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รหัสวชิาและค าอธิบายรายวิชา 
 

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

ความหมาย  วตัถุประสงคข์องการบญัชี    ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพการบัญชี แม่บทการบัญชี  หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตาม
หลกัการบญัชีคู่ การบนัทึกบญัชีตามวงจรบญัชี  การจดัท างบทดลอง รายการปรับปรุงและ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดทางการบญัชี  การปิดบญัชี กระดาษท าการ  งบการเงินส าหรับกิจการซ้ือ
ขายสินคา้และกิจการใหบ้ริการ  การบญัชีภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

ACCT1102      การบัญชีขั้นต้น 2                                                                                        3(3-0-6)    
                 Principles of Accounting  2 

                         วชิาบังคับก่อน :   ACCT1101    การบัญชีขั้นต้น 1        
การบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพยห์มุนเวียน เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร  ระบบเงินสด

ย่อย  ตัว๋เงินรับ  ลูกหน้ี  เงินลงทุน  สินค้าคงเหลือ  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เช่น  ท่ีดิน  
อาคารและอุปกรณ์  การคิดค่าเส่ือมราคา  ทรัพยากรธรรมชาติ  สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  
หน้ีสิน เช่น เจา้หน้ี  ตัว๋เงินจ่าย  หลกัและวิธีการของระบบใบส าคญั  การบญัชีส่วนของ
เจา้ของ  การบญัชีอุตสาหกรรมขนาดย่อมตลอดจนการบญัชีเก่ียวกบัเงินเดือนและค่าจา้ง
แรงงาน 

 

ACCT1103 หลกัการบัญชีเบือ้งต้น                                                                                                3(3-0-6)     
 Introduction to Principles of Accounting   
   ความหมาย    วตัถุประสงค์ของการบญัชี    ประโยชน์ของขอ้มูลทางการ

บญัชี     หลกัการและวิธีการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่    การท าบญัชีตามวงจร
บญัชี  การจดัท ารายงานการเงินของกิจการขายสินคา้   ผลิตสินคา้และให้บริการ  การน า
ขอ้มูลทางการบญัชี  ไปใช้ในการจดัการและการบญัชีภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

 ACCT2101   การบัญชีขั้นกลาง 1                                                                                    3(3-0-6) 
             Intermediate Accounting 1 

                  วชิาบังคับก่อน :   ACCT1102    การบัญชีขั้นต้น 2      
                 หลกัการและวิธีการบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพย ์ การจ าแนกประเภทสินทรัพย ์    การ
รับรู้และการวดัมูลค่าสินทรัพย์  การตีราคา  การจดัแบ่งส่วนสินทรัพยเ์ป็นต้นทุนและ
ค่าใชจ่้ายตามหลกัการบญัชี  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ การแสดงรายการสินทรัพยใ์นงบดุล  
และการเปิดเผยขอ้มูล 
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ACCT2102    การบัญชีขั้นกลาง 2                                                                                         3(3-0-6)         
                        Intermediate Accounting  2 

                  วชิาบังคับก่อน :   ACCT1102    การบัญชีขั้นต้น 2   
                 หลกัการและวิธีการบญัชีเก่ียวกบัส่วนของเจา้ของและหน้ีสินประกอบดว้ยการ
จ าแนกประเภทหน้ีสิน  การรับรู้และการวดัมูลค่าหน้ีสิน  การตีราคา  การแสดงรายการ
หน้ีสินในงบดุล  และการเปิดเผยข้อมูล  การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา  การบญัชี
เก่ียวกบัการจดัตั้งกิจการ  การด าเนินงาน  การแบ่งผลก าไรขาดทุน  การเปล่ียนแปลงส่วน
ของเจา้ของ  การเลิกกิจการและการช าระบญัชีของห้างหุ้นส่วน  บริษทัจ ากดั และบริษทั
มหาชนจ ากดั  ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจา้ของในงบดุล  การเปิดเผยขอ้มูลและ
งบกระแสเงินสด   

