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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
Accountancy

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร

  รหัส    : 25290681100075 

  ภาษาไทย   : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

  ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Accountancy Program

 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : บัญชีบัณฑิต

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Accountancy

  ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  : บช.บ.

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.ACC.

 3. วิชาเอก  

  -

 4. จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  จำานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   129    หน่วยกิต

 5. รูปแบบของหลักสูตร

  5.1 รูปแบบ  

   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

  5.2 ประเภทของหลักสูตร 

   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

  5.3 ภาษาที่ใช้  

   ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

  5.4 การรับเข้าศึกษา

   รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติ 

  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

   เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจาก หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2558) เปิดสอนใน   ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้

พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  8  เดือนมกราคม  

พ.ศ.  2563 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวัน

ที่  18  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2563

 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง

ชาติ พ.ศ. 2552  ในปี พ.ศ. 2565   

 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำาเร็จการศึกษา

  8.1 ผู้ทำาบัญชี   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถัมภ์  

  8.2 ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามประกาศของกรมสรรพากร

  8.3 ผู้ให้บริการทางวิชาชีพบัญชีและภาษีอากร อาทิ การให้คำาปรึกษาด้านการบัญชี

และภาษีอากรสำาหรับธุรกิจ การวางระบบบัญชี การรับทำาบัญชี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  8.4 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง การบัญชี

และ งบประมาณ นักวิชาการ หรือนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  8.5  ผู้ตรวจสอบภายใน   

  8.6  พนักงานฝ่าย/แผนก บัญชีและการเงิน 

             8.7  ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

        8.8  ที่ปรึกษาทางการเงิน

               8.9  นักวิชาการ หรืออาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี ในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะ  
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1   
จำานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ACC 252  การบัญชีขั้นกลาง 2  3(2-2-5)
ACC 255  จรรยาบรรณและกฎหมาย 3(3-0-6)
  เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชี   
ENL 127 ภาษาอังกฤษในการทำางาน    3(2-2-5) 
LSM 202 การจัดการการดำาเนินงาน 3(3-0-6) 
XXX xxx  หมวดศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
XXX xxx  วิชาเลือกเสรี   3(x-x-x)
     รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2   
จำานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ACC 253 หลักการบัญชีต้นทุน  3(2-2-5)
ACC 254  การจัดการระบบสารสนเทศ  3(3-0-6)
  ทางการบัญชี   
ACC 256 ภาษีอากร   3(3-0-6)
XXX xxx  หมวดศึกษาทั่วไป   3(x-x-x)
XXX xxx  หมวดศึกษาทั่วไป   3(x-x-x)
XXX xxx  วิชาเลือกเสรี   3(x-x-x)
     รวม 18 หน่วยกิต

แผนก�รศึกษ�ส�ข�วิช�ก�รบัญชี

ภาคการศึกษาที่ 1   

จำานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ACC 110  หลักการบัญชี   3(2-2-5)
ENL 125   ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก 3(2-2-5)
LAW 481  กฎหมายธุรกิจ   3(3-0-6)
MGT 205  สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ  3(3-0-6)
  และองค์กร  
RSU 111  สังคมธรรมาธิปไตย  2(x-x-x)
RSU 112  กีฬาเพื่อสุขภาพ   1(x-x-x)
XXX xxx  หมวดศึกษาทั่วไป  3(x-x-x)
    รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2   
จำานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ACC 155  การบัญชีขั้นกลาง 1  3(2-2-5)
ACC 156 เศรษฐศาสตร์สำาหรับนักบัญชี  3(3-0-6)
ENL 126 ภาษาอังกฤษในบริบทของ  3(2-2-5)
  เทคโนโลยี การบันเทิงและการออกแบบ   
LSM 203  การวิเคราะห์สถิติทางธุรกิจ  3(3-0-6)
THA 126  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
XXX xxx  หมวดศึกษาทั่วไป  3(x-x-x) 
    รวม 18 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3 แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1   
จำานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ACC 327  การบัญชีภาษีอากรสำาหรับธุรกิจ  5(3-4-8)
ACC 352  การบัญชีบริหาร   3(2-2-5)
ACC 355  ธรรมาภิบาลและการจัดการ 3(3-0-6)
  ความเสี่ยง    
ACC 356  การสอบบัญชีและการให้ 3(3-0-6)
  ความเชื่อมั่น    
ACC 357 การอำานวยการทางการเงิน 3(3-0-6)
     รวม 17 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2   
จำานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ACC 321  การตรวจสอบภายในและ  3(3-0-6)
  การควบคุมภายใน   
ACC 330 กรณีศึกษาทางธุรกิจและ  3(2-2-5)
  การบัญชี  
ACC 331 การพัฒนาทักษะเทคนิควิชาชีพ 3(2-2-5)
  บัญชี    
ACC xxx  วิชาชีพเลือก   3(x-x-x)
ACC xxx  วิชาชีพเลือก   3(x-x-x)
MGT 425 กลยุทธ์ทางธุรกิจและการจัดการ  3(3-0-6)
     รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1   

จำานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ACC 420  การวัดมูลค่ายุติธรรม  3(3-0-6) 

ACC 421  การบัญชีขั้นสูง   3(2-2-5)

ACC 452  การวิเคราะห์รายงานทาง 3(2-2-5)

  การเงินและการประเมินมูลค่า   

ACC 455  การเตรียมความพร้อมการฝึกงาน 1(0-3-2) 

ACC 495  สัมมนาทางบัญชีและภาษีอากร  3(3-0-6)

ACC xxx  วิชาชีพเลือก   3(x-x-x) 

     รวม 16 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2   

จำานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ACC 456 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 4(0-10-5)

ACC 499  การฝึกประสบการณ์ทางบัญชี    2(0-24-12)

     รวม 6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1   
จำานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ACC 252  การบัญชีขั้นกลาง 2  3(2-2-5)
ACC 255  จรรยาบรรณและกฎหมาย 3(3-0-6)
  เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชี   
ENL 127 ภาษาอังกฤษในการทำางาน    3(2-2-5) 
LSM 202 การจัดการการดำาเนินงาน 3(3-0-6) 
XXX xxx  หมวดศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
XXX xxx  วิชาเลือกเสรี   3(x-x-x)
     รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2   
จำานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ACC 253 หลักการบัญชีต้นทุน  3(2-2-5)
ACC 254  การจัดการระบบสารสนเทศ  3(3-0-6)
  ทางการบัญชี   
ACC 256 ภาษีอากร   3(3-0-6)
XXX xxx  หมวดศึกษาทั่วไป   3(x-x-x)
XXX xxx  หมวดศึกษาทั่วไป   3(x-x-x)
XXX xxx  วิชาเลือกเสรี   3(x-x-x)
     รวม 18 หน่วยกิต

แผนกสหกิจศึกษ�

ภาคการศึกษาที่ 1   
จำานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ACC 110  หลักการบัญชี   3(2-2-5)
ENL 125  ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก 3(2-2-5)
LAW 481  กฎหมายธุรกิจ   3(3-0-6)
MGT 205  สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ  3(3-0-6)
  และองค์กร  
RSU 111  สังคมธรรมาธิปไตย  2(x-x-x)
RSU 112  กีฬาเพื่อสุขภาพ   1(x-x-x)
XXX xxx  หมวดศึกษาทั่วไป  3(x-x-x)
     รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2   
จำานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ACC 155  การบัญชีขั้นกลาง 1  3(2-2-5)
ACC 156 เศรษฐศาสตร์สำาหรับนักบัญชี  3(3-0-6)
ENL 126 ภาษาอังกