 

Business Ethics 

3(3-0-6) 

3521104 หลกัการบญัชีข ั�นตน้ 

Principles of Accounting  

3(2-2-5) 

3524910 วิจยัทางการบญัชี 

Accounting Research and Methodology 

3(2-2-5) 

3531101 การเงินธุรกจิ 

Business Finance 

3(3-0-6) 

 

3532203 การภาษีอากร 1 

Taxation I 

3(3-0-6) 

3541101 หลกัการตลาด 

Principles of Marketing  

3(3-0-6) 

3561104 องคก์ารและการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

Organization and  Human Resource Management 

3(3-0-6) 

3562310 การบริหารการผลิต 

Production Management 

3(3-0-6) 

3562601 กฎหมายธุรกจิ 

Business Laws   

3(3-0-6) 

3564212 การจดัการเชิงกลยทุธ ์

Strategic Management 

3(3-0-6) 

3591106 

 

หลกัเศรษฐศาสตร์ 

Principles of Economics  

3(3-0-6) 

3603209 ระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการ  

Management Information Systems 

3(2-2-5) 

2) กลุ่มวชิาชีพ                              ไม่น้อยกว่า    48 
หน่วยกิต 

         2.1)  วชิาชีพ (บงัคบั)                                      33      หน่วยกติ 
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3522103 การบญัชีชั�นกลาง 1 

Intermediate Accounting I 

3(2-2-5) 

3522104 การบญัชีชั�นกลาง 2 

Intermediate Accounting II 

3(2-2-5) 

3522301 การบญัชีตน้ทุน 1 

Cost Accounting I 

3(2-2-5) 

3522302 การบญัชีตน้ทุน 2 

Cost Accounting II 

3(2-2-5) 

3523105 การบญัชีชั�นสูง 1 

Advanced Accounting I 

3(2-2-5) 

3523209 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ 

Financial Reporting and Analysis 

3(2-2-5) 

3523501 การสอบบญัชี 

Auditing 

3(2-2-5) 

3523502 การตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน 

Internal Audit and Internal Control 

3(2-2-5) 

3523601 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

Accounting Information Systems 

3(2-2-5) 

3523701 การภาษีอากร 2 

Taxation II 

3(2-2-5) 

3524106 การบญัชีชั�นสูง 2 

Advanced Accounting II 

 

3(2-2-5) 

         2.2)  วชิาชีพ (เลอืกเฉพาะ)                                                 15       หน่วยกติ 

บังคบัเรียน                  3        หน่วยกติ 

3524901 

 

สมัมนาการบญัชี 

Seminar in Accounting 

   3(2-2-5) 

เลอืกเรียนไม่น้อยกว่า               12       หน่วยกติ  

3523202 

 

การบญัชีเฉพาะกจิการ 

Accounting for Specific Enterprises  

   3(2-2-5) 

3523204 

 

การบญัชีรัฐบาล 

Government Accounting 

   3(2-2-5) 

3524205 ทฤษฎีบญัชี 

Accounting Theory 

   3(2-2-5) 
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3524206 

 

การบญัชีระหว่างประเทศ 

International Accounting 

   3(2-2-5) 

3524210 การบญัชีเพื�อสิ�งแวดลอ้ม 

Green Accounting 

   3(2-2-5) 

3523401 การบญัชีบริหาร 

Managerial Accounting 

   3(2-2-5) 

3523402 

 

การวางแผนและการควบคุมกาํไร 

Profit Planning and Control 

   3(2-2-5) 

3523403 การวิเคราะห์การลงทุนทางอุตสาหกรรม 

Analysis of Industrial Investment 

   3(2-2-5) 

3524503 การบญัชีนิติเวช 

Forensic Accounting 

   3(2-2-5) 

3524504 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 

Information System Audit and Control 

   3(2-2-5) 

3524505 การตรวจสอบบญัชีโดยคอมพิวเตอร์ 

Auditing by Computer 

   3(2-2-5) 

3523602 การวางระบบบญัชีดว้ยคอมพิวเตอร์ 

Computer Application in Accounting System Design 

   3(2-2-5) 

3524603 โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี 
Accounting Software Package 

   3(2-2-5) 

3524604 โปรแกรมประยกุตด์า้นการควบคุมสินคา้ 

Applied Program in Stock Control 

   3(2-2-5) 

3523702 การวางแผนภาษีอากร 

Tax Planning 

   3(2-2-5) 

3524912 ธุรกจิระหว่างประเทศ 

International Business Management 

 

