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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม 2556)

1. ช่ือหลักสูตร

ภาษาไทย :      หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ :      Bachelor of Accountancy Program 

2. ชื่อปริญญำ

ภาษาไทย ชื่อเต็ม   :      บัญชีบัณฑิต 
ชื่อย่อ   : บช.บ. 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  : Bachelor of Accountancy 
ชื่อย่อ  : B.Acc. 

3. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ภาควิชาบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4. ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ให้การศึกษาวิชาการบัญชี ผลิตบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้ และจริยธรรมเพื่อประกอบวิชาชีพ
ทางการบัญชีตามความต้องการของสังคม  อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจของชาติ  

5. ก ำหนดกำรเปิดสอน

ปีการศึกษา 2555 

6. หลักสูตร
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ   137   หน่วยกิต 
1. โครงสร้ำงหลักสูตร

1.1  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป     ไม่น้อยกว่ำ   32    หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพลศึกษา  2 หน่วยกิต 

1.2  หมวดวิชำเฉพำะ          ไม่น้อยกว่ำ    99   หน่วยกิต 
- วิชาเฉพาะบังคับ 87 หน่วยกิต 
- วิชาเฉพาะเลือก       ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

1.3  หมวดวิชำเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่ำ       6  หน่วยกิต 

2. รำยวิชำ
2.1  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป    ไม่น้อยกว่ำ    32   หน่วยกิต 

 -   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต 

           ให้เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จำกรำยวิชำต่อไปนี้ 
01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  

(Computer and Information Technology) 
3(2-2-5) 

01999013 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจ าวัน 
(New Age Information Management in Everyday life) 

3(3-0-6) 

      และเลือกเรียน  3  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
01301201 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

(Resource and Environmental Conservation) 
3(3-0-6) 

01999012 สุขภาพเพ่ือชีวิต  
(Health for Life) 

3(3-0-6) 

01999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา 
(Concepts of Sciences and Philosophy) 

3(2-2-5) 

      -   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                    6   หน่วยกิต 
01459101 จติวิทยาเพ่ือชีวิตสมัยใหม่ 

(Psychology for Modern Life) 
3(3-0-6) 

 และให้เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

01450101 สังคมไทยในโลกปัจจุบัน 
(Thai Society in Today’s World) 

3(3-0-6) 

01453101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
(Introduction to Law)   

3(3-0-6) 
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01453102 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
(Law in Everyday Life) 

3(3-0-6) 

01999041 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดี 
(Economics for Better Living) 

3(3-0-6) 

01999043 การคิดสร้างสรรค์เพ่ือการจัดการคุณค่า 
(Creativity for Value Management) 

3(3-0-6) 

01999141 มนุษย์กับสังคม 
(Man and Society) 

3(3-0-6) 

   

      -   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                               3   หน่วยกิต   
      ให้เลือกเรียน  3  หน่วยกิตจากรายวิชา  ดังต่อไปนี้ 

01387101 ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน   
(The Art of  Living with Others)  

3(3-0-6) 

01387121 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  
(Introduction to Logic)                  

3(3-0-6) 

01390231 มรดกไทย    
(Thai Heritage) 

3(3-0-6)  

01999031 มรดกอารยธรรมโลก 
(The Heritage of World Civilizations) 

3(3-0-6)  

01999032 ไทยศึกษา   
(Thai Studies) 

3(3-0-6) 

01999033 ศิลปะการด าเนินชีวิต   
(Art of  Living)  

3(3-0-6) 

  

     -    กลุ่มวิชาภาษา                                                                     15  หน่วยกิต 
01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  

(Thai Language for Communication) 
3(3-0-6) 

01355112 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน II 
(Foundation English II) 

3(3-0-6) 

01355113 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน III 
(Foundation English III) 

3(3-0-6) 

01355206 เทคนิคภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 
(Technical Business for English) 

3(3-0-6) 

 และให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
01355201 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น  

(Fundamental English Reading) 
3(3-0-6) 

01355202 การเขียนภาษาอังกฤษขั้นต้น  
(Basic English Writing) 

3(3-0-6) 

01355204 การฟัง – การพูดภาษาอังกฤษขั้นต้น 
(Basic English Listening - Speaking) 

3(3-0-6) 

01355207 การเขียนจดหมายในเชิงธุรกิจ 
(English Correspondent) 

3(3-0-6) 
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01355209 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ                                     
(Communicative English for Careers) 

3(3-0-6) 

  

     -    กลุ่มวิชาพลศึกษา                                                                   2  หน่วยกิต 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา   

(Physical Education Activities) 
1, 1(0-2-1)    

   

2.2  หมวดวิชำเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ    99   หน่วยกิต 
      -  วิชาเฉพาะบังคับ                                                                    87  หน่วยกิต 

01101181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I    
(Microeconomics I) 

3(3-0-6) 

01101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I   
(Macroeconomics I) 

3(3-0-6) 

01130111 หลักการบัญชีขั้นต้น    
(Introduction to Principles of Accounting)  

3(2-2-5) 

01130112 การบัญชีขั้นกลาง I    
(Intermediate Accounting I) 

3(3-0-6) 

01130211 การบัญชีขั้นกลาง II    
(Intermediate Accounting II) 

3(3-0-6) 

01130221 หลักการบัญชีต้นทุน   
(Principles of  Cost Accounting)   

3(3-0-6) 

01130251 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
(Accounting Information System) 

3(3-0-6) 

01130252 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
(Principles of Information Systems) 

3(3-0-6) 

01130311 การบัญชีขั้นสูง I   
(Advanced  Accounting  I) 

3(3-0-6) 

01130312 การบัญชีขั้นสูง II   
(Advanced Accounting  II) 

3(3-0-6) 

01130313 
 

แนวคิดทางการเงินส าหรับนักบัญชีอาชีพ  
(Financial Concept for Professional Accountants) 

3(3-0-6) 

01130321 การบัญชีบริหาร  
(Managerial  Accounting) 

3(3-0-6) 

01130331 หลักการสอบบัญชี   
(Principles of  Auditing) 

3(3-0-6) 

01130361 การบัญชีภาษีอากร   
(Tax Accounting) 

3(3-0-6) 

01130413 แนวคิดทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
(Accounting Concepts and Financial Reporting Standards) 

