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รหัสวิชาและคาอธิบายรายวิชา
ACCT1101

การบัญชีขั้นต้น 1
3(3-0-6)
Principles of Accounting 1
ความหมาย วัตถุประสงค์และบทบาทของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี
และจรรยาบรรณวิชาชีพการบัญชี กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน กระบวนการ
ทางบัญชีของธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรมและการบัญชีสาหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม 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 หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่ห มุนเวียน เช่น เจ้าหนี้
ตั๋ว เงิน จ่ าย หุ้ น กู้ หลั กและวิธี การของระบบใบส าคัญ การบั ญชีส่ ว นของเจ้าของ การบัญ ชี
อุตสาหกรรมขนาดย่อมตลอดจนการบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้างแรงงาน

ACCT1103

หลักการบัญชี
3(3-0-6)
Principles of Accounting
ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชีหลักการและ
วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีการจัดทารายงานการเงิ น
ของกิจการขายสินค้าผลิตสินค้า และให้บริการ การนาข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการจัดการ
และการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

ACCT2101

การบัญชีขั้นกลาง 1
3(3-0-6)
Intermediate Accounting 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT1102 การบัญชีขั้นต้น 2
ความหมาย แนวคิด หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจาแนกประเภท
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 การจาแนกประเภทหนี้สิน
การรั บ รู้ และการวัด มูล ค่า หนี้ สิ น การตีร าคา การประมาณหนี้ สิ น และหนี้สิ นที่ อาจเกิด ขึ้ น
ผลประโยชน์ของพนักงาน การแสดงรายการหนี้สิน ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการห้างหุ้นส่วน การดาเนินงาน
การแบ่งผลกาไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการชาระบัญชี
ของห้างหุ้นส่วน บริษัทจากัด และบริษัทมหาชนจากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของ
เจ้าของในงบแสดงฐานะการเงิน การเปิดเผยข้อมูลและการจัดทางบกระแสเงินสด กาไรต่อหุ้น

ACCT2201

การบัญชีต้นทุน 1
3(3-0-6)
Cost Accounting 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT1102 การบัญชีขั้นต้น 2
ความสาคัญ แนวคิดและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุน
ต่าง ๆ ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่าย
การผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทา ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชี
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก
และต้นทุนกิจกรรม

ACCT2202

การบัญชีต้นทุน 2
3(3-0-6)
Cost Accounting 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT2201 การบัญชีต้นทุน 1
การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดาเนินงานกิจการภายใต้
สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกาไร ระบบ
ต้น ทุน รวม ระบบต้น ทุนผันแปร งบประมาณ การวิเคราะห์ ต้นทุน การกาหนดราคาสิ นค้า
ราคาโอน และการประเมินผลการปฏิบัติงานจากข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

ACCT2302

การบัญชีและการเงินสาหรับธุรกิจนาเที่ยว
3(3-0-6)
Accounting and Finance for Tour Business
ทฤษฏีแนวคิด หลักการบัญชีและการเงิน วิธีการบันทึกบัญชี การรายงานทางการเงิน
การวัดผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของธุรกิจนาเที่ยวการวิเคราะห์ต้นทุนและการ
จัดการการเงินของธุรกิจ
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ACCT2601

การภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษี
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม 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 การจัดทารายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน

ACCT3102

การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
Accounting for Specific Enterprises
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT1101 การบัญชีขั้นต้น 1
ลักษณะการดาเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับ สินทรัพย์
หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงาน ผลการดาเนินงานและการแสดงฐานะทาง
การเงินของกิจการนั้นๆ ธนาคาร สถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตรกรรม ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว สหกรณ์ มรดกและทรัสตี การประกันภัยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ACCT3103

การบัญชีธนาคาร
3(3-0-6)
Bank Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT1103 หลักการบัญชี
หลั ก และการด าเนิ นงานของระบบบั ญชี ของธนาคารพาณิ ช ย์ ทั่ ว ไป และการบั ญ ชี
ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารแห่งประเทศไทย วิธีการให้เครดิต การควบคุมเงินฝากทุกประเภท การโอน
เงินของสานักงานใหญ่และสาขา การจัดเก็บเงิน งบการเงินของธนาคาร ปรับปรุงและปิดบัญชี

