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หลักสูตรบัญชบีัณฑิต 
Bachelor of Accountancy Program 

บัญชีบณัฑิต (บช.บ.) 
Bachelor of Accountancy (B.Acc.) 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

ปรัชญา 
   มุ่งผลิตบัณฑิตมีความรู้ที่ทันสมัยด้านการบัญชี ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้วย
คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพบัญชี 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   1.   เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ และทักษะความสามารถในการประกอบวิชาชีพบัญชีที่ทันสมัยสอดคล้อง
กับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของความต้องการบุคลากรด้านวิชาชีพบัญชีในปัจจุบัน 
   2.    เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 
   3.    เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถทางการสื่อสาร และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ทักษะการทํางานร่วมกัน 
   4.   เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัตินําไปสู่นักบัญชีมืออาชีพ 
หลักสูตรจํานวนหน่วยกิต  
   จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า132หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 

1)   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
      1.1)  กลุ่มวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
 1.1.1)   กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
 1.1.2)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต
 1.1.3)   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
 1.1.4)   กลุ่มวิชาสหวิทยาการ 2 หน่วยกิต
 1.1.5)   กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต
      1.2)  กลุ่มวิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2)   หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
  2.1)  กลุ่มวิชาแกน 6 หน่วยกิต
  2.2)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
  2.3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 48 หน่วยกิต
   2.3.1) บังคับเรียน 36 หน่วยกิต
   2.3.2) เลือกเรียน 12 หน่วยกิต
  2.4)   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

          หรือสหกิจศึกษา 
6 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต
    1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
 1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
0010101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร

Thai for Communication 
 3(3-0-6)

0010201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
English for Everyday Communication 

 3(3-0-6)

0010202 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน
English for Study Skills Development 

 3(3-0-6)

 1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต
0020101 การพัฒนาตนเองและอัตลักษณ์คนพระนคร

Self Development and Phranakhon Identity 
 3(3-0-6)

0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข
Aesthetic Value, Virtue, and Happiness 

 3(3-0-6)

0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy 

3(3-0-6)

0020104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Everyday Life 

 3(3-0-6)

 1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์

Smart Thinking with Sciences 
 3(3-0-6)

 1.1.4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการ 2 หน่วยกิต
0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

Awareness of Change and Adaptation 
 2(1-2-3)

 1.1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต
0050101 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  1(0-2-1)

                 Exercise for Health 
    1.2)  กลุ่มวิชาเลือก 3 หน่วยกิต

           มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ นอกเหนือจากศาสตร์ของตนเองตามที่ผู้เรียนสนใจ 
จํานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

  1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา   
0010301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

Chinese for Communication 
 3(3-0-6)

0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร
Japanese for Communication 

 3(3-0-6)
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0010501 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร
Malay for Communication 

 3(3-0-6)

0010601 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร
Vietnamese for Communication 

 3(3-0-6)

0010701 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร
Burmese for Communication 

 3(3-0-6)

  1.2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
0020105 ธรรมาภิบาลและการป้องกันการคอร์รัปชัน

Good Governance and Corruption Prevention 
 3(3-0-6)

0020106 โลกร่วมสมัย
Contemporary World 

 3(3-0-6)

0020107 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้
Information for Learning 

 3(3-0-6)

0020108 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต
Meditation for Life Development 

 3(3-0-6)

0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
Earth, Environment and Change 

 3(3-0-6)

  1.2.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
0030102 เกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Agriculture for Quality of Life Development 
 3(3-0-6)

0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Mathematics for Everyday Life 

 3(3-0-6)

0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์
Technology and Creativitive 

 3(3-0-6)

  1.2.4) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ   
0060101 การประกอบการสมัยใหม่

Modern Entrepreneurship 
 3(3-0-6)

0060102 องค์กรแห่งความสุข
Happy Workplace 

 3(3-0-6)

2) หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
 2.1) กลุ่มวิชาแกน 6 หน่วยกิต
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

Business English 1 
 3(3-0-6)

3521002 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพบัญชี
English for Accounting Profession 
 

 3(3-0-6)
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 2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
3521105 หลักการบัญชีช้ันต้น

Fundamental Principles of Accounting 
 3(2-2-5)

3521106 การจัดการทางการเงินสําหรับวิชาชีพการบัญชี
Financial Management for Accounting Profession 

 3(2-2-5)

3521301 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพการบัญชี 
Law for Accounting Profession 

 3(2-2-5)

3521302 หลักการบริหารการปฏิบัติการ
Principles of Operations Management 

 3(3-0-6)

3522207 การภาษีอากร 
Taxation  

 3(3-0-6)

3522301 หลักเบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบสารสนเทศ
Fundamental Principles of Information Systems 

 3(3-0-6)

3524907 การวิจัยทางบัญชี
Accounting Research 

 3(2-2-5)

3541101 หลักการตลาด
Principles of Marketing 

 3(3-0-6)

3562315 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
Organizational Behavior and Management 

 3(3-0-6)

3564212 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management 

 3(3-0-6)

3591113 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น
Introduction to Economics 

 3(3-0-6)

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis 

 3(3-0-6)

 

 2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 48 หน่วยกิต
 2.3.1) บังคับเรียน 36 หน่วยกิต
3522105 การบัญชีช้ันกลาง 1

Intermediate Accounting 1 
 3(2-2-5)

3522106 การบัญชีช้ันกลาง 2
Intermediate Accounting 2 

 3(2-2-5)

3522107 การบัญชีต้นทุน 1
Cost Accounting 1 

 3(3-0-6)

3522108 การบัญชีต้นทุน 2
Cost Accounting 2 

 3(3-0-6)
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3523303 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
Financial Reports and Financial Statements Analysis 

3(3-0-6)

3524101 การบัญชีช้ันสูง 1
Advanced Accounting 1 

 3(3-0-6)

3524102 การบัญชีช้ันสูง 2
Advanced Accounting 2 

 3(3-0-6)

