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รหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

ACCT1101     การบัญชีขั้นต้น 1                               3(3-0-6) 
                Principles of Accounting 1 

 ความหมาย วัตถุประสงค์และบทบาทของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี
และจรรยาบรรณวิชาชีพการบัญชี กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน กระบวนการ
ทางบัญชีของธุรกิจบริการ  ธุรกิจพาณิชยกรรมและการบัญชีส าหรับภาษีมูลค่าเพ่ิม บัญชีคุมยอด
และสมุดรายวันเฉพาะ  

ACCT1102  การบัญชีขั้นต้น 2                3(3-0-6)    
                 Principles of Accounting 2 
                        รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ACCT1101 การบัญชีขั้นต้น 1        

 การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร ระบบเงินสดย่อย 
ตั๋วเงินรับ ลูกหนี้ เงินลงทุน สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เช่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   
ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน เช่น เจ้าหนี้  
ตั๋วเงินจ่าย หุ้นกู้ หลักและวิธีการของระบบใบส าคัญ การบัญชีส่วนของเจ้าของ การบัญชี
อุตสาหกรรมขนาดย่อมตลอดจนการบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้างแรงงาน 

ACCT1103     หลักการบัญช ี      3(3-0-6)    
                Principles of Accounting   

 ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชีหลักการและ
วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีการจัดท ารายงานการเงิน
ของกิจการขายสินค้าผลิตสินค้า และให้บริการ การน าข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการจัดการ
และการบัญชีภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ACCT2101   การบัญชีขั้นกลาง 1                     3(3-0-6) 
  Intermediate Accounting 1 
                  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ACCT1102 การบัญชีขั้นต้น 2      

   ความหมาย แนวคิด หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจ าแนกประเภท
สินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ การตีราคา การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลของสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ในงบการเงิน  
การบัญชีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและต้นทุนการกู้ยืม 
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ACCT2102    การบัญชีขั้นกลาง 2                              3(3-0-6)         
                     Intermediate Accounting 2 
                 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ACCT1102 การบัญชีขั้นต้น 2   

         หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของและหนี้สิน การจ าแนกประเภทหนี้สิน  
การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การประมาณหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
ผลประโยชน์ของพนักงาน การแสดงรายการหนี้สิน ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล 
การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการห้างหุ้นส่วน การด าเนินงาน 
การแบ่งผลก าไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการช าระบัญชี
ของห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด และบริษัทมหาชนจ ากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของ
เจ้าของในงบแสดงฐานะการเงิน การเปิดเผยข้อมูลและการจัดท างบกระแสเงินสด ก าไรต่อหุ้น 

ACCT2201   การบัญชีต้นทุน 1                      3(3-0-6) 
                      Cost Accounting 1 
          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ACCT1102 การบัญชีขั้นต้น 2   

    ความส าคัญ แนวคิดและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุน
ต่าง ๆ ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่าย
การผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท า ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชี
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก  
และต้นทุนกิจกรรม 

ACCT2202    การบัญชีต้นทุน 2                  3(3-0-6) 
 Cost Accounting 2 
          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ACCT2201 การบัญชีต้นทุน 1  

 การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการด าเนินงานกิจการภายใต้
สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและก าไร ระบบ
ต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปร งบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การก าหนดราคาสินค้า  
ราคาโอน และการประเมินผลการปฏิบัติงานจากข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 

ACCT2302 การบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจน าเที่ยว 3(3-0-6) 
 Accounting and Finance for Tour Business 

 ทฤษฏีแนวคิด หลักการบัญชีและการเงิน วิธีการบันทึกบัญชี การรายงานทางการเงิน 
การวัดผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของธุรกิจน าเที่ยวการวิเคราะห์ต้นทุนและการ
จัดการการเงินของธุรกิจ 
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ACCT2601    การภาษีอากร                                     3(3-0-6) 
  Taxation    

 หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษี
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์   

ACCT3101   การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ               3(3-0-6) 
 Public Sector Accounting 
          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ACCT1101 การบัญชีขั้นต้น 1   

  ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการด้านการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ  
นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงาน
ภาครัฐ การจัดท ารายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน 

ACCT3102    การบัญชีเฉพาะกิจการ   3(3-0-6) 
                      Accounting for Specific Enterprises 
          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ACCT1101 การบัญชีขั้นต้น 1 

 ลักษณะการด าเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับ  สินทรัพย์ 
หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงาน ผลการด าเนินงานและการแสดงฐานะทาง
การเงินของกิจการนั้นๆ ธนาคาร สถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตรกรรม ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว สหกรณ์ มรดกและทรัสตี การประกันภัยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   