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

               ความส าคญัและบทบาทการบญัชีตน้ทุนในองค์กรธุรกิจ  ความหมายของตน้ทุน
ต่าง ๆ ระบบบัญชีท่ีใช้บันทึกต้นทุน  วิธีการบัญชีและการควบคุม  วตัถุดิบ แรงงาน  
ค่าใช้จ่ายการผลิต  ระบบบญัชีตน้ทุนงานสั่งท า  ระบบตน้ทุนช่วงการผลิต  ระบบตน้ทุน
มาตรฐาน  การบญัชีตน้ทุนผลิตภณัฑ์ร่วมและผลิตภณัฑ์พลอยได ้ของเสีย ของส้ินเปลือง 
งานท่ีบกพร่อง เศษซาก  และตน้ทุนฐานกิจกรรม 

 
ACCT2202    การบัญชีต้นทุน 2                                                                                         3(3-0-6) 
                       Cost Accounting 2 

          วชิาบังคับก่อน :  ACCT2201 การบัญชีต้นทุน 1  
  การใชข้อ้มูลตน้ทุนในการตดัสินใจวางแผนและควบคุมการด าเนินงานกิจการ

ภายใตส้ภาวการณ์ท่ีแน่นอนและไม่แน่นอน  ความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุน ปริมาณและ
ก าไร  ระบบตน้ทุนรวม  ระบบตน้ทุนผนัแปร  งบประมาณ   การวเิคราะห์ตน้ทุน  การ
ก าหนดราคาสินคา้  ราคาโอน  และการประเมินผล   การปฏิบติังาน 
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ACCT2301 การบัญชีและการเงิน                                                                                                                     3 (3-0-6) 
Accounting and Finance 
          แนวคิดและหลกัการบญัชีและการเงิน การท าบญัชีพื้นฐานเงินสด บญัชีรายรับ-รายจ่าย  บญัชีเงิน
ลงทุน สินคา้คงเหลือ สินทรัพยห์มุนเวยีน สินทรัพยถ์าวร วธีิการเงินและการบญัชีของกิจการต่างๆ การ
วเิคราะห์  งบการเงิน กฎหมายทางบญัชี และระบบทางสังคม 

 
ACCT2601   การภาษีอากร  1                                                                                             3(3-0-6) 
                       Taxation  1   

หลกัเกณฑ์  วิธีการประเมินและการจดัเก็บภาษีอากรต่างๆ  ตามประมวลรัษฎากร  
และภาษีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ประกอบดว้ย  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีงินไดนิ้ติบุคคล  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีเงินไดห้กั  ณ ท่ีจ่าย     ภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต  
อากรแสตมป์  และอ่ืนๆ 

 
ACCT3101   การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ                                                                            3(3-0-6) 
                       Public Sector Accounting 

          วชิาบังคับก่อน :   ACCT1101    การบัญชีขั้นต้น 1   
             ความหมาย วตัถุประสงค์  แนวคิดและพฒันาการด้านการบญัชีของหน่วยงาน

ภาครัฐ  นโยบายการบญัชีและมาตรฐานการบญัชีภาครัฐ  ระบบและวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการ
บญัชีหน่วยงานภาครัฐ  การจดัท ารายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐและงบการเงิน
ของแผน่ดิน 

 
ACCT3103    การบัญชีเฉพาะกจิการ                            3(3-0-6) 
                      Accounting for Specific Enterprises 

                  วชิาบังคับก่อน :  ACCT1101 การบัญชีขั้นต้น 1 
          ลกัษณะการด าเนินงานเฉพาะกิจการ  การบญัชีและการควบคุมภายในเก่ียวกบั  

สินทรัพย ์หน้ีสิน  ส่วนของเจา้ของ  รายได ้ และค่าใช้จ่าย  รายงานผลการด าเนินงานและ
การแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนั้นๆ เช่น  ธนาคาร  สถาบนัการเงิน  โรงพยาบาล  
โรงแรม  การเกษตรกรรม  ธุรกิจการท่องเท่ียว  สหกรณ์  มรดกและทรัสตี  การประกนัภยั  
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  เป็นตน้ 

                หมายเหตุ  ไม่ว่าจะเลือก 1 ประเภทธุรกิจหรือมากกว่า  จะนับให้ตามความ            
เป็นจริง  แต่ไม่เกิน 3 หน่วยกิต 
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ACCT3104   การจัดท าบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป                                                           3(2-2-5) 
   Booking  by  Computer Software                    
                 วชิาบังคับก่อน :  ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