3(3-0-6) 

01130433 การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
(Accounting  Information System Controls and  Audit) 

3(3-0-6) 
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01130441 การวิเคราะหร์ายงานทางการเงิน 
(Financial Report Analysis) 

3(3-0-6) 

01130481 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพบัญชี 
(English for Accounting Professions) 

3(3-0-6) 

01131211 การเงินธุรกิจ    
(Business Finance) 

3(3-0-6) 

01132111 หลักการจัดการ  
(Principles of Management) 

3(3-0-6) 

01132142 ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย   
(Business and Legal Environment) 

3(3-0-6) 

01132231 สถิติธุรกิจ  
(Business Statistics) 

3(3-0-6) 

01132332 
 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 
(Quantitative Analysis for Decision Making in Business) 

3(3-0-6) 

01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ   
(Business Tax System) 

3(3-0-6) 

01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Management) 

3(3-0-6) 

01133211 การจัดการการผลิต   
(Operations Management) 

3(3-0-6) 

01134111 หลักการตลาด   
(Principles of  Marketing) 

3(3-0-6) 

01417117 แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ 
(Calculus for Business) 

3(3-0-6) 

 และเลือกเรียนรายวิชาสัมมนา  3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
01130491 

 
สัมมนาการบัญชีบริหาร  
(Seminar in Managerial Acconting) 

3(2-2-5) 

01130492 
 

สัมมนาการสอบบัญชี  
(Seminar in Auditing) 

3(2-2-5) 

01130493 
 

สัมมนาการรายงานทางการเงิน 
(Seminar in Financial Reporting) 

3(2-2-5) 

01130494 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
(Seminar in Accounting Information Systems) 

3(2-2-5) 

   -   วิชาเฉพาะเลือก      ไม่น้อยกว่า       12   หน่วยกิต 
    โดยก าหนดให้เลือกเรียนวิชา 
01130434 การก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมวิชาชีพ 

(Cooperate Governance and Professional Ethics) 
3(3-0-6) 

และให้เลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้อีกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยจะต้องเป็นวิชาในกลุ่มวิชาบัญชีไม่น้อย
กว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
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1.   กลุ่มวิชำบัญชี  
1.1 กลุ่มวิชำกำรบัญชีกำรเงิน 
01130443 

 
อนุพันธ์ทางการเงินและการบัญชีป้องกันความเสี่ยง 
(Financial Derivatives and Hedge Accounting) 

3(3-0-6) 

01130461 การบัญชีเฉพาะกิจการ  
(Accounting for Specific Enterprises) 

3(3-0-6) 

1.2 กลุ่มวิชำกำรบัญชีบริหำร 
01130442 การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี   

(Accounting for Planning and   Control) 
3(3-0-6) 

01130444 การประเมนิธุรกิจและวิเคราะห์ธุรกิจโดยใช้ข้อมูลทางการบัญชี 
(Business Analysis and Evaluation Using Accounting Information) 

3(3-0-6) 

    1.3  กลุ่มวิชำกำรตรวจสอบ 
01130432 การตรวจสอบและควบคุมภายใน 

(Internal Audit and Cintrol) 
3(3-0-6) 

01130498 ปัญหาพิเศษ 
(Special  Problem) 

3(3-0-6) 

   1.4  กลุ่มวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรบัญชี 
01130451 

 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
(Accounting Information Systems Analysis and Design) 

3(3-0-6) 

01130452 การใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับงานบัญชี 
(Software Application for Accounting) 

3(3-0-6) 

01130453 ระบบฐานสารสนเทศทางการบัญชี 
(Database Systems for Accounting) 

3(3-0-6) 

01130454 
 

โปรแกรมส าเร็จรูปประเภทวางแผนทรัพยากรองค์กรกับงานบัญชี 
(Enterprise Resource Planning Software for Accounting) 

3(3-0-6) 

2.   กลุ่มวิชำอ่ืน ๆ ดังต่อไปนี้ 
2.1 กลุ่มวิชำกำรเงิน 

01131311 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ   
(Business Financing) 

3(3-0-6) 

01131316  การจัดการสินทรัพย์ธุรกิจ 
(Business Asset Management) 

3(3-0-6) 

01131321 การเงินระหว่างประเทศ    
(International Finance) 

3(3-0-6) 

01131322 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ 
(International Business Finance) 

3(3-0-6) 

01131411 การวิเคราะห์หลักทรัพย์   
(Securities Analysis) 

3(3-0-6) 

2.2 กลุ่มวิชำกำรจัดกำร 
01132221 พฤติกรรมองค์การ 

(Organization Behavior) 
3(3-0-6) 
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01132222 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

(Human Resource Management) 
3(3-0-6) 

01132312 
 

การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ  
(Business Negotiation) 

3(3-0-6) 

01132324 
 

ภาวะผู้น าในองค์การธุรกิจ  
(Leadership in Business Organization) 

3(3-0-6) 

01132335 การประเมินโครงการทางธุรกิจ 
(Project Evaluation in Business) 

3(3-0-6) 

01132451 ธุรกิจระหว่างประเทศ  
(International Business) 

3(3-0-6) 

2.3 กลุ่มวิชำกำรจัดกำรกำรผลิต 
01133242 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  

(Introduction to Electronic Commerce) 
3(3-0-6) 

01133315 การวางแผนและควบคุมการผลิต  
(Operations Planning and Control) 

3(3-0-6) 

01313317 การจัดการคุณภาพ  
(Quality Management) 

3(3-0-6) 

01133318 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
(Supply Chain Management)          

3(3-0-6) 

2.4 กลุ่มวิชำกำรตลำด 
01134311 การจัดซื้อ  

(Purchasing) 
3(3-0-6) 

01134321 
 

การตลาดระหว่างประเทศ  
(International Marketing) 

3(3-0-6) 

01134331 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา  
(Product and Price Policy) 

1(1-0-2) 

01134411 
 

การจัดการการตลาด  
(Marketing Management) 

3(3-0-6) 

01134413 
 

การตลาดและการตัดสินใจ  
(Marketing and Decision Making) 

3(3-0-6) 

01134421 
 

การจัดการเพ่ือการส่งออกและน าเข้า  
(Export - Import Management) 

3(3-0-6) 