3524206 การบัญชีภาษีอากร
Tax Accounting 

 3(3-0-6)

3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems 

 3(3-0-6)

3524310 การสอบบัญชีและการให้ความเช่ือมั่น
Auditing and Assurance Services 

 3(3-0-6)

3524311 การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง
Internal Audit and Risk Management 

 3(3-0-6)

3524909 สัมมนาการบัญชี
Seminar in Accounting 

 3(2-2-5)

 
 2.3.2) เลือกเรียน 12 หน่วยกิต

                เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาใน
กลุ่มวิชาต่าง ๆ โดยไม่จําเป็นต้องอยู่ในกลุ่มวิชาเดียวกัน ดังต่อไปน้ี 

    กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน 
3523208 การบัญชีเฉพาะกิจการ

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

3523210 การบัญชีเศรษฐกิจพอเพียง
Accounting for Sufficiency Economy 

3(3-0-6)

3523402 การบัญชีสําหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Accounting for Local Administrative Organizations 

3(3-0-6)

3523403 การบัญชีสําหรบัธุรกิจเกษตร
Accounting for Agricultural Business 

3(3-0-6)

3523404 การบัญชีสําหรบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Accounting for Small and Medium-Sized Enterprises 

3(3-0-6)

3524312 แนวคิดทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
Accounting Concepts and Financial Reporting Standards 

3(2-2-5)
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   กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร 
3523405 การบัญชีเพ่ือการวางแผนและควบคุม

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

3524308 การบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม
Accounting for Environmental Management 

 3(3-0-6)

3524313 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
Strategic Cost Management 

 3(3-0-6)

3524903 สัมมนาการบัญชีเพ่ือการจัดการ
Seminar in Managerial Accounting 
 

 3(2-2-5)

   กลุ่มวิชาการตรวจสอบ 
3521104 การบัญชีนิติเวช

Forensic Accounting 
 3(3-0-6)

3524904 สัมมนาการสอบบัญชี
Seminar in Auditing 

 3(2-2-5)

3524905 สัมมนาการตรวจสอบภายใน
Seminar in Internal Audit 
 

 3(2-2-5)

   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางวิชาชีพบัญชี 
3522303 การใช้ซอฟต์แวร์สําหรับงานบัญชี

Software Application for Accounting 
 3(2-2-5)

3522304 การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
Information Systems Security 

 3(3-0-6)

3524309 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
Information Systems Audit and Control 

 3(2-2-5)

3524314 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems Analysis and Design 

 3(2-2-5)

3524315 การบัญชีบูรณาการเพ่ือการบริหารทรัพยากรองค์กร
Integrated Accounting for Enterprise Resource Planning 
 

 3(3-0-6)

 2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
3503817 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี

Preparation for Professional Internship in Accounting 
2(0-60-30)

3504814 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
Professional Internship in Accounting 
 

4(0-360-0)
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 หรือ 
3503818 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางการบัญชี

Preparation for Co-operative Education in Accounting 
1(0-30-15)

3504815 สหกิจศึกษาทางการบัญชี
Co-operative Education in Accounting 

5(0-450-0)

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
             เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 
ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจและต้องไม่เป็นรายวิชาในสาขาวิชาเอกน้ัน 
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คําอธิบายรายวิชา 
   1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
    1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต 
  1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา              9  หน่วยกิต 

0010101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6) 

  Thai for Communication 

  ภาษาไทยกับการสื่อสาร ลักษณะและความสําคัญของภาษาไทย การใช้กระบวนการทักษะสัมพันธ์

ทางภาษา ทักษะการสื่อสารและการสืบค้นเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตประจําวันและวิชาชีพ การเรียบเรียงและการนําเสนอ

สารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 

  Language and communication, characteristics and the importance of the Thai 

language; the use of integration process of language skills; skills of communication and information 

retrieval for daily living and professional life; writing and presenting information, citing and making 

references. 

0010201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 

  English for Everyday Communication 

  Development of students’ language skill with emphasis on everyday face to face 

conversations; giving and seeking opinions; using expressions; describing experiences and events; 

giving reasons and explanations; and narrating books and films. 

0010202 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน      3(3-0-6) 

  English for Study skills Development 

  Enrichment of students’ reading strategies : skimming, scanning and guessing 

meaning from context; reading comprehension : reading for details, deriving meaning and reading 

critically; and study skills : note taking, summarizing and paraphrasing for academic readiness. 

 

 1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์       12  หน่วยกิต 

0020101 การพัฒนาตนเองและอัตลักษณ์คนพระนคร    3(3-0-6) 

  Self Development and Phranakhon Identity 

  ประวัติความเป็นมา ความภาคภูมิใจ และเกียรติยศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครการปลูกฝังให้

ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาตนด้านกาย จิต ปัญญา 

อารมณ์ และสังคม ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ความรับผิดชอบต่อสังคม การตระหนักในการใฝ่รู้และเรียนรู้ตลอด

ชีวิต และการสร้างความภูมิใจในความเป็น “คนพระนคร” 



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  9 

  History, reputation, and prestige of Phranakhon Rajabhat University; cultivating the 

sense of being good persons representing the identity of the university; fostering development 

skills in body, mind, intelligence, and social life; understanding of oneself and other; taking 

responsibility and contributing to society; raising awareness of seeking knowledge and lifelong 

learning, and formulating pride of being “Phranakhon Citizen”. 
 

0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข    3(3-0-6) 

  Aesthetic Value, Virtue, and Happiness 

  การรับรู้สุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของมนุษย์ ความเช่ือ 

ศาสนา และสังคม บนพ้ืนฐานแห่งการรับรู้ การมองเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหวความสามารถในการแสดงออก

เชิงสร้างสรรค์งานศิลปกรรม งานดนตรี งานนาฏศิลป์เพ่ือการพัฒนาทางอารมณ์สังคมและสติปัญญา และส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต์การแสวงหาความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปะที่นําไปสู่การเข้าใจตนเอง 

เข้าใจผู้อ่ืน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

Aesthetic perception of natural beauty; human creating of artistic works; beliefs, 

religion and societal characteristics of the basis of visual, auditory and motion perception; ability to 

express oneself creatively in arts, music, and dances for developing emotional, social and 

intellectual and promoting morals and ethics; application of arts, knowledge acquisition and 

creation of arts leading to understanding of one’s self and other; awareness of changes, and living 

one’s life happily. 
 