   การท างานโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีและวิธีการใช้งานในระบบจดัซ้ือ  
ระบบควบคุมสินคา้คงคลงั  ระบบขาย  ระบบเจา้หน้ี  ระบบลูกหน้ี  ระบบเช็คและเงินฝาก
ธนาคาร  ระบบบญัชีแยกประเภท  ระบบสินทรัพยแ์ละค่าเส่ือมราคา รวมถึงการก าหนด
ฐานขอ้มูลของระบบและการออกแบบฟอร์มเอกสาร   ระบบรักษาความปลอดภยัและ
บ ารุงรักษา 

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

                         วชิาบังคับก่อน :  ACCT2101  การบัญชีขั้นกลาง 1   และ 
                                           ACCT2102  การบัญชีขั้นกลาง 2      
            การวางแผนกลยทุธ์  บทบาทของการวางแผนก าไรและการควบคุม  รวมไปถึงการ
ประเมินผลงานขององค์กรประเภทต่าง ๆ  โดยเน้นการวางแผนกลยุทธ์และการใช้
งบประมาณเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ี
วางไว ้ การก าหนดดชันีช้ีวดัผลการด าเนินงาน  และการรายงานเพื่อการควบคุมและการ
บริหาร 

 
ACCT3203    การบัญชีเพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม                                                            3(3-0-6) 

          Environmental Management Accounting 
                     วชิาบังคับก่อน :  ACCT2101  การบัญชีขั้นกลาง 1  และ 

                                                                  ACCT2102   การบัญชีขั้นกลาง 2     
  กรอบแนวคิดการพฒันาย ัง่ยนื  (Sustainable Development)  ผลกระทบ            เชิง

ลบของการประกอบธุรกิจท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม  กระบวนการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
การรวบรวม  จดัท าและวเิคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม และประโยชน์ทางธุรกิจทีไดรั้บ
จากการจดัการส่ิงแวดล้อม  ทั้งท่ีเป็นตวัเลข ทางการเงิน  และไม่เป็นตวัเลขทางการเงิน  
การจดัท ารายงานขอ้มูลการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  (Environmental Management Reporting)  
เสนอต่อผูบ้ริหาร  รวมทั้งการจดัการรายงานการพฒันาเพื่อความย ัง่ยืน  (Sustainability  
Reporting)  เสนอต่อผูใ้ช้ภายนอกตามแนวปฏิบติัของ  ISO  หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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ACCT3401   การสอบบัญชี                                                                                                 3(3-0-6) 
           Auditing 

   วชิาบังคับก่อน :  ACCT2101  การบัญชีขั้นกลาง 1  และ 
                                                                   ACCT2102  การบัญชีขั้นกลาง 2                        

                 แนวคิดทั่วไป  และแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี   กฎหมายและ
พระราชบญัญติัเก่ียวกบัการสอบบญัชี  จรรยาบรรณ  และความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี  
การทุจริต  และขอ้ผิดพลาด  การวางแผนงานสอบบญัชี  ความเส่ียงในการสอบบญัชีและ
ความมีสาระส าคญั  การประเมินความเส่ียง  หลักฐานการสอบบญัชี  วิธีการรวบรวม
หลกัฐานและวิธีการตรวจสอบ  การเลือกตวัอย่างในการสอบบญัชี  การทดสอบแบบแจง้
ขอ้ความของกรรมการ  หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วน  หรือผูจ้ดัการ  กระดาษท าการของผูส้อบบญัชี  
การตรวจสอบสินทรัพย ์ หน้ีสิน  ส่วนของผูถื้อหุ้น  รายได้  และค่าใช้จ่าย  รายงานของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีภาษีอากร  แนวทางการ
ตรวจสอบบญัชีดว้ยคอมพิวเตอร์และการควบคุมคุณภาพการสอบบญัชี 

 
ACCT3402    การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน                                                 3(3-0-6) 
                        Internal Audit  and Internal Control 