    3(3-0-6) 

      3) หมวดวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   5        หน่วยกติ 

3523801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบญัชี 

Preparation for Professional Experience in Accounting 

2(90) 

 

3524802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบญัชี 

Field Experience in Accounting 

     3(350) 
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ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกติ 

  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี โดยไม่ซํ� ากบั

รายวิชาที�เคยเรียนมาแลว้และตอ้งไม่เป็นรายวิชาที�กาํหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกติรวมในเกณฑ์การ

สาํเร็จหลกัสูตรของสาขาวิชานี�  

หมวดวชิาเฉพาะ 

 

3502101  ภาษาองักฤษเพื�องานทางธุรกจิ 1    3(3-0-6) 

  English for Business I 

   ภาษาองักฤษที�ใชใ้นการสื�อสารในสถานการณ์ต่างๆทางธุรกจิโดยเน้นการฝึกทกัษะ  

ในการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับพื�นฐาน  การอ่านและสรุปรายงาน การเขียนจดหมายธุรก ิจ           

การตอ้นรับ และการโตต้อบทางโทรศพัท ์การจดับนัทึกรายงานการประชุม การเขียนจดหมายสมัครงาน

และการสมัภาษณ์  

3502102  ภาษาองักฤษเพื�องานทางธุรกจิ 2    3(3-0-6) 

  English for Business  II 

  ภาษาองักฤษที�ใชใ้นการสื�อสารในสถานการณ์ต่างๆ ทางธุรกจิโดยเน้นการฝึกทกัษะ  

ในการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดบัสูง   การเขียนจดหมายทวงถามและทกัทว้ง จดหมายปรับความเขา้ใจ   

ฝึกยอ่และสรุปขอ้ความทางธุรกจิ การใชภ้าษาในการของและให้ขอ้มูล การกรอกแบบฟอร์มและการนํา

สญัญาทางธุรกจิประเภทต่างๆ รวมทั�งการติดต่อธุรกจิผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

 

3504101  จริยธรรมทางธุรกจิ     3(3-0-6) 

  Business Ethics 

แนวคิดและที�มาของจริยธรรมและเหตุผลที�ธุรกจิตอ้งมีจริยธรรม   กจิกรรมการสร้าง

จริยธรรมในองคก์ารธุรกจิ  จริยธรรมของผูบ้ริหารและจริยธรรมของพนกังาน 

 

3521104  หลกัการบัญชีขั�นต้น     3(2–2–5) 

  Principles of Accounting  

  ความรู้ทั�วไปเก ี�ยวกบัการบญัชี หลักการและกระบวนการทางการบญัชีของกจิการ

ให้บริการ    และพาณิชยกรรม สมุดรายวนัเฉพาะ การบญัชีภาษีมูลค่าเพิ�ม และระบบใบสําคญัจ่าย การ

จดัทาํรายงานทางการเงิน 

 

 

3522103  การบัญชีชั�นกลาง 1     3(2-2-5) 

  Intermediate Accounting I 
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วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3521104  หลกัการบัญชีขั�นต้น  

หลกัการ และวิธีการบญัชีในการจาํแนก การรับรู้และการวดัมูลค่า การตีราคา และการ

แสดงรายการสินทรัพย ์เก ี�ยวกบัการบญัชีเงินสด เงินลงทุนระยะสั�น ลูกหนี� และตั�วเงิน สินคา้ เงินลงทุน

ระยะยาว ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์  การจดัแบ่งส่วนสินทรัพยเ์ป็นตน้ทุนและค่าใชจ้่ายตามหลักการบญัชี 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ การแสดงสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล ตามหลกัการ

บญัชีที�รับรองทั�วไป 

 

3522104  การบญัชีชั�นกลาง 2     3(2-2-5) 

  Intermediate Accounting II 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3521104  หลกัการบัญชีขั�นต้น  

หลกัการ และวิธีการบญัชีในการจาํแนก การรับรู้และการวดัมูลค่า การตีราคา และการ

แสดงรายการเกี�ยวกบัหนี� สินและส่วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล ตาม

หลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป การบญัชีเก ี�ยวกบัการจดัต ั�งกจิการ การดาํเนินงาน การแบ่งผลกาํไรขาดทุน 

การเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของ การเลิกกจิการและการชําระบญัชีของห้างหุ้นส่วน บริษัทจาํกดั และ

บริษทัมหาชนจาํกดั และงบกระแสเงินสด 

 

