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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy Program

บช.บ. (บัญชีบัณฑิต)
B.Acc. (Bachelor of Accountancy)

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
ปรัชญา

“สรางคนดี มีความรู คูคุณธรรม รักษาจรรยาบรรณ พัฒนาสังคม”
วัตถุประสงคของหลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตรคือการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถตามมาตรฐานสภาวิชาชีพบัญชี
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความพรอมในการนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพ
4. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และมีจิตสาธารณะ
5. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถทางการสื่อสาร และมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจัดการเพ่ือการเรียนรูและการดําเนินชีวิตในสังคม
จํานวนหนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 6 หนวยกิต
2.2) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 39 หนวยกิต
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 49 หนวยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต

1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย 3(3-0)
Thai Language for Interpretation

1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู 3(3-0)
English for Communication and Study Skills

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)
Language and Culture



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หนา 2

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 3(3-0)

Truth and Development of Life
2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน 3(3-0)

Aesthetics for Self Development
2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)

Thai Living to Global Society
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0)

Laws  in Daily Life
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)
Integrated Problem Solving

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)
Technology and Development

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 6 หนวยกิต

1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1

3(3-0)

3521001 ภาษาอังกฤษสําหรับนักบัญชี
English for Accountant

3(3-0)

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 39 หนวยกิต
4111101 หลักสถิติ

Principles of Statistics
3(3-0)

3522103 การบัญชีชั้นตน 1
Introduction to Accounting 1

3(2-2)

3522104 การบัญชีชั้นตน 2
Introduction to Accounting 2

3(2-2)

3531101 การเงินธุรกิจ
Business Finance

3(3-0)

3522204 การภาษีอากร 1
Taxation 1

3(3-0)

3541101 หลักการตลาด
Principles of  Marketing

3(3-0)

3561101 องคการและการจัดการ
Organization and Management

3(3-0)
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3564212 การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management

3(3-0)

3522301 หลักเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ
Principles of Information Systems

3(2-2)

3593301 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
Quantitative Analysis

3(3-0)

2562418 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม
Business Laws and Ethics

3(3-0)

3591105 เศรษฐศาสตรท่ัวไป
General Economics

3(3-0)

3562205 ธุรกิจระหวางประเทศ
International Business

3(3-0)

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 49 หนวยกิต
2.3.1) บังคับ เรียน 33 หนวยกิต

3522105 การบัญชีชั้นกลาง 1
Intermediate Accounting 1

3(2-2)

3522106 การบัญชีชั้นกลาง 2
Intermediate Accounting 2

3(2-2)

3522107 การบัญชีตนทุน 1
Cost Accounting 1

3(3-0)

3522108 การบัญชีตนทุน 2
Cost Accounting 2

3(3-0)

3524303 การสอบบัญชี
Auditing

3(3-0)

3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems

3(3-0)

3524302 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
Internal Audit and Internal Control

3(3-0)

3524101 การบัญชีชั้นสูง 1
Advanced Accounting 1

3(3-0)

3524102 การบัญชีชั้นสูง 2
Advanced Accounting 2

3(3-0)

3522205 การภาษีอากร 2
Taxation 2

3(3-0)

3523303 รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน
Financial Report and Financial Statement Analysis

3(3-0)
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2.3.2) เลือก เรียน 16 หนวยกิต
เลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 16 หนวยกิต โดยจะตองเรียนดังนี้
1) รายวิชาสัมมนาอยางนอย 1 รายวิชา ไมนอยกวา 3 หนวยกิต และรายวิชาบัญชีเพ่ือการ

จัดการสิ่งแวดลอม 3 หนวยกิต
2) เลือกเรียนรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชีและรายวิชาการฝก

ประสบการณวิชาชีพการบัญชี รวมกันไมนอยกวา 4 หนวยกิต หรือเลือกเรียนรายวิชาการเตรียม
ความพรอมสหกิจศึกษาทางการบัญชีและรายวิชาสหกิจศึกษาทางการบัญชี รวมกันไมนอยกวา 7 หนวยกิต

3) จํานวนหนวยกิตท่ีเหลือจาก 1) และ 2) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุมวิชาตาง ๆ โดย
ไมจําเปนตองอยูในกลุมวิชาเดียวกันดังตอไปนี้

กลุมวิชาการบัญชีการเงิน
3524902 สัมมนาการบัญชีการเงิน

Seminar in Financial Accounting
3(2-2)

3523208 การบัญชีเฉพาะกิจการ
Accounting for Specific Enterprises

3(3-0)

3524104 ทฤษฎีการบัญชี
Accounting Theory

3(3-0)

3523209 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ
Government Sector Accounting

3(3-0)

3522302 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี
Software for Accounting

3(2-2)

3523210 การบัญชีเศรษฐกิจพอเพียง
Accounting for Sufficiency Economy

3(3-0)

3523211 การบัญชีสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ
Accounting for Non-Publicly Accountable Entities

3(3-0)

กลุมวิชาการบัญชีบริหาร
3524903 สัมมนาการบัญชีเพ่ือการจัดการ

Seminar in Managerial Accounting
3(2-2)

3523212 การวางแผนกําไรและการควบคุม
Profit Planning and Control

3(3-0)

3524308 การบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม
Accounting for Environmental Management

3(3-0)

กลุมวิชาการตรวจสอบ
3524904 สัมมนาการสอบบัญชี

Seminar in Auditing
3(2-2)