           วชิาบังคับก่อน : ACCT1102  การบัญชีขั้นต้น 2 
                         การก ากบัดูแลกิจการ  วตัถุประสงคแ์ละองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน  การ

ควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO การจดัการความเส่ียงขององคก์ร  (Enterprise Risk 
Management : ERM) ตามแนวคิดของCOSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน  
แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน  จริยธรรม  และ
มาตรฐานการปฏิบติังานวชิาชีพตรวจสอบภายใน  ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบ
ภายใน  การตรวจสอบภายในกิจกรรมท่ีส าคัญขององค์กร  รวมทั้ งหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบของผูต้รวจสอบภายในต่อการทุจริตในองคก์ร 

 
ACCT3403   การบัญชีนิติเวช                       3(3-0-6) 
                       Forensic Accounting 

                     วชิาบังคับก่อน : ACCT3401  การสอบบัญชี 
            ความหมาย  แนวคิด  และการพฒันารูปแบบการบญัชีนิติเวช  ความแตกต่าง

ระหวา่งการบญัชีนิติเวชกบัการตรวจสอบทุจริต  คุณสมบติัและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ
นกับญัชีนิติเวช  สถาบนัวชิาชีพการบญัชีนิติเวช  เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ และการเขา้
ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการฟ้องร้องเพื่อด าเนินคดีในศาล 
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ACCT3501    ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                                                                     3(3-0-6) 
          Accounting Information Systems 
                      วชิาบังคับก่อน :  BCOM1101 หลกัเบือ้งต้นเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ และ 

                                           ACCT1101  การบัญชีขั้นต้น 1 
              ลกัษณะ  ส่วนประกอบ  และวธีิการของระบบสารสนเทศทางบญัชี  หลกัการจดัท า
เอกสารของธุรกิจ  หลกัการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
วงจรธุรกิจขั้นพื้นฐาน  ระบบยอ่ยของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเก่ียวกบัวงจรรายได ้ 
วงจรค่าใชจ่้าย  วงจรการผลิต  วงจรการบริหารเงิน  และรายงานทางการเงิน  ประเภทของ
เอกสารและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละวงจร  การควบคุมภายใน  ทางเดินเอกสารและ
สารสนเทศทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ACCT3502    การจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี                     3(3-0-6) 
                         Database Management in Accounting 

           วชิาบังคับก่อน  :  BCOM1101 หลกัเบือ้งต้นเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 
แนวคิด  โครงสร้างหลกั  องค์ประกอบของระบบฐานขอ้มูล  รวมถึงวิธีการจดั

โครงสร้าง  วิธีการออกแบบระบบฐานข้อมูลโดยใช้แบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์  
(Relational Data Model) และการประยุกต์ใช้ระบบจดัการฐานขอ้มูลทางการบญัชี  
(Accounting Database Management Systems) 

 
ACCT3503    การวเิคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี                      3(3-0-6) 

          Accounting Information System Analysis and Design 
                        วชิาบังคับก่อน  :  ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

  แนวคิด  หลกัการวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบญัชี  การศึกษา
ความเป็นไปไดข้องโครงการ  การจดัท าแบบน าเสนอโครงการ                    การบริหาร
โครงการ  เคร่ืองมือและเทคนิคในการวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบญัชี  
โดยค านึงถึงกระบวนการทางบญัชีและระบบการควบคุมภายใน 
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ACCT3504   การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม                    3(3-0-6) 
                       Information System Security and Control 

          วชิาบังคับก่อน  :  ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
การรักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศทางการบญัชี การสร้างระบบ  การ

ควบคุมระบบ  และการประกนัคุณภาพระบบสารสนเทศ 
 
ACCT3601    การภาษีอากร  2                                                                                           3(3-0-6) 
                       Taxation 2 

           วชิาบังคับก่อน : ACCT2601 การภาษีอากร 1 และ 
                                                      ACCT2101 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ 
                                         ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2 

               แนวคิดและความแตกต่างระหวา่งเกณฑก์ารรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามหลกัการ
บญัชีและการภาษีอากร  การจดัท ากระดาษท าการเพื่อค านวณภาษีเงินได้ตามประมวล
รัษฎากร  การปรับปรุงก าไรสุทธิทางการบญัชีการเงินเป็นก าไรสุทธิทางภาษีอากร  รวมทั้ง
การจดัท ารายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีสรรพากร  และการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
สรรพากร 