3522301  การบญัชีต้นทุน 1      3(2-2-5)   

Cost Accounting I 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3521104  หลกัการบัญชีขั�นต้น  

ความสาํคญัและบทบาทการบญัชีตน้ทุนในองคก์รธุรกจิ ความหมายของตน้ทุนต่างๆ 

ระบบบญัชีที�ใชบ้นัทึกตน้ทุน วิธีการบญัชีและการควบคุม วตัถุดิบ แรงงาน ค่าใชจ้่ายการผลิต ระบบบญัชี

ตน้ทุน งานสั�งทาํ ระบบตน้ทุนช่วงการผลิต ระบบตน้ทุนมาตรฐาน การบญัชีตน้ทุนผลิตภณัฑ์ร่วมและ

ผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ของเสีย ของสิ�นเปลือง งานที�บกพร่อง เศษซาก และตน้ทุนฐานกจิกรรม 

 

3522302  การบญัชีต้นทุน 2      3(2-2-5) 

  Cost Accounting II 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3522301  การบัญชีต้นทุน 1 

การใชข้อ้มูลตน้ทุนในการตดัสินใจวางแผนและควบคุมการดําเนินงานกจิการภายใต้

สภาวการณ์ที�แน่นอนและไม่แน่นอน ความสมัพนัธ์ระหว่างตน้ทุน ปริมาณและกาํไร ระบบตน้ทุนรวม 

ระบบต้นทุนผนัแปร งบประมาณ การวิเคราะห์ต ้นทุน การกาํหนดราคาสินคา้ ราคาโอน และการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

3523105  การบญัชีชั�นสูง 1      3(2-2-5) 

  Advanced Accounting I 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3522103   การบัญชีชั�นกลาง 1 
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                          3522104   การบัญชีชั�นกลาง 2 

การบญัชีเก ี�ยวกบัการฝากขาย การขายโดยการผ่อนชําระ การเช่าซื�อ การคา้ร่วม 

สาํนกังานใหญ่และสาขา การจดัทาํงบการเงินจากระบบการบนัทึกบญัชีที�ไม่สมบูรณ์และระบบบญัชีเดี�ยว 

และสญัญาเช่าระยะยาว  และการรับรู้รายไดเ้ก ี�ยวกบัอสงัหาริมทรัพย ์

 

3523202  การบญัชีเฉพาะกจิการ     3(2-2-5) 

Accounting for Specific Enterprises 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3521104  หลกัการบัญชีขั�นต้น  

ระบบบญัชีและวิธีการบญัชีของกจิการประเภทต่าง ๆ   ธุรกจิประกนัภยั ธุรกจิรับเหมา

กอ่สร้าง ธุรกจิการเกษตร คลงัสินคา้ โรงแรม โรงพยาบาล สาธารณูปโภค ธุรกจิอสังหาริมทรัพย ์หรือ

กจิการอื�น โดยเลือกประเภทของกจิการตามความเหมาะสม 

 

3523204  การบญัชีรัฐบาล       3(2-2-5) 

Government Accounting 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3521104  หลกัการบัญชีขั�นต้น  

ลกัษณะเฉพาะ วตัถุประสงคแ์ละหลกัปฏิบตัิเก ี�ยวกบับญัชีรัฐบาล  รูปแบบและระบบ

งบประมาณแผน่ดิน กระบวนการงบประมาณแผน่ดิน    ระบบบญัชีรัฐบาลและส่วนราชการของประเทศ

ไทย รวมทั�งหน่วยงานยอ่ย ตลอดจนจุดมุ่งหมายและหลกัปฏิบตัิเก ี�ยวกบัการบญัชีกองทุนต่าง ๆ 

 

3523209  รายงานการเงินและการวเิคราะห์    3(2-2-5) 

Financial Reporting and Analysis 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3522103  การบัญชีชั�นกลาง 1  

                          3522104  การบัญชีชั�นกลาง 2  

รายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลทางการบญัชี การใช้เทคนิค  การวิเคราะห์    

งบการเงินและการแปลความเพื�อประโยชน์ในการตดัสินใจของผูใ้ช้รายงานทางการเงินโดยเน้นการใช้

กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง  

 

 

 

 

3523401  การบญัชีบริหาร      3(2-2-5) 

  Managerial Accounting 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3522301  การบัญชีต้นทุน 1  
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  ความรู้ทั�วไปเก ี�ยวกบัการบญัชีบริหาร การบญัชีตน้ทุนรวมและการบญัชีตน้ทุนผนัแปร 