ACCT3103      การบัญชีธนาคาร   3(3-0-6) 
                  Bank Accounting    
        รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ACCT1103 หลักการบัญช ี

  หลักและการด าเนินงานของระบบบัญชีของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป และการบัญชี                     
ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารแห่งประเทศไทย วิธีการให้เครดิต การควบคุมเงินฝากทุกประเภท การโอน
เงินของส านักงานใหญ่และสาขา การจัดเก็บเงิน งบการเงินของธนาคาร ปรับปรุงและปิดบัญชี  

ACCT3104    การจัดท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป                  3(2-2-5) 
   Computer Software for Book-keeping                    
         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

   การท างานโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีและวิธีการใช้งานในระบบจัดซื้อ ระบบ
ควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบขาย ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร  
ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา รวมถึงการก าหนดฐานข้อมูลของ
ระบบและการออกแบบฟอร์มเอกสาร ระบบรักษาความปลอดภัยและบ ารุงรักษา 
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ACCT3105  การบัญชีระหว่างประเทศ                                                      3(3-0-6) 
   International Accounting                    
         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ACCT1101 หลักการบัญชีขั้นต้น 1 

   หลักปฏิบัติทางการบัญชีของต่างประเทศ พร้อมทั้ง ความรู้ทั่วไป  ความหลากหลาย 
ความแตกต่างและความสอดคล้อง เพ่ือจัดท ารายงานทางการเงินในแต่ละประเทศ พร้อมทั้ง
ศึกษาการภาษีอากรส าหรับบริษัทข้ามชาติ รวมทั้งกรณีศึกษาและปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ACCT3106       ทฤษฎีการบัญชี    3(3-0-6) 
  Accounting Theory 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2      

 วิวัฒนาการของการบัญชี สถาบันซึ่งก าหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ โครงสร้างแนวความคิดทางการบัญชี แนวความคิด ในการวัด
มูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายเพ่ือวัดผลการด าเนินงานและฐานะ
ทางการเงิน บทบาทของข้อก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์การ
เปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน 

ACCT3201 การบัญชีเพื่อการจัดการ          3(3-0-6) 
 Managerial Accounting   
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ACCT1103 หลักการบัญชี                             

        การพัฒนาและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพ่ือไปใช้ในการวางแผน การควบคุม
และการตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน ก าไร การวิเคราะห์ต้นทุนภาษีและข้อจ ากัดของข้อมูลต่าง ๆ 
การจัดท างบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและงบกระแสเงินสด 

ACCT3202   การวางแผนก าไรและการควบคุม            3(3-0-6) 
 Profit Planning and Control 

                  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2      
 แนวคิดและกระบวนการในการวางแผนก าไรและการควบคุม บทบาทของควบคุม
ทางการเงิน รวมไปถึงการประเมินผลงานขององค์กรประเภทต่างๆ โดยเน้นการวางแผนและ
การใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่
วางไว้ การก าหนดดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานและการรายงานเพ่ือการควบคุมและการบริหาร 
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ACCT3203    การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม                      3(3-0-6) 
          Environmental Management Accounting 
           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2     

 กรอบแนวคิดการพัฒนายั่งยืน ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม การรวบรวม จัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล
ต้นทุนสิ่งแวดล้อมและประโยชน์ทางธุรกิจที่ได้รับจาก การจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นตัวเลข
ทางการเงิน และไม่เป็นตัวเลขทางการเงิน การจัดท ารายงานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม 
เสนอต่อผู้บริหาร รวมทั้งการจัดการรายงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน เสนอต่อผู้ใช้ภายนอก
ตามแนวปฏิบัติของ ISO หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ACCT3401    การสอบบัญชี                                                3(3-0-6) 
           Auditing 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2                        

   แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและวิชาชีพสอบบัญชี จรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การวางแผนงานการตรวจสอบ หลักฐานการสอบบัญชี เอกสาร
หลักฐานของงานตรวจสอบ ข้อผิดพลาด การทุจริต ความเสี่ยงในการสอบบัญชี ความมี
สาระส าคัญ การควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน การควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ การสุ่มตัวอย่างในการสอบบัญชี การทดสอบการ
ควบคุมและการตรวจสอบหาสาระในวงจรการบัญชีที่ส าคัญต่างๆ การแสดงความเห็นต่องบ
การเงินและรายงานผู้สอบบัญชี ตลอดจนการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีและการใช้ผลงาน
ของบุคคลอื่น 

ACCT3402    การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน     3(3-0-6) 
 Internal Audit and Control 
           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ACCT1102 การบัญชีขั้นต้น 2 