 
ACCT3602   การวางแผนภาษี                            3(3-0-6) 
                      Tax Planning 

           วชิาบังคับก่อน : ACCT3601 การภาษีอากร  2   
           การวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษี  ณ  หักท่ีจ่าย  

ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน  เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยดัภายใต้กรอบของ
กฎหมาย  และความรับผดิชอบต่อสังคม 

 
ACCT3901        วธีิวจัิยวทิยาทางการบัญชี                          3(3-0-6) 
  Research   Methodology  in  Accounting  
   วชิาบังคับก่อน :  APST2105  สถิติธุรกจิ 

 หลกัการและระเบียบวิธีวิจยั  การท าวิจยัในรูปแบบต่างๆ และการส่ือสารความรู้
เก่ียวกบัการวจิยั  การศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการบญัชี 
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ACCT4101   การบัญชีข้ันสูง 1                                                                                           3(3-0-6) 
                      Advanced Accounting 1 

        วชิาบังคับก่อน :  ACCT2101 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ 
                                           ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2  

              นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงทางการบญัชี  และข้อผิดพลาด งบการเงิน
ระหว่างกาล  งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การบญัชีส าหรับรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  และ  การแปลงค่างบการเงิน  การบญัชี
ส านกังานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศ  สัญญาก่อสร้าง  ธุรกิจฝากขาย  ธุรกิจขาย
ผอ่นช าระ  ธุรกิจใหเ้ช่า  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์  

 
ACCT4102   การบัญชีข้ันสูง 2                                                                                             3(3-0-6) 
                       Advanced Accounting 2                                                 

                    วชิาบังคับก่อน :  ACCT2101 การบัญชีขั้นกลาง 1  และ 
                                         ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2  

การรวมกิจการในรูปแบบต่าง ๆ  การบญัชีส าหรับการรวมกิจการ  การลงทุนใน
บริษทัย่อยและบริษทัร่วม  การบญัชีส าหรับกิจการร่วมคา้  การจดัท างบการเงินรวม  งบ
กระแสเงินสดรวม   การจดัท างบการเงินจากรายการท่ีบนัทึกไวไ้ม่สมบูรณ์  กองทุนและ
กิจการไม่หวงัผลก าไร 

 
ACCT4103    รายงานการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน                                                  3(3-0-6) 

          Financial Reporting and Analysis 
                      วชิาบังคับก่อน : ACCT2101 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ 

                                          ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2  
       รายงานการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลทางการบญัชี  วิธีการและเคร่ืองมือในการ

วิเคราะห์งบการเงินและขอ้มูลทางการบญัชีอ่ืนท่ีส าคญัเพื่อการตดัสินใจ  การวิเคราะห์
อุตสาหกรรม  ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกัน  
ตลอดจนการวเิคราะห์งบการเงินรวม  โดยเนน้การใชก้รณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง 
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ACCT4401   การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ                       3(3-0-6) 
                      Information System Audit and Control 

          วชิาบังคับก่อน : ACCT 3401  การสอบบัญชี  และ 
                                                      ACCT 3501  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   

        แนวคิดและผลกระทบเน่ืองจากการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ประมวลผลทางด้านการบญัชี  การควบคุมภายในของระบบงานท่ีใช้คอมพิวเตอร์  การ
ทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกัน  การประเมินความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน  การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของการประมวลผลขอ้มูล  เทคนิค   การตรวจสอบ
ระบบบญัชีท่ีใชค้อมพิวเตอร์  และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการตรวจสอบ 

 
ACCT4402   การตรวจสอบบัญชีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป           3(2-2-5) 
                      Auditing   Computer   

          วชิาบังคับก่อน : ACCT 3401  การสอบบัญชี   
       หลกัการท างานของโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อการควบคุมภายในและการประเมิน