การวิเคราะห์ความสัมพ ันธ์ของตน้ทุน-ปริมาณ-กาํไร การวางแผนกาํไร ระบบบัญชีตน้ทุนกจิกรรม       

การบญัชีตามความรับผดิชอบและการกาํหนดราคาโอน การจดัทาํงบประมาณ และการใชข้อ้มูลทางบญัชี

เป็นเครื�องมือเพื�อการตดัสินใจ   

 

3523402  การวางแผนและการควบคุมกาํไร     3(2-2-5) 

Profit Planning and Control 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3531101  การเงินธุรกจิ 

แนวคิดเก ี�ยวกบัการวางแผนการควบคุมกาํไร เพื�อเป็นพื�นฐานในการวางแผนการ

บริหาร การควบคุมปัจจยัการผลิตและการจาํหน่าย การควบคุมการดาํเนินงานทางการเงินของธุรกจิ โดย

การจดัทาํงบประมาณ การวิเคราะห์ผลต่างจากงบประมาณ เพื�อรายงานเทคนิคในการจดัทาํงบประมาณ

สมยัใหม่ 

 

3523403  การวเิคราะห์การลงทุนทางอุตสาหกรรม                                      3(2-2-5) 

Analysis of Industrial Investment 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3522301  การบัญชีต้นทุน 1  

  เทคนิคการวิเคราะห์อตัราดอกเบี�ยและอตัราผลตอบแทนในการลงทุนวิธีต่าง ๆ การใช้

ตารางในการคาํนวณ  วิธีการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (Cost benefit) การวิเคราะห์ตน้ทุนและ

ประสิทธิผล (Cost-effectiveness) การเปรียบเทียบโครงการลงทุน การวิเคราะห์การเปลี�ยนแปลงของปัจจยั

ที�เก ี�ยวขอ้งในสดัส่วนต่าง ๆ (Sensitivity Analysis) การวิเคราะห์พาราเมตริก (Parametric Analysis) และ

การตดัสินใจเลือกโครงการลงทุน  

 

3523501  การสอบบญัชี      3(2-2-5) 

  Auditing 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3522103  การบัญชีชั�นกลาง 1  

                          3522104  การบัญชีชั�นกลาง 2  

วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของการสอบบญัชี กฎหมายที�เก ี�ยวขอ้งกบัวิชาชีพ การสอบ

บญัชี จรรยาบรรณและความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชี การควบคุมภายใน     

การวางแผนการสอบบญัชี เทคนิคการสอบบญัชี หลกัฐานทางการบญัชี การวิเคราะห์หลกัฐาน              

การปฏิบตัิงาน การเลือกตวัอยา่ง การตรวจสอบ สินทรัพย ์ หนี� สิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้ และค่าใชจ้่าย 

สรุปผลการตรวจสอบและรายงานการสอบบญัชี 

3523502  การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน   3(2-2-5) 

Internal Auditing and Internal Control 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3521104  หลกัการบัญชีขั�นต้น 
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การกาํกบัดูแลกจิการ วตัถุประสงคแ์ละองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน การควบคุม

ภายในตามแนวคิดของ COSO การจดัการความเสี�ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) 

ตามแนวคิดของ COSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและ

การจดัต ั�งหน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบตัิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

ประเภทและขั�นตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกจิกรรมที�สําคญัขององค์กร หน้าที�

และความรับผดิชอบของผูต้รวจสอบภายในต่อการทุจริตในองคก์ร 

 

3523601  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี     3(2-2-5) 

Accounting Information Systems 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3521104  หลกัการบัญชีขั�นต้น  

          3603209  ระบบสารสนเทศเพื�อการจัดการ                            

พื�นฐานของระบบสารสนเทศทางการบญัชี เทคนิคและเครื�องมือที�ใชใ้นการประมวลผล

ขอ้มูล หลักการวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบญัชี เช่น ระบบการขาย   ระบบการผลิต      

การควบคุมภายใน   การตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบญัชี  และการฝึกใชโ้ปรแกรมประยกุต ์

 

3523602  การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 

  Computer Application in Accounting System Design 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3521104  หลกัการบัญชีขั�นต้น  