ACCT3104

การจัดทาบัญชีด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
3(2-2-5)
Computer Software for Book-keeping
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การทางานโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี และวิธีการใช้งานในระบบจัดซื้อ ระบบ
ควบคุมสิ นค้าคงคลัง ระบบขาย ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร
ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา รวมถึงการกาหนดฐานข้อมู ลของ
ระบบและการออกแบบฟอร์มเอกสาร ระบบรักษาความปลอดภัยและบารุงรักษา
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ACCT3105

การบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT1101 หลักการบัญชีขั้นต้น 1
หลักปฏิบัติทางการบัญชีของต่างประเทศ พร้อมทั้ง ความรู้ทั่วไป ความหลากหลาย
ความแตกต่างและความสอดคล้อง เพื่อจัดทารายงานทางการเงินในแต่ละประเทศ พร้อมทั้ง
ศึกษาการภาษีอากรสาหรับบริษัทข้ามชาติ รวมทั้งกรณีศึกษาและปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ACCT3106

ทฤษฎีการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Theory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2
วิวัฒ นาการของการบัญชี สถาบันซึ่งกาหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ โครงสร้างแนวความคิดทางการบัญชี แนวความคิด ในการวัด
มูล ค่ าของสิ น ทรั พย์ หนี้สิ น ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ ายเพื่ อวั ดผลการดาเนิ นงานและฐานะ
ทางการเงิน บทบาทของข้อกาหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์การ
เปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน

ACCT3201

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT1103 หลักการบัญชี
การพัฒนาและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อไปใช้ในการวางแผน การควบคุม
และการตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน กาไร การวิเคราะห์ต้นทุนภาษีและข้อจากัดของข้อมูลต่าง ๆ
การจัดทางบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและงบกระแสเงินสด

ACCT3202

การวางแผนกาไรและการควบคุม
3(3-0-6)
Profit Planning and Control
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2
แนวคิดและกระบวนการในการวางแผนกาไรและการควบคุม บทบาทของควบคุม
ทางการเงิน รวมไปถึงการประเมินผลงานขององค์กรประเภทต่างๆ โดยเน้นการวางแผนและ
การใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่
วางไว้ การกาหนดดัชนีชี้วัดผลการดาเนินงานและการรายงานเพื่อการควบคุมและการบริหาร
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ACCT3203

การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Management Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2
กรอบแนวคิ ด การพั ฒ นายั่ ง ยื น ผลกระทบเชิ ง ลบของการประกอบธุ ร กิ จ ที่ มี ต่ อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม การรวบรวม จัดทาและวิเคราะห์ข้อมูล
ต้นทุนสิ่งแวดล้อมและประโยชน์ทางธุรกิจที่ได้รับจาก การจัดการสิ่งแวดล้ อมทั้งที่เป็นตัวเลข
ทางการเงิน และไม่เป็นตัว เลขทางการเงิน การจัดทารายงานข้อมูล การจัดการสิ่งแวดล้อม
เสนอต่อผู้บริหาร รวมทั้งการจัดการรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เสนอต่ อผู้ใช้ภายนอก
ตามแนวปฏิบัติของ ISO หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ACCT3401

การสอบบัญชี
3(3-0-6)
Auditing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2
แนวคิดทั่ว ไปเกี่ยวกั บการสอบบัญชีและวิช าชีพสอบบัญชี จรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การวางแผนงานการตรวจสอบ หลักฐานการสอบบัญชี เอกสาร
หลั ก ฐานของงานตรวจสอบ ข้ อ ผิ ด พลาด การทุ จริ ต ความเสี่ ย งในการสอบบั ญ ชี ความมี
สาระสาคัญ การควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน การควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ การสุ่มตัวอย่างในการสอบบัญชี การทดสอบการ
ควบคุมและการตรวจสอบหาสาระในวงจรการบัญชีที่สาคัญต่างๆ การแสดงความเห็นต่องบ
การเงินและรายงานผู้สอบบัญชี ตลอดจนการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีและการใช้ผลงาน
ของบุคคลอื่น

ACCT3402

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3(3-0-6)
Internal Audit and Control
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT1102 การบัญชีขั้นต้น 2
การกากับดูแลกิจการ แนวความคิดทั่วไปและองค์ประกอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ตามแนวคิดของ COSO การประเมินผลการควบคุมภายในแนวความคิดพื้นฐานของการ
ตรวจสอบภายในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตามแนวคิดของ COSO การประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ าพการควบคุ ม ภายใน แนวคิ ด การตรวจสอบภายในและการจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและ
ขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สาคัญขององค์กร รวมทั้ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร
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ACCT3403