01134442 หลักการจัดการ ลอจิสติกส์  
(Principles of Logistics Management) 

3(3-0-6) 

3. สหกิจศึกษำ  
01130490 สหกิจศึกษา 

(Cooperative Education) 
  6 

2.3  หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ                                                    6    หน่วยกิต 
    



-17- 

ควำมหมำยของเลขรหัสประจ ำวิชำ 
ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมาย ดังนี้ 

เลขล าดับที่ 1-2 (01)    หมายถึง       วิทยาเขตบางเขน 
เลขล าดับที่ 3-5 (130)  หมายถึง       สาขาวิชาบัญช ี
เลขล าดับที่ 6          หมายถึง       ระดับชัน้ปี 

เลขล าดับที่ 7 มีความหมาย ดังนี้ 
0 หมายถึง กลุ่มวิชาส าหรับนิสิตนอกสาขาวิชา 
1 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
2 หมายถึง กลุ่มวิชาต้นทุน 
3 หมายถึง กลุ่มวิชาสอบบัญชีและควบคุมภายใน 
4 หมายถึง กลุ่มวิชาบริหาร 
5 หมายถึง กลุ่มวิชาสารสนเทศทางการบัญชี 
6 หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะกิจ 
7 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานส าหรับนิสิตในคณะ 
8 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตในภาควิชาบัญชี 
9 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา  ปัญหาพิเศษ 

เลขล าดับที่ 8   หมายถึง ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 
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7. แผนกำรศึกษำ
7.1  แผนกำรศึกษำแบบไม่มีสหกิจศึกษำ 

ปีท่ี  1   ภำคกำรศึกษำที่ 1 
 จ ำนวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยำย-ช.ม.ปฏิบตัิกำร-ช.ม.ศึกษำด้วยตนเอง) 

01130111    หลักการบัญชีขั้นต้น 3(2-2-5) 
01417117    แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ  
01418113    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

01459101    จิตวิทยาเพ่ือชีวิตสมัยใหม่  
  วิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

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

  วิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3(  -  - ) 
รวม 18( -  - ) 

ปีท่ี  1   ภำคกำรศึกษำที่ 2 
 จ ำนวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยำย-ช.ม.ปฏิบตัิกำร-ช.ม.ศึกษำด้วยตนเอง) 

01101181    เศรษฐศาสตร์จุลภาค I  3(3-0-6) 
01130112    การบัญชีขั้นกลาง I  3(3-0-6) 
01131211    การเงินธุรกิจ   3(3-0-6) 
01132111    หลักการจัดการ  3(3-0-6) 
01999021    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
01175xxx    กิจกรรมพลศึกษา 

  วิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1(0-2-1) 
3(  -  - ) 

รวม 19( -  - ) 
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ปีท่ี  2   ภำคกำรศึกษำที่ 1 
 จ ำนวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยำย-ช.ม.ปฏิบตัิกำร-ช.ม.ศึกษำด้วยตนเอง) 

01101182    เศรษฐศาสตร์มหภาค I   3(3-0-6) 
01130211    การบัญชีขั้นกลาง II   3(3-0-6) 
01130221    หลักการบัญชีต้นทุน   3(3-0-6) 
01132231    สถิติธุรกิจ   3(3-0-6) 
01132142    ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย 3(3-0-6) 
01130252    หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
01175xxx     กิจกรรมพลศึกษา  1(0-2-1) 

รวม 19( -  - ) 

ปีท่ี  2   ภำคกำรศึกษำที่ 2 
 จ ำนวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยำย-ช.ม.ปฏิบตัิกำร-ช.ม.ศึกษำด้วยตนเอง) 

01130251    ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) 
01133211    การจัดการการผลิต 3(3-0-6) 
01132332    การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
01132342    ระบบภาษีอากรธุรกิจ  3(3-0-6) 
01134111    หลักการตลาด   3(3-0-6) 

 วิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3( -  - ) 
รวม 18( -  - ) 
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ปีท่ี  3   ภำคกำรศึกษำที่ 1 
                                              จ ำนวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยำย-ช.ม.ปฏิบตัิกำร-ช.ม.ศึกษำด้วยตนเอง) 

01130311     การบัญชีขั้นสูง I  3(3-0-6) 
01130313     แนวคิดทางการเงินส าหรับนักบัญชีอาชีพ  3(3-0-6) 
01130321     การบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 
                     วิชาในกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ในหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 3(  -  - ) 
                   วิชาเลือกเสร ี 3(  -  - ) 

 รวม 15( -  - ) 
  

 

ปีท่ี  3   ภำคกำรศึกษำที่ 2 
                                              จ ำนวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยำย-ช.ม.ปฏิบตัิกำร-ช.ม.ศึกษำด้วยตนเอง) 

01130312    การบัญชีขั้นสูง II   3(3-0-6) 
01130331    หลักการสอบบัญชี  3(3-0-6) 
01130361    การบัญชีภาษีอากร  3(3-0-6) 
01355206    เทคนิคภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
                    วชิาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3(  -  - ) 
                  วิชาเลือกเสรี 3(  -  - ) 

 รวม 18( -  - ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

-21- 
 

ปีท่ี  4   ภำคกำรศึกษำที่ 1 
                                              จ ำนวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยำย-ช.ม.ปฏิบตัิกำร-ช.ม.ศึกษำด้วยตนเอง) 

01130413    แนวคิดทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6) 
01130433    การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) 
01130441    การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  3(3-0-6) 
                วิชาเฉพาะเลือก   9(  -  - ) 

 รวม 18( -  - ) 
 
 

ปีท่ี  4   ภำคกำรศึกษำที่ 2 
                                              จ ำนวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยำย-ช.ม.ปฏิบตัิกำร-ช.ม.ศึกษำด้วยตนเอง) 

01132413    การจัดการเชิงกลยุทธ์   3(3-0-6) 
01130481    ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพบัญชี 3(3-0-6) 
01130xxx     วิชาสัมมนาเลือก 1 วิชา 3(2-2-5) 
                วิชาเฉพาะเลือก 3(  -  - ) 

 รวม 12( -  - ) 
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 7.2   แผนกำรศึกษำแบบมีสหกิจศึกษำ 

