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หมูวิชาการบัญชี 

 (ACCT) 

 
 หมูวิชาการบัญชี  ซึ่งอยูในสาขาวิชาการบัญชี  ไดจัดลักษณะเน้ือหารายวิชาออกเปนดังน้ี  

1. บัญชีการเงิน       (ACCT_1_ _) 

2. บัญชีบริหาร       (ACCT_2_ _) 

3. บัญชีและการเงิน      (ACCT_3_ _) 

4. สอบบัญชี       (ACCT_4_ _)    

5. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี    ( ACCT_5_ _)  

6. การบัญชีภาษีอากร      (ACCT_6_ _) 

7.     

8. การฝกประสบการณวิชาชีพ     (ACCT_8_ _) 

9. โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ  โครงการศึกษา (ACCT_9_ _) 

       เอกเทศ  การสัมมนา  และการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

หมูวิชาการบัญชี 

 

รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

ACCT1101  หลกัการบัญชี 1 3(3-0-6) 

ACCT1102  หลกัการบัญชี 2   3(3-0-6) 

ACCT2101  การบัญชีขั้นกลาง 1    3(3-0-6) 

 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1    3(2-2) 

ACCT2102  การบัญชีขั้นกลาง 2          3(3-0-6) 

 3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2          3(2-2) 

ACCT2201 3522102 การบัญชีตนทุน 1                         3(3-0-6) 

ACCT2202 3522105 การบัญชีตนทุน 2     3(3-0-6) 

ACCT2301  การบัญชีและการเงิน 3(3-0-6) 

ACCT3101 3523201 การบัญชีธนาคาร 3(3-0-6) 

ACCT3102 3523204 การบัญชีรัฐบาล 3(3-0-6) 

ACCT3103 3523202 การบัญชีเฉพาะกิจ 3(3-0-6) 

ACCT3104  การบัญชีสําหรับธุรกิจขนาดยอม 3(3-0-6) 

ACCT3105 3524204 การบัญชีเพื่อการนําเขาและสงออก 3(3-0-6) 

ACCT3201 3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 

ACCT3401 3524302 การสอบบัญชี 3(3-0-6) 

ACCT3402 3524303 การตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) 

ACCT3403 3524306 ปญหาการสอบบัญชี 3(3-0-6) 

ACCT3501 3523301 การวางระบบบัญชี   3(3-0-6) 

ACCT3502 3523206 ระบบบัญชีสหกรณ 3(3-0-6) 

ACCT3503 3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) 

ACCT3601 3524103 การบัญชีภาษีอากร 3(3-0-6) 

ACCT3602 3524203 การวางแผนภาษีอากร 3(3-0-6) 
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รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

ACCT4101  การบัญชีขั้นสูง 1      3(3-0-6) 

 3524101 การบัญชีชั้นสงู 1      3(3-0) 

ACCT4102  การบัญชีขั้นสูง 2      3(3-0-6) 

 3524102 การบัญชีชั้นสงู 2      3(3-0) 

ACCT4103 3524202 การบัญชีระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

ACCT4104 3524102 ทฤษฎีบัญชี 3(3-0-6) 

ACCT4105  การรายงานทางการเงิน 3(3-0-6) 

ACCT4401 3523302 การวิเคราะหงบการเงิน 3(3-0-6) 

ACCT4801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 2(90) 

ACCT4802  การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 5(225) 

ACCT4901 3524901 สัมมนาทางการบัญชี 1(0-2-1) 

ACCT4902  การวิจัยทางการบัญชี 3(0-6-3) 
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รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 

  รหัสวิชา                ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

 ACCT1101      หลักการบัญชี 1                                                                                                                3(3-0-6) 

                          Principles of Accounting 1 

                 ศึกษาความหมายของการบัญชี  วัตถุประสงคและประโยชนขอมูลทางการบัญชี   

แมบทการบัญชีและขอสมมติฐานทางการบัญชี  หลักและวิธีการบัญชีตามหลักการ             

บัญชีคู  วิเคราะหรายการคา  บันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นตน  และสมุดรายวันเฉพาะ   

สมุดบัญชีแยกประเภท  กระดาษทําการ  จัดทํางบทดลอง  การปรับปรุงและปดบัญชี   การทํา

งบการเงินของกิจการใหบริการ  กิจการซื้อมาขายไป  และกิจการอุตสาหกรรม  การบัญชี

ภาษีมูลคาเพิ่ม 

 