3524905 สัมมนาการตรวจสอบภายใน
Seminar in Internal Auditing

3(2-2)
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3524309 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
Information System Audit and Control

3(2-2)

3521104 การบัญชีนิติเวช
Forensic Accounting

3(3-0)

กลุมวิชาภาษีอากร
3524906 สัมมนาการภาษีอากร

Seminar in Taxation
3(2-2)

3524205 การวางแผนภาษี
Tax Planning

3(3-0)

กลุมวิชาอ่ืน ๆ
3524401 จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี

Accounting Professional Ethics
3(3-0)

3524907 การวิจัยทางบัญชี
Accounting Research

3(2-2)

3524908 ปญหาพิเศษทางการบัญชี
Special Problems in Accounting

3(3-0)

3503817 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี
Preparation for Professional Internship in Accounting

1(1-2)

3504817 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี
Professional Internship in Accounting

3(350)

3503818 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางการบัญชี
Preparation for Co-operative Education in Accounting

1(1-2)

3504815 สหกิจศึกษาทางการบัญชี
Co-operative Education in Accounting

6(450)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0)
Thai for Communication
ความหมาย องคประกอบและความสําคัญของการสื่อสาร  ความหมายของภาษา  ลักษณะ

ความสําคัญของภาษาไทย  การใชภาษาไทยไดอยางถูกตองเหมาะสม  ทักษะการรับสาร การสงสาร
อยางมีมารยาทและ มีป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ   ทั กษ ะก า ร พู ด ใน ท่ี ส า ธ า ร ณะ   ทั กษ ะก า ร เ ป น พิ ธี ก ร
ในงานพิธีตาง ๆ  การใชกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษาในการวิเคราะห สังเคราะห วิจารณ
สรุปความ  ตีความ  การนําเสนอผลการศึกษาคนควาและการอางอิงดวยลายลักษณอักษร วาจา และ
สื่อประสม  อยางสรางสรรคและมีประสิทธิผล

1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0)
English for Communication

Listening, speaking, reading and writing skills for daily-life situations
through a communicative learning approach, with topics on greetings, introducing oneself
and others, providing information and advice, expressing feelings, and recognizing and
understanding characteristics of foreign cultures. Also reading notices, labels,
advertisements, and writing simple tests.

1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผานสื่อ 3(3-0)
Communicative English through Media
Songs, games, literary texts as well as other media such as video and film

clips to expose learners to English in real-life situations. Comprehension questions, group
discussions, role plays or simulations used to check students’ understanding of spoken
English in various situations.

2500108 ความจริงของชีวิต 3(3-0)
Truth of Life
ทัศนะความเชื่อและวิถีปฏิบัติเก่ียวกับชีวิตมนุษย  ศึกษาความจริงของชีวิตตามหลัก

ไตรลักษณ  และการเขาถึงความจริงของชีวิตโดยหลักไตรสิกขา  องคประกอบของชีวิต  เปาหมายของชีวิต
และหลักธรรมในการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนาท่ีผูเรียนยึดถือ ตลอดถึงการนําหลักธรรมมาใชแกปญหา
ชีวิต  การมีสันติสุขและสันติภาพท้ังสวนตนและสวนรวม  มีความรอบรูอยางกวางขวาง        มีโลกทัศนท่ี
กวางไกล  เขาใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ืน สังคมและสรรพสิ่งรอบตัว ใฝรูและคิดอยาง
มีเหตุผลและแสดงออกอยางมีสติ
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2000103 ความซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ 3(3-0)
Aesthetic Appreciation
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับศิลปะ  ความงาม  ความไพเราะ  องคประกอบทางศิลปะ

ความสําคัญของการรับรูทางอารมณและความรูสึก  ศิลปะทางจินตภาพ  ศิลปะทางเสียง  ศิลปะทางกาย
ลีลา  การวิเคราะห  วิจารณ  และการตัดสินทางศิลปะ  ผลงานชิ้นเอกของศิลปนสําคัญท้ังของไทยและของ
โลก

2500105 มนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0)
Man and Self Development
แนวคิด  ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย ความสัมพันธทางสรีรวิทยาของรางกาย  อารมณ

สั ง คมและจิ ต ใ จต อพฤติ กร รมมนุษย ท้ั ง ในภาวะปกติ และไม ปกติ หลั กกา ร ศึกษาตน เอง
ฝกการสํารวจตนเอง การปรับตัวโดยเนนทักษะชีวิตดานกระบวนการคิด การพัฒนาปญญาและ
ความคิดสรางสรรค การพัฒนาตนในดานจริยธรรม อารมณ ความมุงม่ัน ความอดทนอดกลั้น รสนิยมท่ีดี เปน
คนท่ีสมบูรณท้ังรายกายและจิตใจ

2500106 วิถีไทย 3(3-0)
Thai Living
ภูมิหลังของสังคมไทย  ลักษณะสังคมไทย  สภาพสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมไทย  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปญญาไทย  ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของไทย  สิทธิ
มนุษยชน  กฎหมายในชีวิตประจําวัน การพัฒนาสังคมไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

2500107 วิถีโลก 3(3-0)
Global Living
อารยธรรมมนุษยดานสังคม เศรษฐกิจ  การเมืองและการปกครอง  ความขัดแยงและ

การผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมตะวันออก  กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกสูความเปนสมัยใหม  ความสัมพันธดานการเมืองและเศรษฐกิจท่ีสงผลตอสังคมโลก  รวมท้ัง
การปรับตัวของประเทศไทยท่ีมีตอการจัดระเบยีบของสังคมโลก