0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     3(3-0-6) 

  Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy 

  ลักษณะของวิถีชีวิตไทย วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักคุณธรรมจริยธรรม และธรร

มาภิบาลในสังคมไทย จิตสํานึกความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทฤษฎีใหม่ การศึกษาตามแนวพระราชดําริและการประยุกต์ใช้ 

  Characteristics of Thai living, culture, tradition, local wisdom, moral, ethics and good 

governance in Thai society; consciousness of being Thai; citizenship in a democratic society; the 

philosophy of sufficiency economy; the new theory and royal initiative study and their 

applications. 
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0020104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 

  Laws in Everyday Life 

  กฎหมายในชีวิตประจําวันที่เก่ียวข้องกับ การเกิด ครอบครัว ผู้เยาว์ การรับราชการทหาร การหมั้น 

การสมรส การเลี้ยงดูบุตร ผู้สงูอายุ การตาย มรดกและพินัยกรรม 

  Laws in everyday life concerning birth, family, youth, military conscription, 

engagement, marriage, parenting, senior citizenship, death, legacies and testament. 

 

 1.1.3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          39 หน่วยกิต 

0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์      3(3-0-6) 

  Smart Thinking with Sciences 

  กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับความ

ต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ทกัษะในการตัดสนิใจเลือกแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมในการดํารงชีวิต 

  Scientific thinking processes and applications to improve the quality of life that 

meet basic human needs; skills in deciding on the proper course of action to living. 

 

 1.1.4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการ     2 หน่วยกิต 

0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง    2(1-2-3) 

  Awareness of Change and Adaptation 

  การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันในมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับตัวและแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้

อย่างเหมาะสม 

  Awareness of current social changes in terms of economics, environment, and 

technology; using of information technology; adapting to changes and solving problems in one’s 

life appropriately. 

 

 1.1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย     1 หน่วยกิต 

0050101 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ      1(0-2-1) 

  Exercise for Health 

  ความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ หลักการออก

กําลังกายเพ่ือสุขภาพ การทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย และกิจกรรมการออกกําลังกาย 
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  Definitions, scope, objectives and importance of exercise for health; principles of 

exercise; physical fitness tests and exercise activities. 

 

         1.2 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 

 1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา 

0010301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 

  Chinese for Communication 

  ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน การบอกวัฒนธรรมประเพณี

ไทยและวัฒนธรรมจีน 

  Chinese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai and 

Chinese Cultures. 

0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 

  Japanese for Communication 

  ทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน การบอกวัฒนธรรมการ

บอกวัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

  Japanese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai and 

Japanese Cultures. 

0010501 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 

  Malay for Communication 

  ทักษะการฟังและพูดภาษามลายูในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน การบอกวัฒนธรรมการ

บอกวัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมมลายู 

  Malay speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai and Malay 

Cultures. 

0010601 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 

  Vietnamese for Communication 

  ทักษะการฟังและพูดภาษาเวียดนามในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน การบอกวัฒนธรรม

การบอกวัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมเวียดนาม 

  Vietnamese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai and 

Vietnamese Cultures. 
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0010701 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 

  Burmese for Communication 

  ทักษะการฟังและพูดภาษาพม่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน การบอกวัฒนธรรมการ

บอกวัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมพม่า 

  Burmese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai and 

Burmese Cultures. 

 

 1.2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 

0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชั่น     3(3-0-6) 

  Good Governance and Corruption Prevention 

  ความหมาย รูปแบบ ลักษณะ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับธรรมาภิบาลการป้องกันการคอร์รัปช่ัน 

บทบาทหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จิตสํานึกความเป็นพลเมือง การปกครองแบบประชาธิปไตย ระบบอุปถัมภ์ และ

สิทธิมนุษยชน 

  Definitions, types, characteristics, approaches, and theories of good governance; 

corruption prevention; roles of government and private sectors; awareness of citizenship; 

democratic government; patronages systems; and human rights. 

0020106 โลกร่วมสมัย        3(3-0-6) 

  Contemporary World 

  พัฒนาการของอารยธรรมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของโลก

ตะวันตกและตะวันออก ปัญหาและความขัดแย้งในสังคมโลก แนวทางในการแสวงหาสันติภาพ พัฒนาการความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย สถาบัน การรวมกลุ่มและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติด้าน

การเมือง เศรษฐกิจสังคม วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์โลกปัจจุบัน 

 Development of civilization in terms of politics, economics, society, arts, and cultures; 

Eastern and Western wisdom; problems and conflicts of world societies, solutions for peace, the 

development of international cooperation; rules, laws, institutions; international integrations and 

relations in politics, economics and society; analysis of current world situations; 
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0020107 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้      3(3-0-6) 

  Information for Learning 

  ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และทรัพยากร สารสนเทศระบบการ

จัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ ทักษะการนําเสนอ

รายงานเชิงวิชาการ และจริยธรรมทางสารสนเทศ 

  Definition, importance of information, information sources, and  information 

resources; information storage and retrieval system; access of information of the internet; 

information literacy skills, practical skills in academic presentation; and information ethics. 