การบัญชีนิติเวช
3(3-0-6)
Forensic Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT3401 การสอบบัญชี
ความหมาย แนวคิด และการพัฒนารูปแบบการบัญชีนิติเวช ความแตกต่างระหว่างการ
บัญชีนิติเวชกับการตรวจสอบทุจริต คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของนักบัญชีนิติเวช
สถาบั น วิช าชีพการบั ญชีนิติเวช เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ และการเข้าไปมีส่ ว นร่ว มใน
กระบวนการฟ้องร้องเพื่อดาเนินคดีในศาล

ACCT3501

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Information Systems
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BCOM1101 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และ
ACCT1101 การบัญชีขั้นต้น 1
ลั กษณะ ส่ ว นประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี หลั กการจัดท า
เอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรธุรกิจ
ขั้นพื้นฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบั ญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย
วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงินและรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องใน แต่ละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชี
ที่เกี่ยวข้ อง การรั กษาความปลอดภั ยของระบบสารสนเทศทางการบั ญชี การสร้ างระบบ
การควบคุมระบบ และการประกันคุณภาพระบบสารสนเทศ

ACCT3502

การวางระบบบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Systems Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BCOM1101 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และ
ACCT1101 การบัญชีขั้นต้น 1
หลักการโดยทั่วไปเกี่ยวกับการวางระบบบั ญชีของกิจการ การออกแบบกระบวนการ
ทางบัญชี ซึ่งประกอบด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการวางระบบบัญชี เอกสาร ทะเบียนและบัญชี
ต่า ง ๆ ของกิจ การประเภทต่า งๆ เช่ น กิจ การให้ บริ การ กิจ การพาณิช ยกรรมและกิ จการ
อุตสาหกรรม รวมทั้งศึกษาลักษณะรายงานการควบคุมภายใน ประโยชน์และปัญหาที่เกิดขึ้นแก่
ฝ่ายบริหารของกิจการประเภทนั้น

ACCT3503

การจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี
3(3-0-6)
Database Management in Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BCOM1101 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
แนวคิด โครงสร้างหลัก องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล รวมถึงวิธีการจัดโครงสร้าง
วิธีการออกแบบระบบฐานข้อมูลโดยใช้แบบจาลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้ระบบ
จัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี
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ACCT3601

การบัญชีภาษีอากร
3(3-0-6)
Tax Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT2601 การภาษีอากร
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการ
บัญชีและการภาษีอากร การจัดทากระดาษทาการเพื่อคานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
การปรั บปรุ งกาไรสุ ทธิทางการบัญชีก ารเงินเป็นกาไรสุ ทธิทางภาษีอากร รวมทั้งการจัดทา
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากรและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร

ACCT3602

การวางแผนภาษี
3(3-0-6)
Tax Planning
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT3601 การบัญชีภาษีอากร
การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จา่ ยภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยัดภายใต้กรอบของกฎหมาย และความ
รับผิดชอบต่อสังคม

ACCT3901

วิธีวิจัยวิทยาทางบัญชี
3(3-0-6)
Research Methodology in Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: APST2105 สถิติธุรกิจ
หลักการและระเบียบวิธีวิจัย การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านการบัญชี
การสื่อสารความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและการทาวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ

ACCT4101

การบัญชีขั้นสูง 1
3(3-0-6)
Advanced Accounting 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี
งบการเงิน ระหว่างกาล งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงในส่ ว นของ ผู้ ถือหุ้ นและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ การบัญชีสาหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและการแปลงค่างบการเงิน การบัญชี
สานักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศ สัญญาก่อสร้าง การร่วมการงาน ธุรกิจฝากขาย
ธุรกิจขายผ่อนชาระ ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ACCT4102

การบัญชีขั้นสูง 2
3(3-0-6)
Advanced Accounting 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2
แนวคิดของการรวมธุรกิจ และการทาธุรกิจแบบโลกาภิวัตน์ การควบรวมกิจการ การ
ซื้อกิจการ การลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย งบการเงินรวมรายการระหว่างกัน การลงทุน
ทางอ้อมและการถือหุ้นระหว่างกัน การบัญชีสาหรับกองทุน การบัญชีสาหรับกิจการไม่แสวงหา
กาไร การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ งบกระแสเงินสดรวม
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ACCT4103