4000110 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0)
Man and Environment
วิวัฒนาการของมนุษย  มนุษยกับสิ่งแวดลอม  มนุษยกับระบบนิเวศ  ระบบนิเวศและ

การเปลี่ยนแปลง  ความสัมพันธเชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  มนุษยกับการปรับสิ่งแวดลอมให
เขากับตนเองและการเกิดเทคโนโลยี กฎหมายสิ่งแวดลอม การอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  หลักการ  แนวคิดของโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ  ปญหาและการแกปญหา
การจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน
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4000111 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0)
Thinking and Decision Making
กระบวนการคิดของมนุษย หลักตรรกศาสตรท่ีใชในการคิดและการใหเหตุผลของมนุษย

หลักการคิดวิเคราะห  วิจารณ  การคิดแบบวิทยาศาสตรและหลักธรรม  การคิดนอกกรอบ  ความคิด
สรางสรรคท่ีใชในกระบวนการคิดและการตัดสินใจ  การฝกปฏิบัติคํานวณข้ันพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตอยางมี
คุณภาพและรูเทาทัน

4000112 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3(2-2)
Information Technology for Lifelong
Learning
ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อุปกรณคอมพิวเตอร  กระบวนการประมวลผลขอมูล  การจัดการขอมูล  การใชงานโปรแกรมระบบ
โปรแกรมประยุกตดานสํานักงาน  การสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร  การแสวงหาความรู
การสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลและแหลงการเรียนรูตาง ๆ การคนควา  การทํารายงาน  โดยคํานึงถึง
สิทธิทางปญญาและผลกระทบตอชีวิตและสังคม

4000113 วิทยาศาสตรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0)
Science and Life Quality Development
สิ่ง มีชีวิต  การจัดหมวดหมูสิ่ งมีชีวิต  พันธุวิศวกรรม  สิ่ง มีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม

เทคโนโลยีชีวภาพ  นาโนเทคโนโลยี  ไบโอฟสิกส  สารเคมีในชีวิตประจําวันและผลิตภัณฑทางธรรมชาติ
และความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม โครงงานวิทยาศาสตรท่ีสงเสริมให
เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู ส ภ า พ ป ญ ห า   ส า เ ห ตุ แ ห ง ป ญ ห า   วิ ธี ก า ร แ ก ป ญ ห า แ ล ะ ผ ล ลั พ ธ
ท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต

4000114 วิทยาศาสตรสุขภาพและการออกกําลังกาย 3(2-2)
Health Science and Exercises
ความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตรสุขภาพ ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร

สุขภาพ  การสงเสริมสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตรสุขภาพ  โภชนาการเพ่ือสุขภาพ        การคุมครอง
ผูบริโภค  หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  การกําหนดโปรแกรมสรางเสริมสมรรถภาพทางกายท่ี
เหมาะสมกับตนเอง  การฝกและปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
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2) หมวดวิชาเฉพาะ 98 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 6 หนวยกิต

1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0)
Business English 1
A four-skill introductory course providing basic knowledge of business

concentrating on inter-office communication.  Variety of business terminology and
expressions are introduced  through  related  topics which include office organization,
telephoning, making arrangements and  appointments, social contact, business
correspondence in the office (memo, notes, notices, announcements), letters of inquiry,
quotation and ordering, applying for a job (resume and coverage letter, application
forms)

3521001 ภาษาอังกฤษสําหรับนักบัญชี 3(3-0)
English for Accountant
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1
Students practice English skills needed for communication in the areas of

accounting to provide a solid basis for more advanced study. Terminology, idioms,
concepts and typical business documents appropriate to the accounting business will be
studied in this course.

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 39 หนวยกิต
4111101 หลักสถิติ 3(3-0)

Principles of Statistics
ความหมายของสถิติ  ขอบเขตและประโยชนของสถิติ  สถิติท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ข้ันตอน

ในการใชสถิติเพ่ือการตัดสินใจ  หลักเบื้องตนของความนาจะเปน  ตัวแปรสุม  การแจกแจง  ความนาจะ
เปนแบบทวินาม  แบบปวรซอง  และแบบปกติ  โมเมนต  การแจกแจงคาท่ีไดจากตัวอยาง  หลักการ
ประมาณคา  การทดสอบสมมุติฐาน  การหาความสัมพันธระหวางตัวแปร  การพยากรณ

วิชานี้เนนถึงตัวอยางและแบบประยุกตของวิธีการใหเหมาะสมกับแตละวิชาเอก

3522103 การบัญชีช้ันตน 1 3(2-2)
Introduction to Accounting 1
ความหมาย และวัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี       แมบท

การบัญชี  หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีการจัดทํา
งบทดลอง กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับกิจการซื้อขายสินคาและกิจการใหบริการ
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3522104 การบัญชีช้ันตน 2 3(2-2)
Introduction to Accounting 2
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 3522103 การบัญชีชั้นตน 1
หลักการและวิธีการของระบบใบสําคัญ การบัญชีเก่ียวกับเงินสดและเงินสดยอย        การ

บัญชีอุตสาหกรรม สมุดรายวันเฉพาะ การบัญชีสําหรับกิจการท่ีไมหวังผลกําไร

3521101 การเงินธุรกิจ 3(3-0)
Business Finance
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 3521101 การบัญชี 1 หรือ 3521103
หลักการบัญชี
หรือ 3522103 การบัญชีชั้นตน 1
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาท่ีของฝายการเงินในธุรกิจ  ตลอดจนเปาหมาย