0020108 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต       3(3-0-6) 

  Meditation for Live Development 

  ความหมายของการทําสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน และจุดเริ่มต้นของการทําสมาธิ ลักษณะ

ของการบริกรรมและการทําสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการนําสมาธิไปใช้ใน

ชีวิตประจําวัน สมาธิการการเรียนและการงาน  ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่งที่ควรรู้

เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา 

  Definitions, objectives, methods, and the beginning of meditation; the nature of 

reciting and meditations, benefits of meditation, appearance of anti-meditation; applying 

meditation to daily life, meditation as related to education and working purposes; the nature, 

process, properties, and benefits of absorption and insight; fundamental knowledge about 

introspection; differences between tranquility (Samatha) and introspection, layout of tranquility 

and introspection; world community and introspection.   

0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง     3(3-0-6) 

  Earth, Environment and Change 

  โลก โครงสร้างและการเปล่ียนแปลงของโลก ภัยพิบัติธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

  Earth, its structures and changes; natural disasters; conservation and management 

of natural resources; environment and energy; application of geoinformatics in management of 

natural resources and environment. 
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 1.2.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

0030102 เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต     3(3-0-6) 

  Agriculture for Quality of Life Development 

  ความหมาย ความสําคัญ และประโยชน์ของการเกษตร เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า

เกษตร การประยุกต์ใช้เกษตรอินทรีย์และนวัตกรรมทางการเกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  Definitions, importance and advantages of agriculture; safety standards for 

agricultural products; application of organic agriculture and agricultural innovation in quality of life 

improvement. 

0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 

  Mathematics for Everyday Life 

  ความหมาย ความสําคัญ ธรรมชาติ และโครงสร้างของคณิตศาสตร์ หลักการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การ

พัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลและการอ้างเหตุผลทางคณิตศาสตร์           การแก้ปัญหาและการ

ประยุกต์ใช้กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เพ่ือใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 

  Definitions, importance, nature and structures of mathematics; principles of leaning 

mathematics; development of mathematical thinking; mathematical reasoning and argument; 

application of mathematical thinking to problem solving in everyday life. 

0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์      3(3-0-6) 

  Technology and Creativities 

  ความหมาย ความสําคัญของการสร้างสรรค์ การเลือกใช้เทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยีที่

เหมาะสม เพ่ือนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

  Definitions and importance of creativity, selection of appropriate technology and 

technological procedure leading to innovative creation. 

 

 1.2.4) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 

0060101 การประกอบการสมัยใหม่      3(3-0-6) 

  Modern Entrepreneurship 

  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ กลยุทธ์การดําเนิน

ธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดต้ังธุรกิจ แผนธุรกิจ กรณีศึกษาการประกอบธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ 

  Introduction to business, business environment, modern business management, 

business strategies, entrepreneurship, business establish, business plans, and case studies of 

successful businesses. 
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0060102 องค์กรแห่งความสุข       3(3-0-6) 

  Happy Workplace 

  ความหมายและประเภทขององค์กร การจัดสภาพแวดล้อมองค์กร วัฒนธรรมขององค์กรบนความ

หลากหลาย ความหมายและความสําคัญขององค์แห่งความสุข การทํางานอย่างมีความสุขและมีส่วนร่วมในการสร้าง

องค์กรแห่งความสุข 

  Definitions and types of organization, organizational environment, cross cultural 

diversity in organization, definitions and importance of happy workplace, happy work life, and 

participation in creating a happy workplace. 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
 2.1) กลุ่มวิชาแกน 6 หน่วยกิต

1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1       3(3-0-6) 

  Business English 1 

  Basic knowledge of business concentrating on inter-office communication, Variety of 

business terminology and expressions, telephoning, making arrangement and appointment, social 

contact, business correspondence in the office, letter of inquiry, quotation and ordering, job 

application. 

3521002 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชพีบัญชี      3(3-0-6) 

  English for Accounting Profession 

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา  1551605  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
  Development of speaking, reading and writing English language skills for accounting 

profession and accounting academic knowledge 

 

 2.2)   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
3521105 หลักการบัญชีชั้นต้น       3(2-2-5) 

  Fundamental Principles of Accounting 

  ความรู้เก่ียวกับบัญชี มาตรฐานการบัญชี สมการบัญชี วงจรการบัญชี หลักการบัญชี และการจัดทํา

งบการเงิน สําหรับกิจการให้บริการและกิจการพาณิชยกรรม สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอด บัญชีแยกประเภท และ

ระบบใบสําคัญ จรยิธรรมของวิชาชีพการบัญชี 
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3521106  การจัดการทางการเงินสําหรับวิชาชีพการบัญชี    3(2-2-5) 

  Financial Management for Accounting Profession 

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา  3521105  หลกัการบัญชชีั้นต้น  
การจัดการทางการเงินของธุรกิจ จริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การพยากรณ์และ

การวางแผนทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน มูลค่าของเงินตามเวลา งบประมาณเงินลงทุน  แหล่งเงินทุน 
การกําหนดโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างเงินทุน ผลตอบแทนทางการเงินและการลงทุน ต้นทุนของเงินทุนและ
นโยบายเงินปันผล ความรู้ด้านตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจัดการความเสี่ยงทาง
การเงินและการลงทุน เครื่องมือทางการเงิน 
 
3521301 กฎหมายเก่ียวกับวิชาชีพการบัญชี     3(2-2-5) 
  Law for Accounting Profession 
  พระราชบัญญัติการบัญชี  พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  กฎหมายธุรกิจและประมวลกฎหมายแพ่ง
พาณิชย์ ประมวลรัษฎากร ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พระราชบัญญัติต่าง ๆ 
ที่เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ ประกาศกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร  ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี บทบาทของสภาวิชาชีพบัญชีและข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติในการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
 
3521302 หลักการบริหารการปฏิบัติการ      3(3-0-6) 
  Principles of Operations Management 
  บทบาทและหน้าที่ของการผลิตต่อสังคม แนวคิดและวิธีการตัดสินใจในการเลือกกลยุทธ์      การ

ผลิตและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ การวางแผนกําลังการผลิต การเลือกทําเลท่ีต้ัง     การออกแบบ

กระบวนการปฏิบัติงาน การวางผังสถานประกอบการ การวิเคราะห์วิธีการทํางานและระบบงาน การบริหารคุณภาพ 