ปีท่ี  1   ภำคกำรศึกษำที่ 1 
                                              จ ำนวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยำย-ช.ม.ปฏิบตัิกำร-ช.ม.ศึกษำด้วยตนเอง) 

01130111    หลักการบัญชีขั้นต้น 3(2-2-5) 
01417117    แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ  3(3-0-6) 
01418113    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 3(2-2-5) 
01459101    จิตวิทยาเพ่ือชีวิตสมัยใหม่  
                 วิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

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

                 วิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3(  -  - ) 
 รวม 18( -  - ) 
  
  

ปีท่ี  1   ภำคกำรศึกษำที่ 2 
                                              จ ำนวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยำย-ช.ม.ปฏิบตัิกำร-ช.ม.ศึกษำด้วยตนเอง) 

01101181    เศรษฐศาสตร์จุลภาค I  3(3-0-6) 
01130112    การบัญชีขั้นกลาง I  3(3-0-6) 
01131211    การเงินธุรกิจ   3(3-0-6) 
01132111    หลักการจัดการ  3(3-0-6) 
01999021    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
01175xxx    กิจกรรมพลศึกษา 
                 วิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1(0-2-1) 
3(  -  - ) 

 3(3-0-6) 
 รวม 19( -  - ) 
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ปีท่ี  2   ภำคกำรศึกษำที่ 1 
                                              จ ำนวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยำย-ช.ม.ปฏิบตัิกำร-ช.ม.ศึกษำด้วยตนเอง) 

01101182    เศรษฐศาสตร์มหภาค I   3(3-0-6) 
01130211    การบัญชีขั้นกลาง II   3(3-0-6) 
01130221    หลักการบัญชีต้นทุน   3(3-0-6) 
01132231    สถิติธุรกิจ   3(3-0-6) 
01132142    ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย  3(3-0-6) 
01130252    หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
01175xxx     กิจกรรมพลศึกษา  1(0-2-1) 

 รวม 19( -  - ) 
 
 

ปีท่ี  2   ภำคกำรศึกษำที่ 2 
                                              จ ำนวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยำย-ช.ม.ปฏิบตัิกำร-ช.ม.ศึกษำด้วยตนเอง) 

01130251    ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) 
01133211    การจัดการการผลิต 3(3-0-6) 
01132332    การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
01132342    ระบบภาษีอากรธุรกิจ  3(3-0-6) 
01134111    หลักการตลาด   3(3-0-6) 
                  วิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3(  -  - ) 
 รวม 18( -  - ) 
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ปีท่ี  3   ภำคกำรศึกษำที่ 1 
                                              จ ำนวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยำย-ช.ม.ปฏิบตัิกำร-ช.ม.ศึกษำด้วยตนเอง) 

01130311     การบัญชีขั้นสูง I  3(3-0-6) 
01130313     แนวคิดทางการเงินส าหรับนักบัญชีอาชีพ  3(3-0-6) 
01130321     การบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 
01130361     การบัญชีภาษีอากร 3(3-0-6) 
                     วิชาในกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ในหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 3( -  - ) 
                  วิชาเลือกเสรี 3( -  - ) 

 รวม 18( -  - ) 
  

 

ปีท่ี  3   ภำคกำรศึกษำที่ 2 
                                              จ ำนวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยำย-ช.ม.ปฏิบตัิกำร-ช.ม.ศึกษำด้วยตนเอง) 

01130312    การบัญชีขั้นสูง II   3(3-0-6) 
01130331    หลักการสอบบัญชี  3(3-0-6) 
01132413    การจัดการเชิงกลยุทธ์    3(3-0-6) 
01355206    เทคนิคภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
                    วชิาเฉพาะเลือก 3( -  - ) 
                    วชิาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3( -  - ) 
                  วิชาเลือกเสรี 3( -  - ) 

 รวม 21( -  - ) 
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ปีท่ี  4   ภำคกำรศึกษำที่ 1 
                                              จ ำนวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยำย-ช.ม.ปฏิบตัิกำร-ช.ม.ศึกษำด้วยตนเอง) 

01130413    แนวคิดทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6) 
01130433    การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) 
01130441    การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  3(3-0-6) 
01130481    ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพบัญชี 3(3-0-6) 
01130xxx     วิชาสัมมนา เลือก 1 วิชา 3(2-2-5) 
                วิชาเฉพาะเลือก   3( -  - ) 

 รวม 18( -  - ) 
 
 

ปีท่ี  4   ภำคกำรศึกษำที่ 2 
                                              จ ำนวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยำย-ช.ม.ปฏิบตัิกำร-ช.ม.ศึกษำด้วยตนเอง) 

01130490    สหกิจศึกษา          6 

 รวม  6( -  - ) 
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8.   ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 
01130101 กำรบัญชีทั่วไป  

(General Accounting)   
3(3-0-6) 

 หลักการเบื้องต้น แนวคิด และแนวปฏิบัติทางการบัญชี การบันทึก การจัดท ารายงานการเงิน     
การน าข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการจัดการ 

Basic principles, concepts and accounting practice, recording, financial statement 
preparation, the use of accounting information in management. 

   

01130102 กำรบัญชีส ำหรับผู้มิใช่นักบัญชี  
(Accounting for Non-Accountant) 

3(3-0-6) 

 ความส าคัญของการบัญชีต่อชีวิตประจ าวัน รูปแบบขององค์กร การวิเคราะห์รายการค้า 
ส าหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม การบัญชีภาษีเงินได้ กระบวนการ
จัดท ารายงานการเงิน การวางแผนโดยการใช้งบประมาณ การวิเคราะห์รายงานการเงิน     
            Importance of accounting in everyday life, organization forms, transaction 
analysis for service, trading and industry business, tax accounting, financial 
reporting process, budgetary planning, financial reporting analysis. 

   

01130111    หลักกำรบัญชีขั้นต้น  
(Introduction to Principles of Accounting)                           

3(2-2-5) 

 ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี แม่บทการบัญชี สมการบัญชี วงจรการบัญชี หลักการบัญชี  
และการจัดท างบการเงิน ส าหรับกิจการให้บริการและกิจการพาณิชยกรรม สมุดรายวันเฉพาะ 
บัญชีคุมยอด บัญชีแยกประเภทย่อย และระบบใบส าคัญ ระบบเงินสดย่อย โดยสอดแทรก
จริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี 

 Understanding about the accounting; accounting framework; accounting 
equation; accounting principle; accounting cycle; and financial statements 
preparation for servicing and merchandising firms; special journals, control 
account; subsidiary ledgers; and voucher system; accounting professional ethics 
are concerned. 