และความสําคัญของการเงินธุรกิจ ตลาดการเงินและตลาดทุน โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตน
ในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ  การจัดหาเงินทุนมาเพ่ือใชในการดําเนินการของธุรกิจ การวางแผน
การเงินท่ีเก่ียวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพ่ิมทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและ
เงินปนผล

3522204 การภาษีอากร 1 3(3-0)
Taxation 1
หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตาง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และ

ภาษีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพ่ิม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย  ภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพาสามิต  อากรแสตมป  และอ่ืน ๆ

3541101 หลักการตลาด 3(3-0)
Principles of  Marketing
ความหมายและความสําคัญของการตลาด แนวคิดหรือปรัชญาทางการตลาด ระบบ

การตลาดและตลาดเปาหมาย พฤติกรรมผูบริโภค ประเภทของตลาด การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด
การแบงสวนตลาด สวนประสมทางการตลาด การวางแผนการตลาด การตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอม
และสังคม จริยธรรมทางการตลาด

3561101 องคการและการจัดการ 3(3-0)
Organization and Management
แนวคิดพ้ืนฐานและลักษณะโครงสรางขององคการ หลักการจัดการ หนาท่ีในการจัดการ

กระบวนการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย การชี้นํา และการ
ควบคุมการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาวะแวดลอมทางการจัดการ จริยธรรมใน
การจัดการ การจัดการนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงและการจัดการ
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3564212 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0)
Strategic Management
ความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ ระดับและประเภท

ของกลยุทธ กระบวนการการจัดการกลยุทธ การวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายในของกิจการ
การวางแผนกลยุทธภายใตสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การนํากลยุทธไปปฏิบัติและการ
ประเมินผลกลยุทธ และความสัมพันธระหวางนโยบายและแผนกลยุทธของหนวยงาน
ในระดับตาง ๆ ภายในองคกร

3522301 หลักเบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3(2-2)
Principles of  Information Systems
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองคประกอบของระบบสารสนเทศ

ในองคกร รูปแบบและโครงสรางระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศยอยทางธุรกิจ         การเขาถึงระบบ
สารสนเทศ การประยุกตใชระบบสนเทศเพ่ือการบริหาร การสื่อสารขอมูลในระบบสารสนเทศ และระบบ
เครือขาย

3593301 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3(3-0)
Quantitative Analysis
กระบวนการตัดสินใจ และประโยชนของการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรเชิงปริมาณ เพ่ือ

ชวยในการตัดสินใจ ไดแก ความนาจะเปน แผนภูมิเพ่ือการตัดสินใจ (Decision Trees) ตัวแบบ
เชิงสินคาคงเหลือ (Inventory Model) โปรแกรมเชิงเสนตรง (Linear Programming) เทคนิคการประเมินผล
และการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของมารกอฟ (Markov Model) ทฤษฎีเกม (Game
Theory) แถวรอคอย (Queuing) และการจําลองเหตุการณ (Simulation)

2562418 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม 3(3-0)
Business Laws and Ethics
หลักท่ัวไปเก่ียวกับสิทธิและการใชสิทธิรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายบุคคล ทรัพย  นิติ

กรรมและสัญญาหนี้ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได สัญญาซื้อขาย สัญญาฝากขาย สัญญาเชา
ทรัพย เชาซื้อ สัญญายืม สัญญาฝากทรัพย สัญญาคํ้าประกัน สัญญาจํานอง สัญญาจํานํา สัญญาตัวแทนและ
นายหนา ประกันภัย ทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการตีความและการอุดชองวางของกฎหมาย หลัก
จริยธรรมและการใชกฎหมายโดยคํานึง ถึงความมีจริยธรรมทางธุ ร กิจ และความรับผิดชอบ
ตอสังคม

3591105 เศรษฐศาสตรท่ัวไป 3(3-0)
General Economics
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจําวันเพ่ือประกอบธุรกิจ การจัดหาและ

ใชทรัพยากรการบริโภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การคา การลงทุน ปญหาเศรษฐกิจ
และแนวทางการแกไขปญหา
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3562205 ธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0)
International Business
ระบบธุรกิจ และสภาพแวดลอมของธุรกิจระหวางประเทศ มูลเหตุจูงใจในการทําธุรกิจ

ระหวางประเทศ การควบคุมและสงเสริมธุรกิจระหวางประเทศ โดยการใชพิกัดอัตราภาษีศุลกากร
และกฎหมายระหวางประเทศ  ศึกษาโครงสรางและการดําเนินงานของบริษัทธุรกิจระหวางประเทศ

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 49 หนวยกิต
2.3.1) บังคับ 11 รายวิชา 33 หนวยกิต

3522105 การบัญชีช้ันกลาง 1 3(2-2)
Intermediate Accounting 1
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 3522104 การบัญชีชั้นตน 2
หลักการและวิธีการบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย  การจําแนกประเภทสินทรัพย  การรับรูและ

การวัดมูลคาสินทรัพย การจัดแบงสวนสินทรัพยเปนตนทุนและคาใชจายตามหลักการบัญชีการดอยคาของ
สินทรัพย การแสดงรายการสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงินและการเปดเผยขอมูล

3522106 การบัญชีช้ันกลาง 2 3(2-2)
Intermediate Accounting 2
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 3522104 การบัญชีชั้นตน 2
หลักการและวิธีการบัญชีเก่ียวกับสวนของเจาของและหนี้สิน ประกอบดวยการจําแนก