การวางแผนวัตถุดิบ การจัดกําหนดการผลิต และการบริหารโครงการ 

3522207 การภาษีอากร           3(3-0-6) 

  Taxation  

  หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และ   ภาษีอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม         ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
เงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพาสามิต  อากรแสตมป์ 
 
3522301 หลักเบื้องต้นเก่ียวกับระบบสารสนเทศ     3(3-0-6) 
  Fundamental Principles of Information Systems 
  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร 
รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้
ระบบสนเทศเพ่ือการบริหาร การสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย 
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3524907 การวิจัยทางบัญชี       3(2-2-5) 
  Accounting Research 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา  3522105  การบัญชีชั้นกลาง 1   
                                                     และ 3522106  การบัญชีชั้นกลาง 2 
  หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี ปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย วัตถุประสงค์
และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติเพ่ือการวิจัย การเขียนรายงาน และการนําเสนอ
ผลการวิจัย 
 

3541101 หลักการตลาด        3(3-0-6) 
  Principles of Marketing 
  ความหมายและความสําคัญของการตลาด แนวคิด ปรัชญาทางการตลาด ระบบการตลาดและตลาด
เป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค ประเภทของตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด ส่วนประสม
ทางการตลาด การวางแผนการตลาด การตลาดเพ่ือสิ่งแวดล้อมและสังคม จริยธรรมทางการตลาด 
 
3562315 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ      3(3-0-6) 
  Organizational Behavior and Management 
  หลักการบริหาร การจัดการองค์การ การวางแผน การจัดสายงาน พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ภาวะ
ผู้นํา การตัดสินใจ การสั่งการ การจูงใจ การควบคุม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ อิทธิพลสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ
ต่อการดําเนินงาน ทั้งด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง สังคม และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ความสําคัญของ
บรรษัทภิบาล จริยธรรมทางธุรกิจ การจัดการในยุคโลกาภิวัฒน์ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 
3564212 การจัดการเชิงกลยุทธ์       3(3-0-6) 
  Strategic Management 

ความหมาย ความสําคัญ และองค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับและประเภทของกลยุทธ์ 
กระบวนการการจัดการกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของกิจการ     การวางแผนกล
ยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการประเมินผลกลยุทธ์ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับต่าง ๆ ภายในองค์กร 
 
3591113 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น       3(3-0-6) 
  Introduction to Economics 

ลักษณะและขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ พ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน และการ
บริโภค การผลิต การกําหนดราคา พฤติกรรมของผู้บริโภค ต้นทุน รายได้และดุลยภาพของผู้ผลิต ตลาดประเภทต่าง 
ๆ รายได้ประชาชาติ การออม การลงทุน การเงิน การคลังและการธนาคาร ของภาคเอกชนและรัฐบาล 
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3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ       3(3-0-6) 
  Quantitative Analysis 

กระบวนการตัดสินใจ และประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณ เพ่ือการตัดสินใจ 
ความน่าจะเป็น แผนภูมิเพ่ือการตัดสินใจ ตัวแบบเชิงสินค้าคงเหลือ โปรแกรมเชิงเส้นตรง  เทคนิคการประเมินผลและ
การตรวจสอบโครงการ ตัวแบบของมาร์กอฟ ทฤษฎีเกม แถวรอคอย และการจําลองเหตุการณ์ 
 

 2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 48 หน่วยกิต
 2.3.1) บังคับเรียน 36 หน่วยกิต

3522105 การบัญชีชั้นกลาง 1       3(2-2-5) 
  Intermediate Accounting 1 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา  3521105  หลักการบัญชีชั้นต้น  

หลักการและวิธีการบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย์  การจําแนกประเภทสินทรัพย์  การรับรู้และ  การวัด
มูลค่าสินทรัพย์ การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีการด้อยค่าของสินทรัพย์ การ
แสดงรายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
 
3522106 การบัญชีชั้นกลาง 2        3(2-2-5) 

  Intermediate Accounting 2 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา  3521105  หลักการบัญชีชั้นต้น  

หลักการและวิธีการบัญชีเก่ียวกับส่วนของเจ้าของและหน้ีสิน ประกอบด้วยการจําแนกประเภท
หน้ีสิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหน้ีสิน การแสดงรายการหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล การ
บัญชีเก่ียวกับการจัดต้ังกิจการ การดําเนินงาน การแบ่งผลกําไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิก
กิจการและการชําระบัญชีของห้างหุ้นส่วน บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของ
เจ้าของในงบแสดงฐานะการเงิน การเปิดเผยข้อมูล และงบกระแสเงินสด 
 
3522107 การบัญชีต้นทุน 1       3(3-0-6) 
  Cost Accounting 1 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา  3521105  หลักการบัญชีชั้นต้น  
  ความสําคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ  ความหมายของต้นทุนต่าง ๆ      ระบบ
บัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทํา 
ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย ของ
สิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม 
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3522108 การบัญชีต้นทุน 2       3(3-0-6) 
  Cost Accounting 2 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา  3522107  การบัญชีต้นทุน 1 

การใช้ข้อมูลต้นทุนในการวางแผน การตัดสินใจและควบคุมการดําเนินงานกิจการภายใต้สภาวการณ์
ที่แน่นอนและไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกําไร ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปร 
งบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การกําหนดราคาสนิค้า ราคาโอน และการประเมินผล      การปฏิบัติงาน 

 
3523303 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน    3(3-0-6) 
  Financial Reports and Financial Statements Analysis 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา  3522105  การบัญชีชั้นกลาง 1   
                                                     และ 3522106  การบัญชีชั้นกลาง 2 

รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและเคร่ืองมือในการวิเคราะห์   งบ
การเงินและข้อมูลทางการบัญชีอ่ืนที่สําคัญเพ่ือการตัดสินใจ การตีความของรายงานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงิน  การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน 
ตลอดจนการวิเคราะห์งบการเงินรวมจากเหตุการณ์จริงและกรณีศึกษา 
 