  

 
 
 
 
 
 

                                                           


 เปิดรายวิชาใหม่ 


 รายวิชาปรับปรุง 
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01130112   กำรบัญชีขั้นกลำง I  
(Intermediate Accounting I)   

3(3-0-6) 

 พื้นฐำน : 01130111 หรือ  01130171  หรือ  01130101 
 หลักการบัญชีสินทรัพย์ การจ าแนกประเภทสินทรัพย์ การวัดมูลค่าสินทรัพย์ การแสดง
รายการสินทรัพย์ในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย เงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ เงิ น
ลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและ
การด าเนินงานที่ยกเลิก ตลอดจนทรัพยากรแร่ 

 Pre : 01130111 or 01130171  or  01130101 
 Principle of Accounting for assets description, valuation and presentation 
in the financial  statement. Those are consisted of cash, accounts receivable, 
note receivable, inventory, investment, plant, property, equipment, intangible 
assets, non-current Assets Held for Sale and discontinued operations, and 
mineral resources. 

   

01130171 กำรบัญชีกำรเงิน  
(Financial Accounting) 

3(3-0-6) 

 หลักการบัญชีทั่วไป  วิธีการบันทึกบัญชีขั้นต้นเกี่ยวกับเงินสด  ลูกหนี้  ตั๋วเงินรับ สินค้า
คงเหลือ  เงินลงทุน   สินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน หนี้สินและส่วนของผู้เป็นเจ้าของ         
การจัดท ารายงานทางการเงิน    

 General accounting principles; principles of recording transactions for 
cash, account  receivables, note receivables, inventories,  investment,  tangible  
and  intangible assets, liabilities, owner  equities; preparation of financial reports. 

   

01130172 กำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำร 
(Management  Accounting) 

3(3-0-6) 

 พื้นฐำน : 01130171  
บทบาทของการบัญชีบริหาร  การบัญชีต้นทุน ต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุนตาม

กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่นได้ การวิเคราะห์ต้นทุน – ปริมาณ – ก าไร การบัญชี
ตามความรับผิดชอบ การจัดท ารายงานตามส่วนงาน การก าหนดราคา การใช้สารสนเทศ
ทางการบัญชีเพ่ือการจัดการ 

 Pre  :  01130171 
  Role of management accounting;  cost accounting; standard costing; 
activity based costing; budgeting; flexible budgeting;  cost-volume-profit analysis; 
responsibility accounting; segment reporting; pricing decision; use of accounting 
information for management. 
 

 

                                                           


 เปิดรายวิชาใหม่ 


 รายวิชาปรับปรุง 
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01130211   กำรบัญชีขั้นกลำง II   
(Intermediate Accounting II) 

3(3-0-6) 

 พื้นฐำน : 01130111  หรือ  01130171  หรือ  01130101 
หลักการและแนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับรายการหนี้สินและส่วนของเจ้าของกิจการ 

ซึ่งประกอบไปด้วย การจัดประเภท การรับรู้และการวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูล การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ ก าไรต่อหุ้น การน าเสนองบการเงิน และการบัญชี
ส าหรับห้างหุ้นส่วน 
Pre : 01130111  or  01130171  or  01130101 

Accounting principles and practice for liabilities and owners’ equity 
including classification, valuation and measurement, presentation and disclosure; 
accounting for debt restructuring; earnings per share; financial statement 
presentation and; accounting for partnership. 

   

01130221   หลักกำรบัญชีต้นทุน  
(Principles of Cost Accounting) 

3(3-0-6) 

 พื้นฐำน : 01130112  
หลักการพ้ืนฐานของการบัญชีต้นทุน ต้นทุนงานสั่งท า ต้นทุนงานช่วง การบัญชีต้นทุน

วัตถุทางตรง แรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต การบัญชีส าหรับผลิตภัณฑ์ร่วมและ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ เศษซากและของเสีย ต้นทุนมาตรฐาน การงบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่น
ได ้และการวิเคราะห์ผลต่างจากมาตรฐาน ระบบจัสอินไทม์ และต้นทุนตามกิจกรรม  

 Pre :  01130112   
Basic principles of cost accounting; job order costing;  process costing ; 

accounting for direct material, direct labor  and manufacturing overhead ; 
accounting for joint and by product; accounting for spoiled goods, scrap and 
waste materials ; standard costing ; budgeting, flexible budgets and variance 
analysis ; just-in-time system; activity – based costing . 

   

01130251   ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี 
(Accounting Information Systems)                                 

3(3-0-6) 

 พื้นฐำน : 01130211 และ 01130252 
 ลักษณะ  ส่วนประกอบและโครงสร้างของระบบสารสนเทศทางการบัญชี  ทางเดิน

เอกสารและระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับวงจรธุรกิจ หลักการจัดท าเอกสาร  การ
วิเคราะห์และการออกแบบเอกสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการควบคุมภายในและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมทางธุรกิจ   

             Nature components and structure of accounting information system; 
document flow and accounting information regarding business cycle, principle of 
documentation ; analysis, design and using information technology for internal 
control and improving efficiency of business activities . 

 

                                                           


 เปิดรายวิชาใหม่ 


 รายวิชาปรับปรุง 
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01130252    หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสำรสนเทศ 
(Principles of Information Systems)   

3(3-0-6) 

 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  บทบาทและองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ  
การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ระบบสนเทศเพ่ือการบริหารงาน  การสื่อสารข้อมูลใน
ระบบและระบบเครือข่าย  

General knowledge of information technology and information systems; 
roles and  components of information systems in organization; formats and 
structures of information systems; subsystems of information systems in business 
perspective; access to information systems; application of information system in 
management; data communication in information systems; and network systems. 