ACCT1102      หลักการบัญชี  2                                                 3(3-0-6) 

                         Principles of Accounting 2                              

                                   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ACCT1101   หลักการบัญชี 1 

           ศึกษาการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยหมุนเวียน เชน เงินสด เงินฝากธนาคาร ระบบเงินสดยอย 

ต๋ัวเงินรับ ลูกหน้ี เงินลงทุน สินคาคงเหลือ สินทรัพยไมหมุนเวียน เชน ที่ดิน อาคาร  อุปกรณ  

การคิดคาเสื่อมราคา  ทรัพยากรธรรมชาติ  สินทรัพยไมมีตัวตน  หน้ีสิน  เชน   เจาหน้ี  ต๋ัวเงิน

จาย   หลักและวิธีการของระบบใบสําคัญ การบัญชีสวนของเจาของ การบัญชีอุตสาหกรรม

ขนาดยอมตลอดจนการบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและคาจางแรงงาน  

 

ACCT2101      การบัญชีข้ันกลาง 1                                                                                                           3(3-0-6) 

                          Intermediate Accounting 1   

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ACCT1102     หลักการบัญชี  2 

   ศึกษาหลักการ และวิธีการโดยละเอียดเกี่ยวกับรายการสินทรัพยวาดวย การจําแนก

ประเภท สินทรัพย การตีราคา การหามูลคาของสินทรัพย  การจัดแบงสวนสินทรัพยเปนตนทุน 

และคาใชจายตามหลักการบัญชี   การดอยคาของสินทรัพย  การแสดงรายการสินทรัพยในงบ

การเงิน หลักการเปดเผยขอมูลของสินทรัพย  
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  รหัสวิชา                ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

ACCT2102      การบัญชีข้ันกลาง 2                                                                                                           3(3-0-6) 

                          Intermediate Accounting 2 

         วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ACCT1102     หลักการบัญชี  2 

           ศึกษาหลักและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหน้ีสินระยะสั้น หน้ีสินระยะยาว การบัญชีสําหรับการ

ปรับโครงสรางหนี้ การแสดงรายการในงบการเงิน และหลักการเปดเผยขอมูลการบัญชีเกี่ยวกับ

หางหุนสวนวาดวยการจัดต้ัง การดําเนินงานและการเปลีย่นแปลงหุนสวน  การเลกิกจิการและ

การชําระบัญชี  การจายคืนเงินลงทุน  งบการเงินของหางหุนสวน  การบัญชีเกี่ยวกับบริษัท 

จํากัด   และบริษัทมหาชน จํากัด  วาดวยวิธีการ จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท การจําหนายหุน การ

จัดทํางบการเงินในแบบที่สมบูรณและการเงินระหวางกาล การจดทะเบียนเพิ่มทุนและลดทุน 

สวนเกินทุนประเภทตางๆ กําไรตอหุน  การคํานวณมูลคาหุนแตละชนิด  การจัดสรรกําไร

สะสม  การเลิกบริษัท  และการชําระบัญชี 

 

ACCT2201      การบัญชีตนทุน 1                                                                                                             3(3-0-6) 

                         Cost Accounting 1   

                                       วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ACCT1102 หลักการบัญชี  2  

            ศึกษาบทบาทของการบัญชีตนทุนในองคกรธุรกิจ  ศัพทและความหมายของตนทุน

ประเภทตางๆ และองคประกอบตนทุน  ระบบบัญชีที่ใชบันทึกตนทุน  วิธีการบัญชีและการ

ควบคุมวัตถุดิบ แรงงาน และคาใชจายการผลิต ระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทํา ระบบบัญชีตนทุน

ชวง ระบบบัญชีตนทุนมาตรฐาน การวิเคราะหหา ผลตางที่เกิดขึ้น การบัญชีตนทุนผลิตภัณฑ

รวมและผลิตภัณฑพลอยได ของเสีย  การสิ้นเปลือง  งานที่บกพรอง  เศษซาก 
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  รหัสวิชา                ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

ACCT2202      การบัญชีตนทุน 2                                                                                                           3(3-0-6) 

                         Cost Accounting 2 

                                   วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ACCT2201 การบัญชีตนทุน 1 

          ศึกษาการใชขอมูลทางการบัญชีเพื่อประโยชนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการ

ดําเนินงานกจิการภายใตสภาวการณทีแ่นนอนและไมแนนอน การกระจายอํานาจ การกาํหนด

ราคาสินคาและราคาโอน การวิเคราะหตนทุน ระบบตนทุนผันแปร  การวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางปริมาณ ตนทุนและกําไร  การใชขอมูลตนทุนเพื่อประโยชน ในการตัดสินใจในการ

บริหารระยะสั้นและระยะยาว การจัดทํางบกระแสเงินสด  การจัดงบประมาณสมบูรณแบบ  

ตนทุนกิจกรรม  การบริหารตนทุนสมัยใหม  ไดแก  การบริหารแบบทันเวลา ตนทุนกิจกรรม 

(Activity  Based  Costing : ABC)และการบริหารตนทนุกจิกรรม (Activity  Based  Management  

ABM) การประเมินผลแบบสมดุล  ฯลฯ 

 

ACCT2301        การบัญชีและการเงิน                                                                                                       3(3-0-6) 

 Accounting and Financing 

 ศึกษาแนวคิดและหลักการบัญชีและการเงิน การทําบัญชีพื้นฐานเงินสด บัญชีรายรับ-

รายจาย บัญชีเงินลงทุน สินคาคงเหลือ สินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยถาวร วิธีการเงินและการ

บัญชีของกิจการตางๆ การวิเคราะหงบการเงินกฎหมายทางบัญชีและระบบใบสําคัญ 

 

ACCT3101 การบัญชีธนาคาร                                                                                                         3(3-0-6) 

                            Bank Accounting 

           วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ACCT1101 หลักการบัญชี 1 

           ศึกษาหลักและการดําเนินงานของระบบบัญชีของธนาคารพาณิชยทั่วไป  และการบัญชีที่

เกี่ยวของกับธนาคารแหงประเทศไทย      วิธีการใหเครดิต การควบคุมเงินฝากทุกประเภท การ

โอนเงิน สํานักงานใหญและสาขา การจัดเก็บเงิน     งบการเงินของธนาคาร ปรับปรุงและปด

บัญชี 

 

ACCT3102      การบัญชีรัฐบาล                                                                                                                3(3-0-6) 

                         Government Accounting 

         ศึกษาลักษณะจุดมุงหมายและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชี-กองทุนของกองทุนที่มี

ลักษณะตาง ๆ กัน กองทุนจัดหาสินทรัพยประจํา กองทุนชําระหน้ีสิน กองทุนทรัสต กองทุน

ทดแทน กองทุนหมุนเวียน การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยประจํา และหน้ีสิน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ

บัญชีรัฐบาลและสวนราชการ รูปแบบในการประกอบธุรกิจ 
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  รหัสวิชา                ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

ACCT3103      การบัญชีเฉพาะกิจ                                                                                                             3(3-0-6) 

                          Specialized  Accounting 

                                     วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ACCT1101 หลักการบัญชี 1 

           ศึกษาระบบบัญชีของกิจการโรงแรม การทองเที่ยว การประกันภัย สหกรณ 

อสังหาริมทรัพย 

 

ACCT3104       การบัญชีสําหรับธุรกิจขนาดยอม                                                                                     3(3-0-6)  

 Accounting for Small and Medium Enterprises 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ACCT1101 หลักการบัญชี  1 

          ศึกษาหลักและวิธีการบันทึกบัญชี รวมทั้งการรายงานการเงินของธุรกิจขนาดยอมโดยการ

นําหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปมาประยุกตใชเพื่อการวัดผลการดําเนินงาน  สรุปฐานะการเงิน

ของธุรกิจและการนําขอมูลเพื่อการตัดสินใจและการวางแผนสําหรับอนาคต 

ACCT3105      การบัญชีเพื่อการนําเขาและสงออก                                                                                   3(3-0-6)                                             

                          Import – Export Accounting   

                                   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ACCT 1102 หลักการบัญชี 2 

          ศึกษาเอกสารและวิธีการดําเนินการ ในการนําเขาและสงออกสินคา วิธีการชําระเงิน เพื่อ

การนําเขาและสงออกสินคา ตลอดจนวิธีการบันทึกบัญชี สําหรับธุรกิจนําเขาและสงออกสินคา  

 

ACCT3201 การบัญชีเพื่อการจัดการ                                                                                                 3(3-0-6) 

 Managerial  Accounting 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ACCT1101 หลักการบัญชี  1 

      ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะหขอมูลทางบัญชี    เพื่อนําไปใชการวางแผนการ

ควบคุม และการตัดสินใจ    โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีตนทุนรวม    และการบัญชีตนทุนผัน

แปร     การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณ  ตนทุนและกําไร  การวิเคราะหตนทุนภาษี 

และขอจํากัดของขอมูลตาง ๆ   การจัดทํางบประมาณ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน  

และงบกระแสเงนิสด 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

  รหัสวิชา                ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

ACCT3401      การสอบบัญชี                                                                                                         3(3-0-6)              

                         Auditing  

                                   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ACCT2101  การบัญชีข้ันกลาง 1 และ 

                     : ACCT2102  การบัญชีข้ันกลาง 2 

           ศึกษาแนวคิดทั่วไปและแมบทของมาตรฐานการสอบบัญชี วิวัฒนาการเกี่ยวกับวิชาชีพการ

ลงบัญชี บทบาทและความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี  กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการ

สอบบัญชี  จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี  ขอตกลงในการรับงานสอบบัญชี  

การทุจริตและขอผิดพลาด  การวางแผนงานสอบบัญชี  ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมี

สาระสําคัญ  การประเมินความเสี่ยง  หลักฐานการสอบบัญชี  วิธีการรวบรวมหลักฐาน  และ

วิธีการตรวจสอบ  กระดาษทําการของผูสอบบัญชี  การเลือกตัวอยางในงานสอบบัญชี  การ

ตรวจสอบสินทรัพย  หน้ีสิน  สวนของผูถือหุน  รายไดและคาใชจาย  รายงานการสอบบัญชี  

แนวทางการตรวจสอบบัญชีดวยคอมพิวเตอรและการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี  

 

ACCT3402      การตรวจสอบภายใน                                                                                                        3(3-0-6) 

                         Internal Auditing                                                

       วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ACCT3401 การสอบบัญชี 

          ศึกษาความหมาย ประเภทและขอบเขตของการตรวจสอบภายใน คุณสมบัติของผู

ตรวจสอบภายใน หนาที่และความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ตรวจสอบภายใน มาตรฐานของการตรวจสอบภายใน โครงสรางของหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายในและลักษณะของการควบคุมภายในที่ดี การประเมินระบบควบคุม

ภายใน หลกัฐานและวิธกีารรวบรวมหลกัฐาน การวางแผนและขัน้ตอนในการตรวจสอบภายใน 

หลักการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ การรายงานปญหาและขอบกพรองที่ตรวจพบ  

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขรวมถึงการติดตามผลการตรวจสอบภายใน 

 

ACCT3403 ปญหาการสอบบัญชี                                                3(3-0-6) 

                          Problems in Auditing                                            

                                  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ACCT3401  การสอบบัญชี  

            ศึกษาปญหาตางๆ เกี่ยวกับการสอบบัญชีโดยใชกรณีศึกษาในการสอบบัญชีของกิจการ

ประเภทตางๆ บทบาทของสถาบันตาง ๆ   อันมีผลตอการกําหนดมาตรฐานของการสอบ บัญชี

ในประเทศไทยและตางประเทศ     ผลกระทบอันเกิดจากการกําหนดและการสอบบัญชีใหม 
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  รหัสวิชา                ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

ACCT3501      การวางระบบบัญชี                                                                                                           3(3-0-6)                                    

                          Accounting System Design 

        วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ACCT2101   การบัญชีข้ันกลาง  1  และ 

                                      : ACCT2102   การบัญชีข้ันกลาง  2 

           ศึกษาหลัก และวิธีการวางระบบบัญชี การออกแบบกระบวนการทางบัญชี เอกสาร

ทะเบียนและบัญชีตาง ๆ   ตลอดจนรายงานทางการบัญชี ปญหาเกี่ยวกับงานบัญชี        การ

ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอร  การจัดทําฐานขอมูล  เปนเคร่ืองมือในการวางโครงสรางของ

ระบบบัญชี  และการแกไขการลงบัญชี  การประมวลผล  การผานบัญชี  การรายงานงบการเงิน

ตางๆ การจัดระบบความปลอดภัยของขอมูลและการตรวจสอบระบบบัญชี 

 

ACCT3502      ระบบบญัชสีหกรณ                                                                                                          3(3-0-6) 