ประสิทธิภาพการควบคุมภายในของระบบประมวลผลขอ้มูลทางบญัชีด้วยคอมพิวเตอร์  
การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกันวิธีใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ
ตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี  การจดัท าแนวการตรวจสอบ             การจดัท ากระดาษท า
การของผูส้อบบญัชี และรายงานผลการตรวจสอบดว้ยคอมพิวเตอร์  รวมถึงเทคนิคและ
วธีิการตรวจสอบระบบบญัชีท่ีใชค้อมพิวเตอร์ประมวลผล 

 
ACCT4801   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี                                                2(90) 
                          Preparation for  Occupational  Practicum in   Accounting   
                       วชิาบังคับก่อน :  ต้องเรียนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และ 
                                                                     ACCT 3401  การสอบบัญชี 
                การประยกุตห์ลกัการและทฤษฏีทางการบญัชี โดยการใชก้รณีศึกษาสถาน 
 การณ์จ าลองการเตรียมความพร้อมเก่ียวกบัทกัษะ    การใชภ้าษา การใชค้อมพิวเตอร์ 
   การใชเ้ทคโนโลยกีารพฒันาบุคลิกภาพและการปรับตวัเขา้กบั ส่ิงแวดลอ้ม  การเสริม 
 สร้างจรรยาบรรณในวชิาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
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ACCT4802   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางการบัญชี                                                         5(350) 
                       Occupational  Practieum   in Accounting 
                        วชิาบังคับก่อน : ACCT4801 การเตรียมประสบการณ์วชิาชีพทางการบัญชี 
                                      จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพดา้นการบญัชี ในสถานประกอบการ ใน

ภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ ภายใต ้ การควบคุมดูแลของอาจารยนิ์เทศก์  และ
ผูบ้ริหารกิจการเป็นผูค้อยให้ค  าแนะน า   ซ่ึงอาจจดัให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมด  หรือฝึก
ประสบการณ์และท าโครงการพิเศษ เพื่อให้เกิดความรู้ ทกัษะ  เจตคติ  และประสบการณ์
เก่ียวกบังานทางธุรกิจดา้นการบญัชี 

 

ACCT4803   การเตรียมสหกจิศึกษาการบัญชี                                                     2(90) 
                    Preparation for  Co operative Education   in  Accounting 
                     วชิาบังคับก่อน : ต้องเรียนวชิาเอกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ 

      การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบติังาน โดยให้มีความรู้เก่ียวกบัการสมคัรงาน
และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบติังานในสถาน
ประกอบการ การพฒันาตนตามมาตรฐานวิชาชีพ เช่น การพฒันาในด้านเทคโนโลย ี 
ภาษาองักฤษ การปรับตวัเข้ากับผูร่้วมงาน ความรู้เก่ียวกับกฎหมายแรงงานและระบบ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ   โครงงานหรือผลงาน  การ
เขียนรายงานโครงงานหรือผลงานและการน าเสนอโครงงานหรือผลงาน 

 
ACCT4804   สหกจิศึกษาการบัญชี                               6(540) 
                   Co operative Education  in  Accounting 

วชิาบังคับก่อน : ACCT4803 การเตรียมสหกจิศึกษาการบัญชี                                      
 การฝึกงานวิชาชีพบัญชีท่ีเน้นการปฏิบติัในสถานประกอบการ  โดยความ                   

ร่วมมือของสถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมกัน มีการคดัเลือกนักศึกษา เข้า
ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ  เพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการความ รู้จาก       
การศึกษาตลอดหลกัสูตรกบัการปฏิบติังานจริง  มีการจดัท าโครงการ  การน าเสนอ                   
โครงการและรายงานผลการปฏิบติังานตามค าแนะน าของอาจารยนิ์เทศ   และพนกังาน   พี่
เล้ียง ในสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาเกิดทกัษะ  องค์ความรู้ในวิชาชีพตลอดจน  
เป็นผูท่ี้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อให้เป็นบณัฑิตท่ีมีคุณสมบติัตรงตามความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานและพร้อมท่ีจะเขา้ สู่ตลาดแรงงานเม่ือส าเร็จการศึกษา  โดยมี
ระยะเวลาในการปฏิบติังานไม่ต ่ากวา่ 1 ภาคการศึกษาปกติ   
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ACCT4901  สัมมนาการบัญชีการเงิน                     3(2-2-5) 
                      Seminar in Financial Accounting 