  

01130311 กำรบัญชีขั้นสูง  I   
(Advanced Accounting I) 

3(3-0-6) 

 พื้นฐำน : 01130112 และ  01130211  
แนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการฝากขาย กิจการร่วมค้า ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจก่อสร้าง 

ส านักงานใหญ่และสาขา องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไข  
ข้อผิดพลาด การช าระบัญชี  

 Pre : 01130112  and 01130211 
Accounting practices for consignment; joint venture; leasing business, 

construction business; home-office and branch; non-profit organization; 
accounting changes and error correction; liquidation. 

   

01130312 กำรบัญชีขั้นสูง II  
(Advanced  Accounting II)   

3(3-0-6) 

 พื้นฐำน : 01130112 และ 01130211  
การบัญชีส าหรับการรวมกิจการ การท างบการเงินรวม รายการค้าที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ   การแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  และบัญชีกองทุน 
 Pre : 01130112  and  01130211 

Accounting for combined corporate entities, preparation of consolidated 
financial statements, foreign currency transactions,  translation of foreign 
financial statements and fund accounting. 

  

 
 
 
 

                                                           


 เปิดรายวิชาใหม่ 


 รายวิชาปรับปรุง 
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01130313 แนวคิดทำงกำรเงินส ำหรับนักบัญชีอำชีพ 
(Financial Concept for Professional Accountants) 

3(3-0-6) 

พื้นฐำน : 01130112 และ 01130211  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตลาดการเงิน ปรัชญาและนโยบายการลงทุน ทฤษฎีการลงทุน

สมัยใหม่ การเงินระหว่างประเทศ และความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ 
Pre :  01130112  and  01130211 

Introduction to financial market; philosophy and policy of investment; 
modern investment  theory; international finance; and foreign exchange 
exposure. 

01130321 กำรบัญชีบริหำร   
(Managerial Accounting) 

3(3-0-6) 

พื้นฐำน : 01130221  
บทบาทของนักบัญชีบริหารและการบัญชีบริหารในองค์กร แนวความคิดและการจ าแนก

ต้นทุนส าหรับการบริหาร การบัญชีบริหารแบบเดิมและการบัญชีบริหารร่วมสมัยส าหรับการ
ตัดสินใจ  การวางแผน และการควบคุม  
Pre : 01130221 

Roles of management accountants and managerial accounting in 
organization ; cost concept and classification for management; traditional and 
contemporary managerial accounting for decision making, planning and control. 

01130331   หลักกำรสอบบัญชี   
(Principles of Auditing) 

3(3-0-6) 

พื้นฐำน : 01130112 และ 01130211 และ 01130251 
แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี  มาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายและ

ข้อบังคับ เกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การ
วางแผนการสอบบัญชีและแนวการตรวจสอบ ความเสี่ยงในการสอบบัญชี การทุจริตและ
ข้อผิดพลาดการควบคุมภายใน หลักฐานการสอบบัญชีและการรวบรวมหลักฐาน กระดาษท า
การของผู้สอบบัญชีการตรวจสอบเนื้อหาสาระของวงจรรายได้ วงจรรายจ่าย วงจรการจัดหา
เงินทุนและการลงทุน รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร  และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี 
Pre : 001130112 and 01130211 and 01130251 

The budgeting process; method and procedures in preparation of 
financial and operating  budgets;  traditional and modern budget;  computer 
application in budgeting; case studies in developing all budgets and 
performance reports. 


 เปิดรายวิชาใหม่ 


 รายวิชาปรับปรุง 
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01130361   กำรบัญชีภำษีอำกร   
(Tax Accounting) 

3(3-0-6) 

 พื้นฐำน : 01130112 และ 01130211 และ 01132342 
หน้าที่และความรับผิดชอบของธุรกิจตามกฎหมายบัญชีและประมวลรัษฎากร          

การค านวณภาษี และการบัญชีส าหรับภาษีเงินได้ได้นิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
และภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมทั้งการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ความแตกต่างระหว่างก าไร
สุทธิทางบัญชีกับก าไร สุทธิทางภาษีและการเปิดเผยรายการภาษีเงินได้ในงบการเงิน 
Pre : 01130112 and  01130211 and 01132342 

Function and responsibilities according to taxation law; tax accounting for 
corporate income tax; value added tax; special business tax; withholding tax and 
personal income tax; differences between accounting earnings and net profit 
calculated from tax code and disclosure of income tax in financial reports. 

   

01130413   แนวคิดทำงบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
(Accounting Concepts and Financial Reporting Standards) 

3(3-0-6) 

 พื้นฐำน : 01130311 
วิวัฒนาการ ลักษณะ โครงสร้าง แนวคิดและข้อสมมติทางบัญชี รวมถึงการน าเอา

แนวคิดและวิธีการต่างๆ ทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้าน
กฎหมายและเศรษฐกิจ มาตรฐานของสถาบันแห่งวิชาชีพและสังคม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินเกี่ยวกับการรับรู้รายการและวัดมูลค่าองค์ประกอบของผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงิน การน าเสนอและการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งการจัดท ารายงานการเงินระหว่างกาล ปัญหา
ที่เก่ียวข้องกับการรายงานทางการเงิน 

 Pre : 01130311 
Evolution; nature; structures; concepts and underlying assumptions of 

accounting; application of accounting concepts and procedures to economic and 
legal environment; and to social and professional institution standards; Financial 
reporting standards on recognition and measurement of performance and 
financial position elements and on presentation and disclosures; Construction of 
interim financial reports; Problems related to financial reporting standards. 

  

01130432 กำรตรวจสอบและกำรควบคุมภำยใน  
(Internal Audit and Control)  

3(3-0-6) 

 พื้นฐำน : 01130251 
การก ากับดูแลกิจการ กรอบงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ

องค์กร แนวคิด ประเภทและมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณของผู้
ตรวจสอบภายในการวางแผน การปฏิบัติงานตรวจสอบและการสรุปผลการตรวจสอบภายใน 
ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร 

                                                           
เปิดรายวิชาใหม่ 


 รายวิชาปรับปรุง 
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 Pre : 01130251 
Corporate governance; framework of internal control and enterprise risk 

management; concept and types and professional standard of internal auditing; 
ethics of internal auditors;  internal audit planning and operation including audit 
conclusion within internal auditor responsibilities to frauds in organization.     