          3603209  ระบบสารสนเทศเพื�อการจัดการ                    

  การวิเคราะห์ และออกแบบโปรแกรมที�ใช้เป็นเครื�องมือในการจดัทาํโครงสร้างของ

ระบบบัญชี ลักษณะของระบบงานบัญชีที�ใช้คอมพิวเตอร์ การบันทึกและการแกไ้ขการลงบัญชี             

การประมวลผล การรายงานงบการเงินต่าง ๆ การจดัระบบความปลอดภยัของขอ้มูล การตรวจสอบและ

การควบคุมระบบบญัชี  

 

 

 

 

 

 

 

3523701  การภาษีอากร 2      3(2-2-5) 

  Taxation II 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3532203  การภาษีอากร 1  

                     3522103  การบัญชีชั�นกลาง 1  
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                                  3522104  การบัญชีชั�นกลาง 2  

ความแตกต่างของการรับรู้รายได ้รายจ่าย และกาํไรสุทธิ ตามหลักการบญัชีที�รับรอง

ทั�วไปกบั ตามหลกัประมวลรัษฎากร โดยเนน้วิธีการบนัทึกบญัชี   การจดัทาํรายงาน การจดัทาํบญัชีพิเศษ

ที�เก ี�ยวขอ้งกบัภาษีแต่ละประเภท ไดแ้ก ่ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีหัก ณ ที�จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล    

ภาษีมูลค่าเพิ�ม  และ ภาษีธุรก ิจเฉพาะ รวมทั� งจริยธรรมของวิชาชีพการบัญชีในการจัดทําบัญชี                

เพื�อประโยชน์ในการเสียภาษีให้ถูกตอ้งและครบถว้นภายในระยะเวลาที�กาํหนด 

 

3523702  การวางแผนภาษีอากร     3(2-2-5) 

Tax Planning 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3532203   การภาษีอากร 1  

หลกัการ     เทคนิคปัญหา    และวิธีการปฏิบตัิในการวางแผนภาษีอากร    ที�เก ี�ยวขอ้งกบั

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรสําหรับผูป้ระกอบการโดยทั�วไปสามารถนําความรู้ไปตดัสินใจเลือก

รูปแบบในการประกอบธุรกจิ   และการวางแผนภาษีอากร  ที�จะกอ่ประโยชน์สูงสุด   แกก่จิการภายใต้

ขอบเขต หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขที�กฎหมายกาํหนดโดยคาํนึงถึงจริยธรรมอนัดี 

 

3523801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบัญชี               2(90) 

  Preparation for Professional Experience in Accounting  

  การเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนกอ่นออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเรียนรู้ลักษณะ 

และโอกาสของการประกอบอาชีพ พฒันาตวัผูเ้รียนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะ   

ที�เหมาะสมกบัวิชาชีพ  การงานทางธุรกจิ  และการบริหารอยา่งมีระบบ 

 

3524106  การบญัชีชั�นสูง 2         3(2-2-5) 

  Advanced Accounting II 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3522103   การบัญชีชั�นกลาง 1  

                           3522104   การบัญชีชั�นกลาง 2  

การบัญชีเก ี�ยวกบัการรวมธุรก ิจ    การจัดทํางบการเงินรวมของบริษัทใหญ่และ      

บริษทัยอ่ย การถือหุ้นระหว่างบริษทัในเครือ และการบญัชีเก ี�ยวกบัปริวรรตเงินตรา  

 

 

3524205  ทฤษฎบีัญชี       3(2-2-5) 

Accounting Theory 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3521104  หลกัการบัญชีขั�นต้น 
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  วิวฒันาการ และแนวความคิดทางการบญัชี   สถาบนัวิชาชีพทางการบญัชีทั�งในประเทศ

และต่างประเทศ แนวความคิดในการวดัมูลค่าของสินทรัพย ์หนี� สิน ทุน รายได ้  และค่าใชจ้่าย เพื�อจดัทาํ

และนาํเสนองบการเงินตามแม่บทการบญัชี และมาตรฐานการบญัชีที�เก ี�ยวขอ้ง 

 

3524206  การบญัชีระหว่างประเทศ      3(2-2-5) 

International Accounting 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3521104  หลกัการบัญชีขั�นต้น  

หลกัการ แนวคิด และวิธีการทางบญัชี งบการเงินระหว่างประเทศ งบการเงินรวมและ

รายงานตามส่วนงานของธุรกจิระหว่างประเทศ      การวิเคราะห์ความแตกต่างทางการบญัชีปัจจยัพื�นฐาน

ที�กอ่ให้เกดิความแตกต่าง ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ นโยบายรัฐบาล กฎหมายและระเบยีบที�มีตอ่