ประเภทหนี้สิน การรับรูและการวัดมูลคาหนี้สิน การแสดงรายการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
และการเปดเผยขอมูล การบัญชีเก่ียวกับการจัดตั้งกิจการ การดําเนินงาน การแบงผลกําไรขาดทุน
การเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ การเลิกกิจการและการชําระบัญชีของหางหุนสวน บริษัทจํากัด และ
บริ ษัทมหาชนจํ า กัด  ตลอดจนการแสดงรายการส วนของ เจ าของในงบแสดงฐานะการ เงิน
การเปดเผยขอมูล และงบกระแสเงินสด

3522107 การบัญชีตนทุน 1 3(3-0)
Cost Accounting 1
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 3521104 การบัญชีชั้นตน 2
ความสําคัญและบทบาทการบัญชีตนทุนในองคกรธุรกิจ  ความหมายของตนทุนตาง ๆ

ระบบบัญชีท่ีใชบันทึกตนทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน คาใชจายการผลิต ระบบบัญชี
ตนทุนงานสั่งทํา ระบบตนทุนชวงการผลิต ระบบตนทุนมาตรฐาน การบัญชีตนทุนผลิตภัณฑรวมและ
ผลิตภัณฑพลอยได ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานท่ีบกพรอง เศษซาก และตนทุนฐานกิจกรรม



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หนา 13

3522108 การบัญชีตนทุน 2 3(3-0)
Cost Accounting 2
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 3522107 การบัญชีตนทุน 1
การใชขอมูลตนทุนในการวางแผน การตัดสินใจและควบคุมการดําเนินงานกิจการภายใต

สภาวการณท่ีแนนอนและไมแนนอน ความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณและกําไร ระบบตนทุนรวม ระบบตนทุน
ผั น แ ป ร  ง บ ป ร ะ ม า ณ  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ต น ทุ น  ก า ร กํ า ห น ด ร า ค า สิ น ค า  ร า ค า โ อ น  แ ล ะ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

3524303 การสอบบัญชี 3(3-0)
Auditing
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 3522105 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
3522106 การบัญชีชั้นกลาง 2
แนวคิดท่ัวไปและแมบทของมาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายและพระราชบัญญัติเก่ียวกับ

การสอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี การทุจริตและขอผิดพลาด   การวางแผน
งานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสําคัญ การประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบ
บัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอยางในการสอบบัญชี การทดสอบแบบ
แจงขอความของกรรมการ หรือผูเปนหุนสวน หรือผูจัดการ กระดาษทําการของผูสอบบัญชี การตรวจสอบ
สินทรัพย หนี้สิน สวนของผูถือหุน รายได และคาใชจาย รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญชีดวยคอมพิวเตอรและการควบคุมคุณภาพ
การสอบบัญชี

3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0)
Accounting Information Systems
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 3522301 หลักเบื้องตนเก่ียวกับระบบ
สารสนเทศ
และ 3522104 การบัญชีชั้นตน 2
ลักษณะ สวนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการจัดทํา

เอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจข้ัน
พ้ืนฐาน ระบบยอยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเก่ียวกับวงจรรายได วงจรคาใชจาย วงจรการผลิต
วงจรการบริหารเงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศท่ีเก่ียวของในแตละวงจร
การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสาร และสารสนเทศทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หนา 14

3524302 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0)
Internal Audit and Internal Control
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 3522104 การบัญชีชั้นตน 2
การกํา กับดูแล กิจการ วั ต ถุประสงคและองคประกอบของการควบคุมภายใน

การควบคุมภายในตามแนวคิด COSO การจัดการความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Managemen :
ERM) ตามแนวคิดของ COSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายใน
และการจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
ป ร ะ เ ภ ท แ ล ะ ข้ั น ต อ น ข อ ง ง า น ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น กิ จ ก ร ร ม
ท่ีสําคัญขององคกร รวมท้ังหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายในตอการทุจริตในองคกร

3524101 การบัญชีช้ันสูง 1 3(3-0)
Advanced Accounting 1
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 3522105 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
3522106 การบัญชีชั้นกลาง 2
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และขอผิดพลาด งบการเงินระหวางกาล การ

บัญชีสําหรับรายการท่ีเปนเงินตราระหวางประเทศ และการแปลงคางบการเงิน การบัญชีสํานักงานใหญและสาขา
ท้ังในและตางประเทศ สัญญากอสราง ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผอนชําระ ธุรกิจให เชา ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย และการบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้

3524102 การบัญชีช้ันสูง 2 3(3-0)
Advanced Accounting 2
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 3522105 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
3522106 การบัญชีชั้นกลาง 2
การบัญชีสําหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม การบัญชีสําหรับ

กิจการรวมคา การจัดทํางบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การจัดทํางบการเงินจากรายการ
ท่ีบันทึกไวไมสมบูรณ กองทุนและกิจการไมหวังผลกําไร

3522205 การภาษีอากร 2 3(3-0)
Taxation 2
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 3522204 การภาษีอากร 1 และ
3522105 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522106 การบัญชีชั้นกลาง 2
แนวคิดและความแตกตางระหวางเกณฑการรับรูรายไดและคาใชจายตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินและการภาษีอากร การจัดทํากระดาษทําการเพ่ือคํานวณภาษีเงินไดตามประมวล
รัษฎากร การปรับปรุงกําไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเปนกําไรสุทธิทางภาษีอากร รวมท้ังการจัดทํารายงาน
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับภาษีสรรพากร และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร
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3523303 รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน 3(3-0)
Financial Report and Financial Statement
Analysis
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 3522105 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
3522106 การบัญชีชั้นกลาง 2
รายงานการเงินและการเปดเผยขอมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห

งบการเงินและขอมูลทางการบัญชีอ่ืนท่ีสําคัญเพ่ือการตัดสินใจ  การวิเคราะหอุตสาหกรรม ผลกระทบตองบ
การเงินจากการเลือกใชนโยบายการบัญชีท่ีแตกตางกัน ตลอดจนการวิเคราะห
งบการเงินรวม โดยเนนการใชกรณีศึกษาหรือเหตุการณจริง

2.3.2) เลือก 16 หนวยกิต
เลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 16 หนวยกิต โดยจะตองเรียนดังนี้
1) รายวิชาสัมมนาอยางนอย 1 รายวิชา ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
2) เลือกเรียนรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชีและรายวิชาการฝก

ประสบการณวิชาชีพการบัญชี รวมกันไมนอยกวา 4 หนวยกิต หรือเลือกเรียนรายวิชาการเตรียม
ความพรอมสหกิจศึกษาทางการบัญชีและรายวิชาสหกิจศึกษาทางการบัญชี รวมกันไมนอยกวา 7 หนวยกิต

3) จํานวนหนวยกิตท่ีเหลือจาก 1) และ 2) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุมวิชาตาง ๆ
โดยไมจําเปนตองอยูในกลุมวิชาเดียวกันดังตอไปนี้

กลุมวิชาการบัญชีการเงิน
3524902 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3(2-2)

Seminar in Financial Accounting
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 3522105 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
3522106 การบัญชีชั้นกลาง 2
อภิปรายและวิเคราะหแนวทางการนําแมบทการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินไปใชในการปฏิบัติงานดานการบัญชีการเงินสําหรับองคกรประเภทตาง ๆ โดยใชกรณีศึกษา
บทความ เอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ ประเด็นท่ีนาสนใจ ตลอดจนปญหาดาน
การบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ

3523208 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3(3-0)
Accounting for Specific Enterprises
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 3522104 การบัญชีชั้นตน 2
ลักษณะการดําเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชีและการควบคุมภายในเก่ียวกับสินทรัพย

หนี้สิน สวนของเจาของ รายได และคาใชจาย รายงานผลการดําเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของ
กิจการนั้น ๆ  เชน ธนาคาร สถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตรกรรม ธุรกิจการทองเท่ียว สหกรณ
มรดกและทรั สตรี  ก ารประ กันภั ย  ธุ ร กิ จขนาดกลางและขนาดย อม  ตลอดจนหน ว ย ง าน
ของรัฐบาลและหนวยงานท่ีมิไดหวังผลกําไร โดยเลือกศึกษากิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือ
หลายประเภทตามความเหมาะสม ท้ังนี้ใหคํานึงถึงคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
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3524104 ทฤษฎีการบัญชี 3(3-0)
Accounting Theory
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 3522105 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
3522106 การบัญชีชั้นกลาง 2
วิวัฒนาการและแนวคิดทางการบัญชี แนวคิดและหลักการเก่ียวกับสินทรัพย หนี้สิน สวน

ของเจาของ รายไดและคาใชจาย เพ่ือวัดผลการดําเนินงานและแสดงฐานะการเงิน การเปลี่ยนแปลงการ
รับรู  การวัด มูลค า ตลอดจนกรณีศึกษา แถลงการณและแนวปฏิบัติ ท่ี มีผลตอการบัญชี  ท้ั งนี้
ใหคํานึงถึงคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

3523209 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ 3(3-0)
Government Sector Accounting
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 3522104 การบัญชีชั้นตน 2
ความหมาย วัตถุประสงค แนวคิดและพัฒนาการดานการบัญชีของหนวยงานภาครัฐ

นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ระบบและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบัญชีหนวยงานภาครัฐ
การจัดทํารายงานทางการเงินของหนวยงานภาครัฐ และงบการเงินของแผนดิน ท้ังนี้ใหคํานึงถึงคุณธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

3522302 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(2-2)
Software for Accounting
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 3524307 ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
การวางแผนเพ่ือนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีมาใชในองคกร หลักเกณฑและข้ันตอน

การ เปลี่ ย นจ ากร ะบบจั ด ทํ าบัญชี ด ว ย มือมา เป น การ จั ด ทํ าบัญ ชี ด ว ย โป รแกรมสํ า เ ร็ จ รู ป
ทางการบัญชี ประโยชนและปญหาในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี การเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ
งานทางการบัญชี ท่ี เหมาะสม กรณี ศึกษา การฝกปฏิบัติการ ใช โปรแกรมสํ า เร็ จรูป เ พ่ืองาน
ทางการบัญชี

3523210 การบัญชีเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0)
Accounting for Sufficiency Economy
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 3522104 การบัญชีชั้นตน 2
ความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงและการนําไปใชในชีวิตประจําวัน การนําความรูทางการ

บัญชีและการวิเคราะหทางการเงินมาใชเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคล ครอบครัว  และชุมชน แนวคิดเ ก่ียวกับเงินและการออม การวางแผนการใชจ ายและ
การทํางบประมาณสวนบุคคล การลงทุนสวนบุคคล และความรู เก่ียวกับภาษีและการบริหารภาษี
สวนบุคคล การบริหารเงินเพ่ืออนาคต
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3523211 การบัญชีสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 3(3-0)
Accounting for Non-Publicly Accountable
Entities
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 3522105 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
3522106 การบัญชีชั้นกลาง 2
ความหมายของกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ รูปแบบและข้ันตอนการจัดตั้งธุรกิจ