                         Co-Operative  Accounting  System 

           วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ACCT1101  หลักการบัญชี 1 

           ศึกษาหลักการวิธีการของการสหกรณ เปรียบเทียบกับระบบบัญชีทั่วไป  การรายงาน

การเงิน ระเบียบของสหกรณประเภทที่สําคัญ สหกรณการเกษตร สหกรณรานคา   สหกรณ

ออมทรัพย 

 

ACCT3503      ระบบสารสนเทศทางการบญัชี                                                                                  3(2-2-5) 

                          Accounting Information System     

         วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  ACCT 3501  การวางระบบบัญชี 

           ศึกษาโครงสรางโดยทั่วไปของระบบขอมูลทางการบัญชี ศึ กษาวงจรทางการบัญชี 

ลักษณะธรรมชาติ และเนื้อหาของขอมูลพื้นฐานทางการบัญชี   การศึกษาถึงระบบบัญชีและ 

การจัดทําบัญชีดวยคอมพิวเตอร       ต้ังแตกระบวนการปอนขอมูล การประมวลผลขอมูล   การ

รายงานผล และการควบคุมทางการบัญชี ตลอดจนนําไปประยุกตกับองคกรธุรกิจในแตละ

ประเภทได  ตลอดจนการควบคุมและตรวจสอบขอมูลใหเปนไปตามวิธีทางการบัญชี   และ

ตรวจสอบขอมูลใหเปนไปตามวิธีการบัญชีของระบบฐานขอมูล 
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  รหัสวิชา                ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

ACCT3601 การบัญชีภาษีอากร                                                                                                           3(3-0-6) 

                           Tax Accounting 

          วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  ACCT1102 หลักการบัญชี 2  และ 

            :  FINB2201 การภาษีอากรธุรกิจ  

           ศึกษาหลักเกณฑ  และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  ภาษีศุลกากรและ

ภาษีสรรพสามิต       โดยเนนถึงปญหาและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคํานวณรายได รายจายเพื่อเสีย

ภาษี   การตีราคาคาของสินทรัพย  หน้ีสิน    การคิดคาเสื่อมราคา   ปญหาเกี่ยวกับภาษีขาเขาและ

ขาออก     รวมถึงกรณีที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน 

                         

ACCT3602      การวางแผนภาษีอากร                                                                                                       3(3-0-6) 

                          Tax Planning 

                               วิชาท่ีตองเรียนมากอน : FINB2201  การภาษีอากรธุรกิจ 

           ศึกษาหลักการเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร เทคนิคและปญหาในการวางแผนภาษีอากร    

เฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวของกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร และการปฏิบัติเกี่ยวกับการ

วางแผนภาษีอากรที่ดี    สําหรับผูประกอบการโดยทั่วไป   ตลอดจนบทบาทของภาษีอากรใน

การตัดสินใจเลือกรูปแบบในการประกอบธุรกิจ 

 

ACCT4101      การบัญชีข้ันสูง 1                                                                           3(3-0-6)                   

                         Advanced Accounting 1       

                                   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  : ACCT2101  การบัญชีข้ันกลาง 1 และ 

                                                                         : ACCT2102  การบัญชีข้ันกลาง 2 

                                  ศึกษาการบัญชีสํานักงานใหญและสาขา การบัญชีสําหรับกิจการรวมคาธุรกิจ  ฝากขาย 

ธุรกิจขายผอนชําระ ธุรกิจใหเชาและสัญญาเชา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย   งานกอสรางตามสัญญา 

กองทุน การบัญชีสําหรับกิจการไมแสวงหากําไร การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี  การ

เปดเผยขอมูลในงบการเงิน  และการจัดทํางบการเงินจากรายการที่บันทึกไวไมสมบูรณ  
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  รหัสวิชา                ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

ACCT4102      การบัญชีข้ันสูง 2                                                                                                               3(3-0-6) 

                          Advanced Accounting 2 

        วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ACCT4101 การบัญชีข้ันสูง 1  

          ศึกษาการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม การบัญชีสําหรับเงินลงทุนใน     บริษัทยอย 

การรวมกิจการในรูปแบบตางๆ การจัดทํางบการเงินรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของ

ผูถือหุน  และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดรวม  การดําเนิน

ธุรกิจดานการลงทุน  การบัญชีสําหรับการแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศ  

 