 การก ากับดูแลกิจการ แนวความคิดทั่วไปและองค์ประกอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ตามแนวคิดของ COSO การประเมินผลการควบคุมภายในแนวความคิดพ้ืนฐานของการ
ตรวจสอบภายในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตามแนวคิดของ COSO การประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและ
ขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่ส าคัญขององค์กร  รวมทั้ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร 
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ACCT3403   การบัญชีนิติเวช            3(3-0-6) 
 Forensic Accounting 
          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT3401 การสอบบัญชี 

 ความหมาย แนวคิด และการพัฒนารูปแบบการบัญชีนิติเวช ความแตกต่างระหว่างการ
บัญชีนิติเวชกับการตรวจสอบทุจริต คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของนักบัญชีนิติเวช 
สถาบันวิชาชีพการบัญชีนิติเวช เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ และการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการฟ้องร้องเพ่ือด าเนินคดีในศาล 

ACCT3501    ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                                              3(3-0-6) 
          Accounting Information Systems 
           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  BCOM1101 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และ 
    ACCT1101  การบัญชีขั้นต้น 1 

 ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี หลักการจัดท า
เอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรธุรกิจ
ขั้นพ้ืนฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย  
วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงินและรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องใน แต่ละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชี           
ที่เกี่ยวข้อง การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทางการบัญชี  การสร้างระบบ         
การควบคุมระบบ และการประกันคุณภาพระบบสารสนเทศ 

ACCT3502    การวางระบบบัญชี                                                          3(3-0-6) 
          Accounting Systems Design 

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  BCOM1101 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และ 
  ACCT1101  การบัญชีขั้นต้น 1 
 หลักการโดยทั่วไปเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีของกิจการ การออกแบบกระบวนการ
ทางบัญชี ซึ่งประกอบด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการวางระบบบัญชี เอกสาร ทะเบียนและบัญชี
ต่าง ๆ ของกิจการประเภทต่างๆ เช่น กิจการให้บริการ กิจการพาณิชยกรรมและกิจการ
อุตสาหกรรม รวมทั้งศึกษาลักษณะรายงานการควบคุมภายใน ประโยชน์และปัญหาที่เกิดขึ้นแก่
ฝ่ายบริหารของกิจการประเภทนั้น 

ACCT3503    การจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี    3(3-0-6) 
 Database Management in Accounting 
                รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  BCOM1101 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

 แนวคิด โครงสร้างหลัก องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล รวมถึงวิธีการจัดโครงสร้าง  
วิธีการออกแบบระบบฐานข้อมูลโดยใช้แบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้ระบบ
จัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี   
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ACCT3601    การบัญชีภาษีอากร            3(3-0-6) 
 Tax Accounting 
           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ACCT2601 การภาษีอากร  

 แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการ
บัญชีและการภาษีอากร การจัดท ากระดาษท าการเพ่ือค านวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร 
การปรับปรุงก าไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเป็นก าไรสุทธิทางภาษีอากร รวมทั้งการจัดท า
รายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภาษีสรรพากรและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร 

ACCT3602   การวางแผนภาษี   3(3-0-6) 
                      Tax Planning 
         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ACCT3601 การบัญชีภาษีอากร  

 การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จา่ยภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน เพ่ือให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยัดภายใต้กรอบของกฎหมาย และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

ACCT3901  วิธีวิจัยวิทยาทางบัญชี  3(3-0-6) 
 Research Methodology in Accounting  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  APST2105 สถิติธุรกิจ 

 หลักการและระเบียบวิธีวิจัย การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านการบัญชี 
การสื่อสารความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและการท าวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ 

ACCT4101   การบัญชีขั้นสูง 1                                                    3(3-0-6) 
                      Advanced Accounting 1 
        รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2  

 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี 
งบการเงินระหว่างกาล งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ ผู้ถือหุ้นและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ การบัญชีส าหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและการแปลงค่างบการเงิน การบัญชี
ส านักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศ สัญญาก่อสร้าง การร่วมการงาน ธุรกิจฝากขาย  
ธุรกิจขายผ่อนช าระ ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   

ACCT4102   การบัญชีขั้นสูง 2                                        3(3-0-6) 
 Advanced Accounting 2                                                 
          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2  

 แนวคิดของการรวมธุรกิจ และการท าธุรกิจแบบโลกาภิวัตน์ การควบรวมกิจการ การ
ซื้อกิจการ การลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย งบการเงินรวมรายการระหว่างกัน การลงทุน
ทางอ้อมและการถือหุ้นระหว่างกัน การบัญชีส าหรับกองทุน การบัญชีส าหรับกิจการไม่แสวงหา
ก าไร การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ งบกระแสเงินสดรวม 
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ACCT4103    รายงานการเงินและการวิเคราะห์                3(3-0-6) 
          Financial Reporting and Analysis 
           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2  

        รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี  วิธีการและเครื่องมือ  ในการ
วิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางการบัญชีอ่ืนที่ส าคัญเพ่ือการตัดสินใจ  การวิเคราะห์
อุตสาหกรรม  ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน 
ตลอดจนการวิเคราะห์งบการเงินรวม โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง 

ACCT4401   การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ   3(3-0-6) 
                      Information System Audit and Control 

         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT 3401 การสอบบัญชี  และ  
  ACCT 3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   
         แนวคิดและผลกระทบเนื่องจากการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผล
ทางด้านการบัญชี การควบคุมภายในของระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์
และมาตรการป้องกัน การประเมิน ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ
ของการประมวลผลข้อมูล เทคนิคการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการตรวจสอบ 

ACCT4402   การตรวจสอบบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 3(2-2-5) 
                      Computerized Auditing   
          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT 3401 การสอบบัญชี   

       หลักการท างานของโปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือการควบคุมภายในและการประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในของระบบประมวลผลข้อมูลทางบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ การทุจริต
ทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกันวิธีใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการตรวจสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชี การจัดท าแนวการตรวจสอบ การจัดท ากระดาษท าการของผู้สอบบัญชี และ
รายงานผลการตรวจสอบด้วยคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคนิคและวิธีการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้
คอมพิวเตอร์ประมวลผล 

ACCT4801    การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี                   2(90) 
    Preparation for Occupational Practicum in Accounting   
                       รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ต้องเรียนวิชาเอกทางบัญชี ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

 การประยุกต์หลักการและทฤษฏีทางการบัญชี โดยการใช้กรณีศึกษาสถานการณ์จ าลอง
การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะ การใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีการ
พัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพเพ่ือ
เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 



9 
 

รหัสและค าอธิบายรายวิชา พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
 

ACCT4802    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี        5(350) 
  Occupational Practicum in Accounting 
                       รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT4801 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี 

 จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบัญชีในสถานประกอบการ ใน
ภาครัฐหรือเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์นิเทศก์ และผู้บริหารกิจการเป็นผู้คอยให้
ค าแนะน า ซึ่งอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมด หรือฝึกประสบการณ์และท าโครงการพิเศษ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ทักษะ เจตคต ิและประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางธุรกิจด้านการบัญชี 

ACCT4803   การเตรียมสหกิจศึกษาการบัญชี                2(90) 
                    Preparation for Co-operative Education in Accounting 
                     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ต้องเรียนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

      การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน โดยให้มีความรู้เกี่ยวกับการสมัครงานและ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
การพัฒนาตนตามมาตรฐานวิชาชีพ เช่น การพัฒนาในด้านเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ การปรับตัว
เข้ากับผู้ร่วมงาน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ โครงงานหรือผลงาน การเขียนรายงานโครงงานหรือผลงาน
และการน าเสนอโครงงานหรือผลงาน 

ACCT4804   สหกิจศึกษาการบัญชี  6(560) 
                   Co-operative Education in Accounting 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ACCT4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี                                      

 การฝึกงานวิชาชีพบัญชีที่เน้นการปฏิบัติในสถานประกอบการ  โดยความร่วมมือของ
สถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมกัน มีการคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้จากการศึกษาตลอดหลักสูตรกับการ
ปฏิบัติงานจริง  มีการจัดท าโครงการ  การน าเสนอโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
ค าแนะน าของอาจารย์นิเทศก์ และพนักงานพ่ีเลี้ยง ในสถานประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษาเกิด
ทักษะ  องค์ความรู้ในวิชาชีพตลอดจน  เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพ่ือให้เป็น
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
เมื่อส าเร็จการศึกษา  โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ   
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ACCT4901  สัมมนาทางการบัญชีการเงิน  2(0-4-2) 
                      Seminar in Financial Accounting 
         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2  

 อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการน ากรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินและ
มาตรฐานการบัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ส าหรับองค์กรประเภทต่างๆ โดยใช้กรณีศึกษา  
บทความ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจ ตลอดจน
ปัญหาด้านการบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ACCT4902   การวิจัยทางการบัญชี                                                                    3(0-6-3) 
                      Research in Accounting 
         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ACCT3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการบัญชี 

          ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัยทางการบัญชี  เลือกหัวข้อที่จะท าวิจัยเสนอเค้า
โครงการวิจัย  ด าเนินการวิจัยและเสนอผลการวิจัย 