การบญัชีในแต่ละประเทศ  ผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยนและแนวทางปฏิบตัิทางการบญัชี การบนัทึก

และจดัทาํบญัชีของธุรกจิระหว่างประเทศ 

 

3524210  การบญัชีเพื�อสิ�งแวดล้อม      3(2-2-5) 

  Green Accounting 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3521104  หลกัการบัญชีขั�นต้น  

ความหมายของการบญัชีเพื�อสิ�งแวดลอ้ม วิธีการบญัชีเก ี�ยวกบั สินทรัพย ์(Asset) หนี� สิน 

(Liability) หนี� สินที�อาจเกดิขึ�น (Contingent Liability) ตน้ทุนสําหรับสิ�งแวดล้อม (Environmental cost) 

หนี� สินที�มีต่อสิ�งแวดลอ้ม (Environmental Liability) การบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์(Capitalization) 

ภาระผกูพนัทางกฎหมาย ภาระผูกพนัที�กจิกรรมกาํหนดขึ�นเอง และภาระผูกพนัที�เกดิจากแนวคิดทาง

คุณธรรมหรือ จริยธรรม นโยบายทางการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที�เก ี�ยวขอ้งกบัหนี� สินและตน้ทุน

สิ�งแวดลอ้ม 

 

3524503  การบญัชีนิติเวช      3(2-2-5) 

  Forensic Accounting  

วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3523501  การสอบบัญชี  

ความหมาย แนวคิด และการพฒันารูปแบบการบญัชีนิติเวช ความแตกต่างระหว่างการ

บญัชีนิติเวชกบัการตรวจสอบทุจริต คุณสมบตัิและหน้าที�ความรับผิดชอบของนักบญัชีนิติเวช สถาบนั

วิชาชีพการบญัชีนิติเวช เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ และการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการฟ้องร้อง

เพื�อดาํเนินคดีในศาล  

3524504  การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ    3(2-2-5) 

Information Systems Audit and Control 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3523502  การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

            3603209  ระบบสารสนเทศเพื�อการจัดการ                    
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ผลกระทบเนื�องจากการนาํระบบคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการประมวลผลทางดา้นบญัชี การ

ควบคุมภายในของระบบงานที�ใชค้อมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์  มาตรการป้องกนัการทุจริต 

การประเมินผลการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความน่าเชื�อถือของการประมวลผลขอ้มูล   เทคนิคและ

แนวทางการตรวจสอบระบบบญัชีที�ใชค้อมพิวเตอร์ การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการตรวจสอบ 

 

3524505  การตรวจสอบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 

Auditing by Computer 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3523501  การสอบบัญชี            

ความสาํคญัของการตรวจสอบบญัชีดว้ยคอมพิวเตอร์ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาของ

การประเมินการควบคุมภายใน ของระบบประมวลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ เทคนิคและวิธีการใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เป็นเครื�องมือช่วยในการตรวจสอบและจดัทาํรายงาน   รวมทั�งกระดาษทาํการที�ใช้ในการ

ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชีที�เก ี�ยวขอ้งกบัการสอบบญัชี 

 

3524603  โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี    3(2-2-5) 

Accounting Software Package 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3521104  หลกัการบัญชีขั�นต้น  

โครงสร้างการทาํงานของโปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี และวิธีการใช้งาน ในระบบ

จดัซื�อ ระบบควบคุมสินคา้คงคลงั ระบบขาย ระบบเจา้หนี�  ระบบลูกหนี�  ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร 

ระบบบญัชีแยกประเภท ระบบสินทรัพยแ์ละค่าเสื�อมราคา รวมถึงการกาํหนดฐานขอ้มูลของระบบบญัชี 

ระบบรักษาความปลอดภยั การบาํรุงรักษา และการออกแบบฟอร์มเอกสาร  

 

3524604  โปรแกรมประยุกต์ด้านการควบคุมสินค้า   3(2-2-5) 

 Applied Program in Stock Control 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3521104  หลกัการบัญชีขั�นต้น 

          3603209  ระบบสารสนเทศเพื�อการจัดการ  

กระบวนการควบคุมสินคา้ ประกอบดว้ย การจดัซื�อ การรับ การจดัส่งการควบคุมสินคา้

คงคลงั การนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยกุตใ์ชใ้นการควบคุมสินคา้ หรือการนําโปรแกรมสําเร็จรูป

มาใช ้เพื�อให้การบริหารจดัการสินคา้คงคลงัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