   

01130433    กำรควบคุมและตรวจสอบระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี 
(Accounting Information  System  Controls  and  Audit)  

3(3-0-6) 

 พื้นฐำน: 01130331  
บทบาทและผลกระทบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการควบคุมและตรวจสอบ  ความ

เสี่ยงและการทุจริตในระบบคอมพิวเตอร์หลักการควบคุมภายในและการประเมินผล       การ
ควบคุมภายในกระบวนการและเทคนิค  การตรวจสอบระบบสารสนเทศ  การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือช่วยในการตรวจสอบ  การใช้กรณีศึกษา  
Pre : 01130331 

Roles and impact of information technology on control and audit; risk 
and computer crimes; principle of internal control and internal control 
effectiveness; audit process and computer assisted audit technique. Field trip 
required. 

   

01130434   กำรก ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมวิชำชีพ  
(Corporate Governance and Professional Ethics) 

3(3-0-6) 

 พื้นฐำน : 01130331 
แนวคิดและทฤษฎี โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการในระดับนานาชาติและในประเทศ 

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  การบริหารความเสี่ยงส าหรับนักบัญชี การตกแต่งบัญชี    ความ
รับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี และแนวคิดการบัญชีนิติเวช 

 Pre : 01130331 
 Concept and theory; structure of both international and Thai corporate 

governance; principles of good corporate governance; risk management for 
accountants; creative accounting; corporate social responsibility toward to 
sustainable development; business and professional accounting ethics; and 
concept of forensic accounting. 

   

 
 
 
 
 

                                                           
เปิดรายวชิาใหม่ 

 รายวชิาปรับปรุง 
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01130441 กำรวิเครำะห์รำยงำนทำงกำรเงิน 
(Financial Report Analysis) 

3(3-0-6) 

 พื้นฐำน: 01130311 
 เครื่องมือและเทคนิคร่วมสมัยส าหรับการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์

ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและกระแสเงินสด คุณภาพ
ก าไรและการบริหารก าไร การสรุปและรายงานผลการวิเคราะห์ แนวคิดและเทคนิคในการ
ประเมินมูลค่าธุรกิจ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนงาน
ปฏิบัติการ กรณีศึกษา  

 Pre : 01130311 
 Contemporary tools and techniques for analyzing financial reports. 

Analyses of financial position; results of operations; changes in financial position; 
and cash flows. Quality of earnings and earnings management. Summary and 
reporting of analysis outcome. Business valuation concepts and techniques. 
Related party transaction disclosures. Segment reporting. Case study. 

   

01130442 กำรบัญชีเพื่อกำรวำงแผนและควบคุม 
(Accounting for Planning and Control)         

3(3-0-6) 

 พื้นฐำน : 01130321 หรือ 01130172 
 การวางแผนกลยุทธ์แนวคิดและกระบวนการในการวางแผนก าไรและการควบคุม 

บทบาทของผู้ควบคุมทางการเงิน การใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม 
การก าหนดดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงาน และการรายงานเพ่ือการวางแผนและควบคุม 

 Pre: 01130321 or 01130172 
 Strategic planning; concept and process in profit planning and control; 

roles of financial controller; budget application as a tool in planning and control; 
determination of key performance indicator (KPI); and reporting for planning and 
control. 

   

01130443 อนุพันธ์ทำงกำรเงินและกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง 
(Financial Derivatives and Hedge Accounting) 

3(3-0-6) 

 พื้นฐำน : 01130112 และ 01130211 
ลักษณะและประเภทของอนุพันธ์ทางการเงิน การประเมินมูลค่าตราสารอนุพันธ์      

การบัญชีที่เกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ วิธีการทางการบัญชีเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง และ
ผลกระทบต่องบการเงินจากการน าอนุพันธ์ทางการเงินมาใช้ในกิจการ 

                                                           
 เปิดรายวชิาใหม่ 

 รายวชิาปรับปรุง 
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 Pre : 01130112 and 01130211 
Nature and types of financial derivatives; derivative valuation; accounting 

for  derivatives; accounting  procedure regarding with hedge; and its impact on 
financial statement. 

   

01130444 กำรประเมินและวิเครำะห์ธุรกิจโดยใช้ข้อมูลทำงกำรบัญชี 
(Business Analysis and Evaluation Using Accounting Information) 

3(3-0-6) 

 พื้นฐำน: 01130321 
แนวคิดและทฤษฎีการวัดและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การทางธุรกิจเทคนิค           

การวัดผลงานที่ ใช้กันทั่ วไปในเครื่องมือทางการบัญชีบริหาร การสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก             
การบริหารงานโดยใช้ข้อมูลทางการบัญชี 

 Pre : 01130321 
Concept and theory of performance measurement and evaluation; 

measurement techniques in managerial accounting tools; value based 
management by using accounting information. 

   

01130451 กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี 
(Accounting  Information  Systems Analysis and Design) 

3(3-0-6) 

 พื้นฐำน : 01130251 
การพัฒนาและน าระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ และ

ออกแบบระบบ  การออกแบบอินพุตเอาต์พุตและตัวแบบระบบสารสนเทศ  การน าระบบไปใช้
งานจริงรวมถึงการสนับสนุนระบบสารสนเทศ 

 Pre : 01130251 
AIS Development and implementation system analysis and design 

techniques, input – output design Information system model ; system 
application and system supporting. 

   

01130452

  
กำรใช้ซอฟต์แวร์ส ำหรับงำนบัญชี 
(Software Application for Accounting) 

3(3-0-6) 

 พื้นฐำน : 01130221   
การเรียนรู้และการฝึกทักษะการใช้โปรแกรมและเทคนิคส าคัญ รวมถึงโปรแกรมส าเร็จรูป

ทางการบัญชี เพ่ือการประยุกต์ใช้ส าหรับการปฎิบัติงานตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีและ
การบันทึกรายการทางบัญชี และการบูรณาการระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับระบบงานอื่น ๆ 
ในองค์กร 

                                                           
 

 เปิดรายวชิาใหม่ 

 รายวชิาปรับปรุง 
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Pre : 01130221 
Learning and practicing to use various software and techniques for the 

applications in modern accounting professions including application software in 
order that assessment of accounting software for accounting process and 
Enterprise Resource Planning Integration. 