รายงานการเงินและการวิเคราะห์
3(3-0-6)
Financial Reporting and Analysis
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2
รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่องมือ ในการ
วิ เ คราะห์ ง บการเงิ น และข้ อ มู ล ทางการบั ญ ชี อื่ น ที่ ส าคั ญ เพื่ อ การตั ด สิ น ใจ การวิ เ คราะห์
อุ ต สาหกรรม ผลกระทบต่ อ งบการเงิ น จากการเลื อ กใช้ น โยบายการบั ญ ชี ที่ แ ตกต่ า งกั น
ตลอดจนการวิเคราะห์งบการเงินรวม โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง

ACCT4401

การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information System Audit and Control
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT 3401 การสอบบัญชี และ
ACCT 3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
แนวคิดและผลกระทบเนื่องจากการนาระบบคอมพิว เตอร์มาใช้ในการประมวลผล
ทางด้านการบัญชี การควบคุมภายในของระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์
และมาตรการป้องกัน การประเมิน ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ
ของการประมวลผลข้ อมูล เทคนิคการตรวจสอบระบบบัญ ชีที่ใช้ คอมพิว เตอร์ และการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในการตรวจสอบ

ACCT4402

การตรวจสอบบัญชีด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
3(2-2-5)
Computerized Auditing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT 3401 การสอบบัญชี
หลั ก การท างานของโปรแกรมส าเร็ จ รู ป เพื่ อ การควบคุ ม ภายในและการประเมิ น
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในของระบบประมวลผลข้อมูลทางบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ การทุจริต
ทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกันวิธีใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการตรวจสอบบัญชีของ
ผู้ ส อบบั ญ ชี การจั ดท าแนวการตรวจสอบ การจัด ทากระดาษทาการของผู้ ส อบบั ญชี และ
รายงานผลการตรวจสอบด้วยคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคนิคและวิธีการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้
คอมพิวเตอร์ประมวลผล

ACCT4801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ต้องเรียนวิชาเอกทางบัญชี ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
การประยุกต์หลักการและทฤษฏีทางการบัญชี โดยการใช้กรณีศึกษาสถานการณ์จาลอง
การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะ การใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีการ
พัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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ACCT4802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี
5(350)
Occupational Practicum in Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT4801 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี
จั ด ให้ นั ก ศึก ษาได้ฝึ กประสบการณ์วิ ช าชี พด้ านการบั ญ ชีใ นสถานประกอบการ ใน
ภาครัฐหรือเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์นิเทศก์ และผู้บริหารกิจการเป็นผู้คอยให้
คาแนะนา ซึ่งอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมด หรือฝึกประสบการณ์และทาโครงการพิเศษ
เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางธุรกิจด้านการบัญชี

ACCT4803

การเตรียมสหกิจศึกษาการบัญชี
2(90)
Preparation for Co-operative Education in Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ต้องเรียนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน โดยให้มีความรู้เกี่ยวกับการสมัครงานและ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
การพัฒนาตนตามมาตรฐานวิชาชีพ เช่น การพัฒนาในด้านเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ การปรับตัว
เข้า กับ ผู้ ร่ ว มงาน ความรู้เ กี่ยวกับ กฎหมายแรงงานและระบบบริห ารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการนาเสนอ โครงงานหรือผลงาน การเขียนรายงานโครงงานหรือผลงาน
และการนาเสนอโครงงานหรือผลงาน

ACCT4804

สหกิจศึกษาการบัญชี
6(560)
Co-operative Education in Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี
การฝึกงานวิชาชีพบัญชีที่เน้นการปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยความร่วมมือของ
สถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมกัน มีการคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบการ เพื่อให้ นักศึกษาได้บูรณาการความรู้จากการศึกษาตลอดหลั กสูตรกับการ
ปฏิบัติงานจริง มีการจัดทาโครงการ การนาเสนอโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
คาแนะนาของอาจารย์นิเทศก์ และพนักงานพี่เลี้ยง ในสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาเกิด
ทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพตลอดจน เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อให้เป็น
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและพร้อมที่จะเข้ าสู่ตลาดแรงงาน
เมื่อสาเร็จการศึกษา โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ
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ACCT4901

สัมมนาทางการบัญชีการเงิน
2(0-4-2)
Seminar in Financial Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2
อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการนากรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงินและ
มาตรฐานการบัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี สาหรับองค์กรประเภทต่างๆ โดยใช้กรณีศึกษา
บทความ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจ ตลอดจน
ปัญหาด้านการบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ACCT4902

การวิจัยทางการบัญชี
3(0-6-3)
Research in Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการบัญชี
ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัยทางการบัญชี เลือกหัวข้อที่จะทาวิจัยเสนอเค้า
โครงการวิจัย ดาเนินการวิจัยและเสนอผลการวิจัย
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