3524802  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพบัญชี             3(350) 

  Field Experience in Accounting 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3523801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบัญชี 

  ให้นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพดา้นการบริหารธุรกจิ ในสถานประกอบการภาครัฐ

หรือเอกชน ภายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารยนิ์เทศ และผูบ้ริหารกจิการเป็นผูค้อยให้คาํแนะนํา ซึ� งอาจ
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จดัให้ฝึกประสบการณ์ทั�งหมด หรือฝึกประสบการณ์และทาํโครงการพิเศษ  หรือฝึกประสบการณ์และทาํ

ภาคนิพนธ์ เพื�อให้เกดิความรู้ ทกัษะ เจตคติ และประสบการณ์เก ี�ยวกบังานทางธุรกจิ 

 

3524901  สัมมนาการบัญชี     3(2-2-5) 

  Seminar in Accounting  

วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3521104  หลกัการบัญชีขั�นต้น 

  อภิปรายแนวคิดปัญหาและขอ้จาํกดัเก ี�ยวกบัมาตรฐานการบญัชีและกฎหมายที�เก ี�ยวขอ้ง

ที�ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั   กรณีศึกษาทางธุรกจิที�พบปัญหาเก ี�ยวกบัการจดัทาํบญัชีที�ใชใ้นกจิการปัญหา/อุปสรรค

ที�เกดิขึ�น   การอภิปรายเพื�อหาขอ้สรุปที�ถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีและกฎหมายที�เก ี�ยวขอ้ง 

 

3524910  วจิัยทางการบัญชี      3(2-2-5) 

  Accounting Research and Methodology 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3522103  การบัญชีชั�นกลาง 1  

            3522104  การบัญชีชั�นกลาง 2  

  หลักการ และระเบียบวิธีวิจยั การทาํวิจยัในรูปแบบต่าง ๆ และการสื�อสารความรู้

เก ี�ยวกบัการวิจยั การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที�เก ี�ยวขอ้งทางดา้นการบญัชี หลกัสถิติและแนวคิดพื�นฐาน

ทางสถิติเพื�อใชใ้นการทาํวิจยัทางการบญัชี  

 

3524912  ธุรกจิระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 

International Business Management  

บทบาทและความสาํคญัของธุรกจิระหว่างประเทศ สภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกจิ

ระหว่างประเทศ บทบาท หน้าที�และความสําคญัขององค์การคา้ระหว่างประเทศ มูลเหตุจูงใจในการ

ดาํเนินธุรกจิระหว่างประเทศ การเลือกประเทศเป้าหมาย รูปแบบในการดําเนินธุรกจิ การวิเคราะห์ การ

ดาํเนินนโยบายในการแกปั้ญหาทางการจดัการและกลยทุธ์ในการดาํเนินงานของธุรกจิระหว่างประเทศ 

 

3531101  การเงินธุรกจิ                                                                          3(3-0-6) 

Business Finance 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน : 3521104  หลกัการบัญชีขั�นต้น  

แนวคิดพื�นฐานทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน  การวิเคราะห์อัตราส่วนทาง

การเงิน การวิเคราะห์ย่อส่วนตามแนวดิ�ง การวิเคราะห์แนวโน้ม การวางแผนทางการเงิน การบริหาร

เงินทุนหมุนเวียน การประเมินโครงการ ตน้ทุนเงินทุน และการจดัหาเงินทุน 
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3532203  การภาษีอากร 1                                         3(3-0-6) 

  Taxation I 

หลกัการ วิธีการจดัเกบ็   และแนวปฏิบตัิเก ี�ยวกบัการยื�นแบบแสดงรายการ การคาํนวณ

ภาษีของภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีที�องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ�นเป็นผูจ้ดัเกบ็    และภาษีอากร

ตามประมวลรัษฎากรกาํหนด    ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา   ภาษีเงินได้นิติบุคคล     ภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษี

ธุรกจิเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที�จ่าย และอากรแสตมป์   จริยธรรมของผูมี้หนา้ที�เสียภาษี 

3541101  หลกัการตลาด                                                                       3(3-0-6) 

Principles of Marketing 

แนวความคิดและความสําคญัทางการตลาด สิ�งแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค การตลาดตามเป้าหมาย  การแบ่งประเภทตลาด และส่วนประสมทางการตลาด 

 

3561104  องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6) 