ACCT4103      การบญัชรีะหวางประเทศ                                                                                                 3(3-0-6)                           

                         International Accounting                         

                                      วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  ACCT1102 หลักการบัญชี 2 

               ศึกษาบัญชีการเงิน  การจัดการทางบัญชี  การตรวจสอบทางบัญชีของบริษัท ขามชาติ

ภายใตสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  การเมืองและกฎหมายที่แตกตางกัน             การ

วิเคราะหถึงความเบี่ยงเบนทางบัญชีและสาเหตุหลัก  ศึกษาถึงการแปลความขอมูลทางบัญชี 

 

ACCT4104      ทฤษฎีบัญชี                                                                                                                      3(3-0-6) 

                         Accounting Theory   

                               วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ACCT2101 การบัญชีข้ันกลาง 1 และ 

                                    : ACCT2102 การบัญชีข้ันกลาง 2 

             ศึกษาตนกําเนิดของการบัญชี แนวความคิดและขอสมมติฐานทางการบัญชี วิวัฒนาการ

ของวิชาบัญชี สถาบันซึ่งกําหนดมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยและตางประเทศแนว 

 ความคิดในการวัดมูลคาของสินทรัพย หน้ีสิน ทุน รายได และคาใชจาย เพื่อวัดผลการดําเนินงาน

และฐานะทางการเงิน บทบาทของขอกําหนด และมาตรฐาน การบัญชี 

 

ACCT4105      การรายงานทางการเงิน                                                                                                 3(3-0-6) 

                          Financial Report     

            วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ACCT3401 การสอบบัญชี 

             ศึกษาเกี่ยวกับการจัดทํารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี การเปดเผยของขอมูล

ทางการบัญชี เพื่อเสนอตอบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ การทําความเขาใจ และวิเคราะหการ

นําไปใชขอมูลของรายงานทางการเงินใหเหมาะสมกับธุรกิจ 
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  รหัสวิชา                ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

ACCT4401      การวิเคราะหงบการเงิน                                                                                                    3(3-0-6)              

                          Financial Statement Analysis    

                                    วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  ACCT1101   หลักการบัญชี 1 

                                     ศึกษารายงานทางการเงินเกี่ยวกับงบการเงินตางๆ เทคนิคและวิธีการวิเคราะหงบการเงิน

ของธุรกิจ การเปรียบเทียบอัตราสวน การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน    งบกระแสเงิน

สด  การวิเคราะหผลตางในกําไรและตนทุน  และการปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับราคา

เปลีย่นแปลง ขอมูล หรือขอจํากัดของการบัญชีที่มีตอการวิเคราะหงบการเงิน  วิธีการแกไข

ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะหงบการเงิน 

 

ACCT4801     การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี                                                                         2(90) 

                         Preparation  of  Field   Experience in Accounting  

              การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางการบัญชี  โดยการใชกรณีศึกษาสถานการณ  

จําลอง  การเตรียมความพรอมเกี่ยวกับทักษะ  การใชภาษา  การใชคอมพิวเตอร    การใช

เทคโนโลยี  การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม        การเสริมสราง

จรรยาบรรณในวิชาชีพ  เพื่อเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ  

 

ACCT4802      การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี                                                                                5(225) 

                          Field Experience in Accounting  

           จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการบัญชี   ในสถานประกอบการ ในภาครัฐ

หรือเอกชนทั้งในและตางประเทศ ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยนิเทศก    และผูบริหาร

กิจการเปนผูคอยใหคําแนะนํา   ซึ่งอาจจัดใหฝกประสบการณทั้งหมด    หรือฝกประสบการณ

และทําโครงการพิเศษ เพื่อใหเกิดความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณเกี่ยวกับงานทางธุรกิจ

ดานการบัญชี 
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  รหัสวิชา                ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

ACCT4901      สัมมนาทางการบัญชี                                                                                                         1(0-2-1) 

                          Seminar in Accounting         

         วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  วิชาเอกของสาขาวิชาการบัญชีไมนอยกวา 18 หนวยกิต                  

           เพื่อใหนักศึกษาไดนําความรูและเทคนิคตางๆ ทางการบัญชีมาเปนแนวทางในการ

อภิปรายปญหาที่เกี่ยวของกับการบัญชีและกรณีศึกษา 

 

ACCT4902      การวิจัยทางการบัญชี                                                                                                       3(0-6-3) 
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