3524101 การบัญชีชั้นสูง 1       3(3-0-6) 
  Advanced Accounting 1 

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา  3522105  การบัญชีชัน้กลาง 1  
                              และ 3522106 การบัญชชีั้นกลาง 2 
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และข้อผิดพลาด งบการเงินระหว่างกาล       การบัญชี

สําหรับรายการที่เป็นเงินตราระหว่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงิน การบัญชีสํานักงานใหญ่และสาขาทั้งในและ
ต่างประเทศ สัญญาก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนชําระ ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการบัญชี
สําหรับการปรับโครงสร้างหน้ี 
 
3524102 การบัญชีชั้นสูง 2       3(3-0-6) 
  Advanced Accounting 2 

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา  3522105  การบัญชีชัน้กลาง 1  
                              และ 3522106 การบัญชชีั้นกลาง 2 
การบัญชีสําหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การบัญชีสําหรับกิจการร่วม

ค้ า  ก า ร จั ด ทํ า ง บ ก า ร เ งิ น ร ว ม  ง บ ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด ร ว ม  ก า ร จั ด ทํ า ง บ ก า ร เ งิ น จ า ก ร า ย ก า ร 
ที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ กองทุนและกิจการไม่หวังผลกําไร 
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3524206 การบัญชีภาษีอากร       3(3-0-6) 
           Tax Accounting 

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา  3522105  การบัญชีชัน้กลาง 1  
                              และ 3522106 การบัญชชีั้นกลาง 2   
                              และ 3522207 การภาษีอากร 

  หน้าที่และความรับผิดชอบของธุรกิจตามกฎหมายบัญชีและประมวลรัษฎากร การคํานวณภาษีและ
การบัญชีสําหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมทั้งการคํานวณภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ความแตกต่างระหว่างกําไรสุทธิทางบัญชีกับกําไรสุทธิทางภาษีและการเปิดเผยรายการภาษีเงิน
ได้ในงบการเงินเพ่ือการวางแผนภาษี 
 
3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี      3(3-0-6) 
  Accounting Information Systems 

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา  3522301 หลักเบือ้งต้นเก่ียวกับระบบ
สารสนเทศ   

                               และ 3521105  หลักการบัญชีชั้นต้น  
ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการจัดทําเอกสารของ

ธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ การ
ควบคุมสําหรับระบบสารสนเทศท่ีใช้คอมพิวเตอร์ วงจรทางธุรกิจขั้นพ้ืนฐาน  ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีเก่ียวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต  วงจรการบริหารเงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของ
เอกสารและสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องในแต่ละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสาร และสารสนเทศทางการบัญชีที่
เก่ียวข้อง 
 
3524310 การสอบบัญชีและการให้ความเช่ือม่ัน     3(3-0-6) 
  Auditing and Assurance Services 

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา  3522105  การบัญชีชัน้กลาง 1  
                               และ 3522106 การบัญชชีั้นกลาง 2 
แนวคิดทั่วไปและมาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายและพระราชบัญญัติเก่ียวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณ และ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การทุจริตและข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชี
และความมีสาระสําคัญ การประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ 
การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การทดสอบแบบแจ้งข้อความของกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ 
กระดาษทําการของผู้สอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วย
คอมพิวเตอร์และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี 
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3524311 การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง    3(3-0-6) 
  Internal Audit and Risk Management 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา  3521105  หลักการบัญชีชั้นต้น 
การกํากับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุมภายในตาม

แนวคิดของ Committee of Sponsoring Organizations การบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามแนวคิดของ 
Committee of Sponsoring Organizations การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบ
ภายในและการจัดต้ังหน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
ประเภทและข้ันตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมท่ีสําคัญขององค์กร การดําเนินงานตาม
หลักบรรษัทภิบาล รวมท้ังหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร หลักและวิธีการ
วางระบบบัญชี การออกแบบกระบวนการทางบัญชี เอกสารทะเบียนและบัญชีต่าง ๆ ตลอดจนรายงานทางการบัญชี 
ปัญหาเก่ียวกับงานบัญชี 

 
3524909 สัมมนาการบัญชี        3(2-2-5) 
  Seminar in Accounting 

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา  3524101 การบญัชีชัน้สูง 1  
                               และ 3524102  การบัญชชีั้นสูง 2  

อภิปรายและวิเคราะห์แนวคิดและมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การ
ตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน การประยุกต์มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินไปใช้ใน
การปฏิบัติงานด้านการบัญชีสําหรับองค์กรประเภทต่าง ๆ ประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาและพัฒนาการด้านการบัญชี 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

 2.3.2) เลือกเรียน 12 หน่วยกิต
                เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาใน
กลุ่มวิชาต่าง ๆ โดยไม่จําเป็นต้องอยู่ในกลุ่มวิชาเดียวกัน ดังต่อไปน้ี 
กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน 
3523208 การบัญชีเฉพาะกิจการ       3(3-0-6) 
  Accounting for Specific Enterprises 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา  3521105  หลักการบัญชีชั้นต้น 
ลักษณะการดําเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วน

ของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานผลการดําเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการน้ัน ๆ  เช่น 
ธนาคาร สถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตรกรรม ธุรกิจการท่องเที่ยว สหกรณ์ มรดกและทรัสตรี การ
ประกันภัย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนหน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่มิได้หวังผลกําไร ศึกษา
กิจการประเภทใดประเภทหน่ึง หรือหลายประเภทตามความเหมาะสม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
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3523210 การบัญชีเศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6) 
Accounting for Sufficiency Economy  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา  3521105  หลักการบัญชีชั้นต้น 
ความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงและการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน การนําความรู้ทางการบัญชีและ

การวิเคราะห์ทางการเงินมาใช้เป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน แนวคิดเก่ียวกับเงินและการออม การวางแผนการใช้จ่ายและการทํางบประมาณ     ส่วนบุคคล  การลงทุนส่วน
บุคคล และความรู้เก่ียวกับภาษีและการบริหารภาษีส่วนบุคคล การบริหารเงินเพ่ืออนาคต 
 
3523402 การบัญชีสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    3(3-0-6) 
  Accounting for Local Administrative Organizations 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา  3521105  หลักการบัญชีชั้นต้น 
ลักษณะการดําเนินงาน และโครงสร้างของระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทําบัญชีและการรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และระบบเงินกองทุนที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐ การบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง         การบันทึกรายการ  
เอกสารทางการบัญชี  สําหรับกิจกรรมกองทุน  กิจกรรมเงินออมของสมาชิกกองทุน    การควบคุมระบบการรับ – 
จ่ายเงิน และการรายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 
3523403 การบัญชีสําหรับธุรกิจเกษตร      3(3-0-6) 
  Accounting for Agricultural Business 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา  3521105  หลักการบัญชีชั้นต้น 
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับธุรกิจเกษตร ความแตกต่างระหว่างธุรกิจเกษตรและธุรกิจอ่ืน ๆ แนวทาง

ปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจเกษตร การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเกษตร การรับรู้และวัด
รายได้ ค่าใช้จ่าย ผลกําไรและขาดทุนทางการเกษตร และการเปิดเผยข้อมูล ตัวอย่างทางการบัญชีของธุรกิจเกษตร 
 
3523404 การบัญชีสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   3(3-0-6) 
  Accounting for Small and Medium-Sized Enterprises 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา  3522106  การบัญชีชั้นกลาง 2   
แนวคิด มาตรฐานการบัญชีสาหรับการบันทึกรายการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมและการจัดทําและนําเสนองบการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้มีส่วนได้เสียสามารถนําข้อมูล
จากรายการทางการเงินของกิจการไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน การบริหารงาน และธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า
และมั่นคงในอนาคตต่อไป 
 
 
 
 
 



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  23 

3524312 แนวคิดทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   3(2-2-5) 
  Accounting Concepts and Financial Reporting Standards 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา  3524101 การบัญชีชั้นสูง 1   
วิวัฒนาการ ลักษณะ โครงสร้าง แนวคิดและข้อสมมติทางบัญชี รวมถึงการนําเอาแนวคิดและวิธีการ

ต่าง ๆ ทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านกฎหมายและเศรษฐกิจ มาตรฐานของ
สถาบันแห่งวิชาชีพและสังคม มาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกับการรับรู้รายการและวัดมูลค่าองค์ประกอบ
ของผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน การนําเสนอและการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งการจัดทารายงานการเงินระหว่าง
กาล ปัญหาที่เก่ียวข้องกับการรายงานทางการเงิน 
 
กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร 
3523405 การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม     3(3-0-6) 
  Accounting for Planning and Control 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา  3522108  การบัญชีต้นทุน 2 
การวางแผนกลยุทธ์ แนวคิดและกระบวนการในการวางแผนกําไรและการควบคุม บทบาทของผู้

ควบคุมทางการเงิน การใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม การกําหนดดัชนีช้ีวัดผลการ
ดําเนินงาน และการรายงานเพ่ือการวางแผนและควบคุม 
 
3524308 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม              3(3-0-6) 

Accounting for Environmental Management  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา  3522105 การบัญชีชั้นกลาง 1   

                                                   และ 3522106 การบัญชีชั้นกลาง 2  
                                                   และ 3522108 การบัญชีต้นทุน 2 

กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม การรวบรวม จัดทําและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนสิ่งแวดล้อม และประโยชน์ทาง
ธุรกิจที่ได้รับจากการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นตัวเลขทางการเงินและไม่เป็นตัวเลขทางการเงิน รายงานข้อมูลการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเสนอต่อผู้บริหาร การจัดทํารายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน เสนอต่อผู้ใช้ภายนอกตามแนว
ปฏิบัติของ ISO หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
3524313 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์            3(3-0-6) 

Strategic Cost Management  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา  3522108 การบัญชีต้นทุน 2 
แนวคิดต้นทุนภายใต้สภาพแวดล้อมธุรกิจสมัยใหม่ การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์         ต้นทุน

เป้าหมาย ต้นทุนคุณภาพ การบริหารสินค้าคงเหลือ ต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพิจารณาต้นทุนภายใต้ทฤษฎี
ข้อจํากัด การวัดผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ และการบริหารต้นทุนกิจกรรม 
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3524903 สัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ      3(2-2-5) 

Seminar in Managerial Accounting  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา  3522108  การบัญชีต้นทุน 2 
บทบาทของการบัญชีเพ่ือการจัดการกับสภาพแวดล้อมธุรกิจที่มีการเปล่ียนแปลง การใช้ประโยชน์

ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์ต้นทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการจัดการ 
ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจต่าง ๆ ในปัจจุบัน  ปัญหาพิเศษทางการบัญชีเพ่ือการจัดการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
กลุ่มวิชาการตรวจสอบ 
3521104 การบัญชีนิติเวช        3(3-0-6) 

Forensic Accounting  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา 3524310  การสอบบัญชีและการให้ความเช่ือม่ัน 
ความหมาย แนวคิด และการพัฒนารูปแบบการบัญชีนิติเวช ความแตกต่างระหว่างการบัญชีนิติเวช

กับการตรวจสอบทุจริต คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของนักบัญชีนิติเวช  สถาบันวิชาชีพ    การบัญชีนิติเวช 
เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ และการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการฟ้องร้องเพ่ือดําเนินคดีในศาล 
 
3524904 สัมมนาการสอบบัญชี       3(2-2-5) 

Seminar in Auditing  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา  3524310  การสอบบัญชีและการให้ความเช่ือม่ัน 