Organization and  Human Resource Management 

ลกัษณะโครงสร้างขององคก์ารธุรกจิทั�วไป การวางแผน การจดัสายงาน หลกัเกณฑแ์ละ

แนวความคิดในการจดัต ั�งองคก์ารธุรกจิ   ลกัษณะประเภทของการประกอบธุรกจิ หลักการบริหารและ

หนา้ที�สาํคญัของฝ่ายบริหารทุก ๆ ดา้น    วิวฒันาการของทฤษฎีเก ี�ยวกบัองค์การ ทฤษฎีและหลักการใน

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ขอบข่าย หนา้ที�ความรับผดิชอบ     การประเมินผลและปัจจยัที�เก ี�ยวขอ้งกบั

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 

3562310  การบริหารการผลติ        3(3-0-6) 

  Production Management 

ลกัษณะและความสาํคญัของการผลิต  ปัจจยัเก ี�ยวกบัการตดัสินใจการผลิตซึ� งรวมถึง

ระบบการผลิต  การจดัองค์การเพื�อการผลิต  การวางแผนเก ี�ยวกบัผลิตภณัฑ์ และกาํลังการผลิต              

การวางแผนและกระบวนการผลิต  การเลือกสถานที�ต ั�งโรงงาน  การควบคุมคุณภาพและปริมาณ       

ระบบการบาํรุงรักษา  ระบบการจดัซื�อ และระบบการควบคุมสินคา้คงเหลือ  เทคนิคการตดัสินใจและ  

การตรวจสอบโครงการ การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตน้ทุน-ปริมาณ-กาํไร การวางแผนกาํไร การบญัชี

ตน้ทุนรวมและการบญัชีตน้ทุนผนัแปร  และการใชข้อ้มูลทางบญัชีเป็นเครื�องมือเพื�อการตดัสินใจ 
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3562601  กฎหมายธุรกจิ      3(3-0-6) 

  Business Laws        

  ความสมัพนัธ์ระหว่างกฎหมายกบัธุรกจิ กฎหมายที�เก ี�ยวขอ้งกบัรูปแบบการจดัต ั�งธุรกจิ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุ้นส่วน ความรับผดิชอบต่อบุคคลภายนอกทั�วไปในประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย ์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญารวมทั�งสัญญาทางธุรกจิ และกฎหมายสําคญัอื�นๆ         

ที�เก ี�ยวขอ้ง  กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายพาณิชยอิ์เล็คทรอนิคส์ กฎหมายแรงงาน กฎหมาย   

การคุม้ครองผูบ้ริโภคและการป้องกนัการคา้ที�ไม่เป็นธรรม  กฎหมายเก ี�ยวกบัระบบการคา้เสรีและ        

การลงทุน 

 

3564212  การจัดการเชิงกลยุทธ์     3(3-0-6) 

Strategic Management 

แนวคิด  การวางแผนและการบริหารเชิงกลยทุธ์  ความแตกต่างของการวางแผน   และ

การบริหารทั�วไป  องคป์ระกอบของการวางแผนเชิงกลยทุธ์  การกาํหนดเป้าหมายของธุรกจิ กระบวนการ

และเทคนิคการวางแผน  การบริหารความเสี�ยงของธุรกจิ  โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขนั     

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั�งภายในและภายนอก  กลยทุธ์รวมของธุรกจิ การประเมินและการติดตามผล  

และศึกษาถึงรูปแบบและเทคนิคในการออกแบบ พฒันาและ ดาํเนินโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ   

 

3591106  หลกัเศรษฐศาสตร์     3(3-0-6) 

Principles of Economics 

ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจยัการผลิต อุปสงค์ อุปทาน การกาํหนดราคา  ใน

ตลาดประเภทต่าง ๆ ความหมายและวิธีการคาํนวณรายได้ประชาชาติ ปัจจยัที�เป็นตัวกาํหนดรายได้

ประชาชาติ นโยบายการเงิน นโยบายการคลงัและการเงินระหว่างประเทศ ปัญหาการว่างงาน เงินเฟ้อ และ

การกระจายรายได ้ 

 

3603209        ระบบสารสนเทศเพื�อการจัดการ                3(2-2-5) 

  Management Information Systems 

โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการ  การจดัการขอ้มูลและสารสนเทศใน

องคก์ร  บทบาทและหนา้ที�ของระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการภายในองคก์ร  ตลอดจนการประยุกต์ใช้

ระบบสารสนเทศในองคก์ร  เพื�อการวางแผนควบคุม  และสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 