01130453 ระบบฐำนสำรสนเทศทำงกำรบัญชี   
(Database Systems for Accounting) 

3(3-0-6) 

พื้นฐำน : 01130251 
 แนวคิดพ้ืนฐานของโครงสร้างข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล 

แนวโน้มของระบบฐานข้อมูล และศึกษาตัวอย่างจากระบบฐานข้อมูลในทางธุรกิจ 
Pre : 01130251 

 Fundamental concepts of data structure; database design data 
dictionary; database system trends; and case study on business database 
systems. 

01130454 โปรแกรมส ำเร็จรูปประเภทวำงแผนทรัพยำกรองค์กรกับงำนบัญชี 
(Enterprise Resource Planning Software for Accounting) 

3(3-0-6) 

พื้นฐำน : 01130251 
 หลักการของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน า

ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรมาใช้  การประยุกต์ใช้งานด้านบัญชีกับระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร ระบบงานที่เกี่ยวกับงานทางบัญชีการคัดเลือกและ
ประเมินระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร รวมถึงปัจจัยที่ผลต่อความส าเร็จใน
การน าระบบการวางแผนทรัพยากรภายในองค์กรมาใช้ 
Pre : 01130251 

 Enterprise resource planning principle. Success factors in implementing 
ERP software. Application of accounting functions in the ERP system. Accounting 
module, Selection and evaluation of ERP system including critical success factors 
of adapting of ERP system to company.        

01130461  กำรบัญชีเฉพำะกิจกำร 
(Accounting for Specific Enterprises) 

3(3-0-6) 

พื้นฐำน: 01130112 และ 01130211 
ลักษณะการด าเนินงานระบบบัญชี  และการควบคุมภายในของธุรกิจประเภทต่าง ๆ 

ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและกิจการที่ไม่แสวงหาผลก าไร  สถาบันการเงิน  ธนาคาร  โรงแรม 
โรงพยาบาลและอ่ืน ๆ 

 เปิดรายวชิาใหม่ 

 รายวชิาปรับปรุง 
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Pre : 01130112 and 01130211 
Accounting procedures; systems and internal control of various kinds of 

business such as government non-Profit Organizations; commercial bank; hotel, 
hospital and others, Case study.   

01130481 ภำษำอังกฤษส ำหรับวิชำชีพบัญชี 
(English for Accounting Professions) 

3(3-0-6) 

พื้นฐำน : 01130331 
การการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ใช้ในการสื่อสารและการ

รายงานภายใน วิชาชีพบัญชีต่างๆ ได้แก่ การบัญชีการเงิน การบัญชีบริหารและการตรวจสอบ 
เพ่ือเตรียมความ พร้อมส าหรับการท างาน 
Pre : 01130331 

 Learning English skills listening; speaking; reading and writing; using for 
communication and reporting for work preparation within accounting professions;
financial accounting; managerial accountings and auditing. 

01130491 สัมมนำกำรบัญชีบริหำร 
(Seminar in Managerial Accounting) 

3(2-2-5) 

พื้นฐำน : 01130321 
บทบาทของเครื่องมือหรือเทคนิคทางการบัญชีบริหารแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ที่มี

อิทธิพลต่อการบริหารธุรกิจ อาทิ การวัดผลแบบสมดุล มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น โดย
การเรียนรู้จากทฤษฎี กรณีศึกษา และบทความวิจัยรวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
ทางการบัญชี 
Pre : 01130321 

Roles of modern and classical managerial accounting tools and 
techniques that impacted on business management such as balanced scorecard 
EVA™ etc.  This course provides theoretical knowledge, case study, and research 
articles including accounting research methodology. 

01130492 สัมมนำกำรสอบบัญชี 
(Seminar in Auditing) 

3(2-2-5) 

พื้นฐำน : 01130331 
 วิเคราะห์ อภิปรายและค้นคว้า เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน

มาตรฐานการสอบบัญชี ปัญหาพิเศษและปัญหาในการปฏิบัติงานการสอบบัญชี เรียนรู้แนวทาง                
การแก้ปัญหา กรณีศึกษาและประเด็นที่น่าสนใจรวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทาง       
การบัญชี 

 เปิดรายวชิาใหม่ 

 รายวชิาปรับปรุง 
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 Pre : 01130331 
 Analysis, discussion and research to create in-depth knowledge and 

understanding in auditing standards. Special problems and  practical problems in 
auditing. Study problem solutions. Case study and issues of interest. Including 
accounting research methodology. 

  

01130493   สัมมนำกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
(Seminar in Financial Reporting) 

3(2-2-5) 

 พื้นฐำน : 01130312 
 ความรู้พ้ืนฐานในการวิจัยด้านการรายงานทางการเงิน ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี 

ประเด็นร่วมสมัยและความรู้ใหม่ในการรายงานทางการเงิน ปัญหาในการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับการรับรู้ การวัดมูลค่า การน าเสนอและการเปิดเผยข้อมูล  การพัฒนาและแนวโน้ม
ของการรายงานทางการเงินและร่างมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

 Pre :  01130312 
 Fundamental knowledge in financial reporting research. Accounting 

research methodology Contemporary issues and new knowledge in financial 
reporting. Problems arising in financial reporting  regarding recognition; 
measurement; presentation; and disclosures. Development and trend of 
financial   reporting and related exposure draft on standards.    

   

01130494 สัมมนำระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี 
(Seminar in Accounting  Information  Systems)   

3(2-2-5) 

 พื้นฐำน : 01130251 
ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี  การค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยประเด็นปัญหาเกี่ยวกับระบบ

สารสนเทศทางการบัญชี  โดยใช้กรณีศึกษาจริง  เพื่อพัฒนาทักษะก่อนการปฏิบัติงาน  ประเด็น
ร่วมสมัยและความรู้ใหม่เก่ียวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
Pre : 01130251 

Accounting research methodology; analyzing and researching problem 
regarding to accounting information system using case study for skill 
development; contemporary issues and emerging knowledge in accounting 
information system. 

   

01130498 ปัญหำพิเศษ   
(Special Problems) 

3(3-0-6) 

 การศึกษาค้นคว้าทางบัญชีระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน  
Study and research in accounting at the bachelor’s degree level and 

compile into a written report.  
 

    
 เปิดรายวชิาใหม่ 

 รายวชิาปรับปรุง 