ประเภทของธุรกิจ การบริหารงานของธุรกิจ ดานการผลิต การตลาด การทรัพยากรบุคคล การบริหาร
จัดการ ระบบบัญชีและงบการเงินท่ีจัดทําข้ึนภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการ
ท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ สงเสริมใหกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะจัดทําและนําเสนองบการเงินได
อยางถูกตองและเหมาะสม

กลุมวิชาการบัญชีบริหาร

3524903 สัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ 3(2-2)
Seminar in Managerial Accounting
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 3522108 การบัญชีตนทุน 2
อภิปรายและวิเคราะหบทบาทของการบัญชีเพ่ือการจัดการกับสภาพแวดลอมธุรกิจท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลง การใชประโยชนขอมูลทางการบัญชีในการบริหารเชิงกลยุทธ การประยุกตตนทุน
และการวิเคราะหขอมูลทางการบัญชีเพ่ือการจัดการ ตลอดจนประเด็นท่ีนาสนใจตาง ๆ ในปจจุบัน  ปญหา
พิเศษทางการบัญชีเพ่ือการจัดการและจรรยาบรรณวิชาชีพ

3523212 การวางแผนกําไรและการควบคุม
3(3-0)

Profit Planning and Control
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 3522105 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
3522106 การบัญชีชั้นกลาง 2
การวางแผนกลยุทธ  บทบาทของการวางแผนกําไรและการควบคุม รวมไปถึง

การประเมินผลงานขององคกรประเภทตาง ๆ โดยเนนการวางแผนกลยุทธและการใชงบประมาณ
เปนเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว การกําหนดดัชนี
ชี้วัดผลการดําเนินงานและการรายงานเพ่ือการควบคุมและการบริหาร
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3524308 การบัญชีเพือ่การจัดการสิ่งแวดลอม 3(3-0)
Accounting for Environmental
Management
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 3522105 การบัญชีชั้นกลาง 1
และ 3522106 การบัญชีชั้นกลาง 2
กรอบแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจท่ีมีตอ

สิ่งแวดลอมและสังคม กระบวนการจัดการสิ่งแวดลอม การรวบรวม จัดทําและวิเคราะหขอมูลตนทุน
สิ่งแวดลอม และประโยชนทางธุรกิจท่ีไดรับจากการจัดการสิ่งแวดลอม ท้ังท่ีเปนตัวเลขทางการเงิน
และไมเปนตัวเลขทางการเงิน การจัดทํารายงานขอมูลการจัดการสิ่งแวดลอมเสนอตอผูบริหาร รวมท้ังการ
จัดทํารายงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน เสนอตอผูใชภายนอกตามแนวปฏิบัติของ ISO หรือหนวยงานอ่ืน
ๆ ท่ีเก่ียวของ

กลุมวิชาการตรวจสอบ

3524904 สัมมนาการสอบบัญชี 3(2-2)
Seminar in Auditing
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 3524303 การสอบบัญชี
อภิปราย วิ เคราะหและคนคว า เ พ่ือให เ กิดความรู และความเข า ใจอย างลึกซึ้ ง

ในมาตรฐานการสอบบัญชีและปญหาในการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี แนวทางการแกไข โดยใชกรณีศึกษา
บทความและเอกสารต า ง  ๆ  ท่ี เ ก่ียวของ ท้ั ง ในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนประเด็น
ท่ีนาสนใจ ปญหาพิเศษดานการสอบบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ

3524905 สัมมนาการตรวจสอบภายใน 3(2-2)
Seminar in Internal Auditing
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 3524302 การตรวจสอบภายในและการ
ควบคุมภายใน
อภิปราย วิเคราะหและคนควาเพ่ือใหเกิดความรู ทักษะ และความเขาใจอยางลึกซึ้ง

ในปญหาในการปฏิบัติงานของตรวจสอบภายใน แนวทางการแกไข โดยใชกรณีศึกษา บทความและเอกสาร
ตาง  ๆ ท่ี เ ก่ียวของ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนประเด็น ท่ีนาสนใจ ปญหาพิเศษ
ดานการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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3524309 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 3(2-2)
Information System Audit and Control
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 3524303 การสอบบัญชี และ
3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และ 3524302 การตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายใน
แนวคิดและผลกระทบเนื่องจากการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการประมวลผลทางดาน

การบัญชี การควบคุมภายในของระบบงานท่ีใชคอมพิวเตอร การทุจริตทางคอมพิวเตอรและมาตรการ
ปอง กัน  การประเ มินความเสี่ ย งและการควบคุมภายใน การวิ เคราะหความน า เชื่ อ ถือของ
การประมวลผลขอมูล เทคนิคและการตรวจสอบระบบบัญชีท่ีใชคอมพิวเตอร และการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ในการตรวจสอบ

3521104 การบัญชีนิติเวช 3(3-0)
Forensic Accounting
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 3524303 การสอบบัญชี
ความหมาย แนวคิด และการพัฒนารูปแบบการบัญชีนิติเวช ความแตกตางระหวาง