         วชิาบังคับก่อน : ACCT2101 การบัญชีขั้นกลาง 1  และ 
                                          ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2  

                 อภิปรายและวเิคราะห์แนวทางการน าแม่บทการบญัชีและมาตรฐาน  การบญัชีไป
ใช้ในการปฏิบติังานด้านบญัชีการเงินส าหรับองค์กรประเภทต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษา  
บทความ  เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ประเด็นท่ีน่าสนใจ  
ตลอดจนปัญหาดา้นการบญัชีการเงินและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 
ACCT4902   การวจัิยทางการบัญชี                                                                                      3(0-6-3) 
                      Research  Studies  in  Accounting 

         วชิาบังคับก่อน : ACCT3901 วธีิวจัิยวทิยาทางการบัญชี 
          ทฤษฎีและรูปแบบการวจิยัทางการบญัชี  เลือกหวัขอ้ท่ีจะท าวจิยัเสนอเคา้
โครงการวจิยั  ด าเนินการวจิยัและเสนอผลการวจิยั 

 
ACCT4903       สัมมนาการบัญชีบริหาร                   3(2-2-5) 
                           Seminar in Managerial Accounting 
                                      วชิาบังคับก่อน  :  ACCT2202 การบัญชีต้นทุน 2  

     อภิปราย    วิ เคราะห์บทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดล้อม ท่ี       
เปล่ียนแปลงไปการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในเชิงกลยุทธ์  การประยุกต์การบญัชีตน้ทุนและ
การวิเคราะห์ขอ้มูลทางการบญัชีเพื่อการบริหาร  ตลอดจนประเด็นท่ีน่าสนใจ  ปัญหาพิเศษ
ทางการบญัชีบริหารตามสภาพแวดลอ้มปัจจุบนัและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 
 ACCT4904   สัมมนาการสอบบัญชี                     3(2-2-5) 
                       Seminar in Auditing 
                                    วชิาบังคับก่อน  :  ACCT3401  การสอบบัญชี 

                   อภิปราย  วิเคราะห์และค้นควา้เพื่อให้เกิดความรู้และความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงใน
มาตรฐานการสอบบญัชีและปัญหาในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี  แนวทางการแก้ไข  
โดยใช้กรณีศึกษา  บทความและเอกสารต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ตลอดจนประเด็นท่ีน่าสนใจ  ปัญหาพิเศษดา้นการสอบบญัชีและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
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ACCT4905     สัมมนาการตรวจสอบภายใน                   3(2-2-5) 
                         Seminar  in  Internal Audit 

            วชิาบังคับก่อน :  ACCT 3402  การตรวจสอบภายในและการควบคุม 
                                                                              ภายใน 

 อภิปราย วิเคราะห์และคน้ควา้เพื่อให้เกิดความรู้  ทกัษะและความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง
ในปัญหาในการปฎิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน  แนวทางการแก้ไข  โดยใช้กรณีศึกษา  
บทความและเอกสารต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดจนประเด็นท่ี
น่าสนใจ  ปัญหาพิเศษดา้นการการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 
ACCT4906     สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี              3(2-2-5) 
                         Seminar in Accounting Information Systems and Technology 
                                     วชิาบังคับก่อน  :  ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  

             อภิปรายวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นปัจจุบนัเก่ียวกบัการน าเทคโนโลยี มาใช้กับ
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี โดยใชก้รณีศึกษา บทความ และเอกสารต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ  ปัญหาพิเศษดา้นเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบญัชี
และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 
ACCT4907    สัมมนาการภาษีอากร                    3(2-2-5) 
                        Seminar in Taxation 
                       วชิาบังคับก่อน  :  ACCT3601  การภาษีอากร 2   

       อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นท่ีน่าสนใจทางภาษีอากร  โดยใช้กรณีศึกษา  
บทความ  และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ  ตลอดจนค าวินิจฉัยดา้น
ภาษีอากร  และค าพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง   ปัญหาพิเศษด้านภาษีอากรและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

 
 
 

                        
 

 