ค้นคว้าเพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในมาตรฐาน  การสอบบัญชีและปัญหาในการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี แนวทางการแก้ไข โดยใช้กรณีศึกษา บทความและเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษด้านการสอบบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
3524905 สัมมนาการตรวจสอบภายใน      3(2-2-5) 

Seminar in Internal Audit 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา 3524311 การตรวจสอบภายในและการบริหาร 
                               ความเสี่ยง 
ค้นคว้าเพ่ือให้เกิดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปัญหาในการปฏิบัติงานของ

ตรวจสอบภายใน แนวทางการแก้ไข โดยใช้กรณีศึกษา บทความและเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษด้านการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางวิชาชีพบัญชี 
3522303 การใช้ซอฟต์แวร์สําหรับงานบัญชี     3(2-2-5) 
  Software Application for Accounting 

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา  3522301 หลักเบือ้งต้นเก่ียวกับระบบ 
                                สารสนเทศ และ 3524307 ระบบสารสนเทศทางการ 

                               บัญชี  
การเรียนรู้และการฝึกทักษะการใช้โปรแกรมและเทคนิคสําคัญ รวมถึงโปรแกรมสําเร็จรูปทางการ

บัญชี การประยุกต์ใช้สาหรับการปฏิบัติงานต้ังแต่การจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีและการบันทึกรายการทางบัญชี และ
การบูรณาการระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับระบบงานอ่ืน ๆ ในองค์กร 

 
3522304 การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ    3(3-0-6) 

Information Systems Security  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา 3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และ 
                              3524311 การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง 

  การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบ การควบคุมระบบ และการประกัน
คุณภาพระบบสารสนเทศ 
 
3524309 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ    3(2-2-5) 

Information Systems Audit and Control  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา 3524310 การสอบบัญชีและการให้ความเช่ือม่ัน  
                      และ 3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  
                               และ 3524311 การตรวจสอบภายในและการบริหารความ 
                               เสี่ยง 
แนวคิดและผลกระทบเน่ืองจากการนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลทางด้านการบัญชี 

การควบคุมภายในของระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกัน การประเมินความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของการประมวลผลข้อมูล เทคนิคและการตรวจสอบระบบ
บัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการตรวจสอบ 
 
3524314 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี  3(2-2-5) 

Accounting Information Systems Analysis and Design  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา 3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  

  แนวความคิดของการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ การบริหารโครงการ การออกแบบฟอร์มเอกสารและรายงาน เครื่องมือและเทคนิคในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี กระบวนการทางบัญชีและระบบการควบคุมภายใน 
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3524315 การบัญชีบูรณาการเพ่ือการบริหารทรัพยากรองค์กร   3(3-0-6) 

Integrated Accounting for Enterprise Resource Planning  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านวิชา 3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  

  แนวคิด วิธีการ และหลักการของระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคต รวมไปถึงการประยุกต์ใช้การบัญชีในการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร เน้ือหาของ
วิชารวมถึงการจัดหาและการเลือก Software ที่รองรับระบบ ERP การนําระบบ ERP มาใช้ในองค์กรและปัจจัยที่มีผล
ต่อความสําเร็จในการนําระบบ ERP มาใช้ในองค์กร การประยุกต์ใช้ ERP Software packages จากบริษัทที่เป็นผู้นํา
ทางด้าน ERP application ในกระบวนการทางธุรกิจ การศึกษาถึงระบบย่อยและการนําระบบย่อยมาใช้งานร่วมกัน
ในระบบ ERP  
 

 2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
3503817 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี                 2(0-60-30) 

Preparation for Professional Internship in Accounting 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
                               และมีชั่วโมงในการทํากิจกรรมด้านพัฒนานักศึกษาร่วมกับ 
                               หลักสูตรบัญชีบัณฑิตไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง 

  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกระบวนการฝึกประสบการณ์ การเลือกสถานประกอบการ  วัฒนธรรม
องค์การ การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกัน
คุณภาพและความปลอดภัยในการทํางาน การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการ
วิเคราะห์ ทักษะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้น
ข้อมูล 
 
3504814 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี                                       4(0-360-0)  

Professional Internship in Accounting  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : การเตรียมฝึกประสบการณวิ์ชาชพีการบญัชี และ 
                               สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ทางด้านบัญชี 
นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบัญชีในหน่วยงานรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน 

ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ใน
สถานการณ์จริงที่เก่ียวกับงานด้านบัญชี  มีการปฐมนิเทศเก่ียวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์และจัดให้มี
การปัจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นและเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้สําเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี จัดให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมด หรือฝึกประสบการณ์และทําโครงงานพิเศษ หรือฝึกประสบการณ์และทําภาค
นิพนธ์ 
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3503818 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางการบัญชี                             1(0-30-15) 

Preparation for Co-operative Education in Accounting 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบผ่านกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
                               และมีชั่วโมงในการทํากิจกรรมด้านพัฒนานักศึกษาร่วมกับ 
                               หลักสูตรบัญชีบัณฑิตไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง 
เตรียมความพร้อมเก่ียวกับหลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่

เก่ียวข้อง ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน      การสื่อสารและ
มนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียน
รายงาน 
 
3504815 สหกิจศึกษาทางการบัญชี             5(0-450-0) 

Co-operative Education in Accounting  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางการบัญชี  

           และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ทางด้านบัญชี 
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาน

ประกอบการเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทางปฏิบัติและทักษะต่าง ๆ ในการทํางาน สามารถพัฒนาตนเองในด้าน
ความคิด จิตใจ และอารมณ์ โดยมีเวลาในการทํางานทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะได้รับการ
ประเมินผลจากการทํารายงานผลการศึกษาที่ได้จากการทํางานในสถานประกอบการ หรือผลงานสร้างสรรค์อ่ืน 
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
             เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 
ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจและต้องไม่เป็นรายวิชาในสาขาวิชาเอกน้ัน 
 
หมายเหตุ : วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน คือ วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน 
 
 
 
 