การบัญชีนิติเวชกับการตรวจสอบทุจริต คุณสมบัติและหนาท่ีความรับผิดชอบของนักบัญชีนิติเวช  สถาบัน
วิชาชีพการบัญชีนิติเวช เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ และการเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการฟองรองเพ่ือ
ดําเนินคดีในศาล

กลุมวิชาภาษีอากร

3524906 สัมมนาการภาษีอากร 3(2-2)
Seminar in Taxation
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 3522205 การภาษีอากร 2
อภิปรายและวิเคราะหประเด็นท่ีนาสนใจทางภาษีอากร โดยใชกรณีศึกษา บทความ และ

เอกสารตาง ๆ ท่ี เ ก่ียวของ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนคําวินิจ ฉัยดานภาษีอากร
และคําพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง

3524205 การวางแผนภาษี 3(3-0)
Tax Planning
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 3522205 การภาษีอากร 2
การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีหัก ณ ท่ีจาย และ

ภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือใหการเสียภาษีเปนไป
อยางประหยัด ภายใตกรอบของกฎหมายและความรับผิดชอบตอสังคม



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หนา 20

กลุมวิชาอ่ืน ๆ

3524401 จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี 3(3-0)
Accounting Professional Ethics
หลักการ แนวคิด โครงสราง ความสําคัญ และกระบวนการกํากับดูแลกิจการในระดับ

นานาชาติและในประเทศ หลักธรรมาภิบาลในองคการธุร กิจรวมท้ังความรับผิดชอบตอสังคม
ความโปรงใสของรายงานทางการเงิน การใชกลไกทางการบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบ
เพ่ือการกํากับดูแลจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี

3524907 การวิจัยทางบัญชี 3(2-2)
Accounting Research
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชา 4111101 หลักสถิติ และ 3522105 การบัญชี
ชั้นกลาง 1
และ 3522106 การบัญชีชั้นกลาง 2
หลักการและระเบียบวิธีวิจัย การทําวิจัยในรูปแบบตาง ๆ และการสื่อสารความรูเก่ียวกับ

การวิจัย การศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของทางดานการบัญชี

3524908 ปญหาพิเศษทางการบัญชี 3(3-0)
Special Problems in Accounting
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : นักศึกษาชั้นปท่ี 4 หรือตามความเห็นชอบของ
ผูสอน
คนควาทางบัญชีระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงานเบื้องตน

3503817 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 1(1-2)
Preparation for Professional Internship in Accounting
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชาบัญชีไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกระบวนการฝกประสบการณ การเลือกสถานประกอบการ

วัฒนธรรมองคการ การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม 5 ส ระบบ
มาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทํางาน การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน
ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห ทักษะแกปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ ความรูท่ัวไปเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบคนขอมูล
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3504817 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 3(350)
Professional Internship in Accounting
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชาบัญชีไมนอยกวา 30 หนวยกิต และผานการเตรียม
ฝกประสบการณ

วิชาชีพการบัญชี
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการบัญชีในหนวยงานรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ

หรือธุรกิจเอกชน ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา โดยนําความรูท้ังทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติท่ีไดจากการศึกษาไปใชในสถานการณจริง  จัดใหมีการปฐมนิเทศเก่ียวกับรายละเอียดของการ
ฝ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ แ ล ะ จั ด ใ ห มี ก า ร ป จ ฉิ ม นิ เ ท ศ เ พ่ื อ อ ภิ ป ร า ย ป ญ ห า
การฝกประสบการณท่ีเกิดข้ึนและเสนอแนะแนวทางแกปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยอาจจัดให      ฝก
ประสบการณ ท้ังหมด หรือฝกประสบการณและทําโครงงานพิเศษ หรือฝกประสบการณและ
ทําภาคนิพนธ
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
3503818 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางการบัญชี 1(1-2)

Preparation for Co-operative Education in Accounting
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : สอบผานวิชาบัญชีไมนอยกวา 30 หนวยกิต
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ ความรู

พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ
การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน

3504815 สหกิจศึกษาทางการบัญชี 6(450)
Co-operative Education in Accounting
วิชาท่ีตองเรยีนมากอน : สอบผานวิชาบัญชีไมนอยกวา 30 หนวยกิต
และผานการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางการบัญชี
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย

กับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีความรูทางปฏิบัติและทักษะตาง ๆ ในการทํางาน สามารถ
พัฒนาตนเองในดานความคิด จิตใจ และอารมณ  โดยมี เวลาในการทํางานท้ังสิ้น ไมนอยกว า
1 ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลจากการทํารายงานผลการศึกษาท่ีไดจาก
การทํางานในสถานประกอบการ หรือผลงานสรางสรรคอ่ืน

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ


	คำอธิบายรายวิชา     
	   A four-skill introductory course providing basic knowledge of business 
	concentrating on inter-office communication.  Variety of business terminology and 
	expressions are introduced  through  related  topics which include office organization, 
	telephoning, making arrangements and  appointments, social contact, business 
	correspondence in the office (memo, notes, notices, announcements), letters of inquiry, 
	quotation and ordering, applying for a job (resume and coverage letter, application 
	forms)
	  
	   ความหมาย และวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี       แม่บท
	การบัญชี  หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีการจัดทำ
	งบทดลอง กระดาษทำการ งบการเงินสำหรับกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการให้บริการ
	  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการฝึกประสบการณ์ การเลือกสถานประกอบการ  
	วัฒนธรรมองค์การ การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม 5 ส ระบบ
	มาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน การเขียนรายงาน การนำเสนอผลงาน 
	ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูล

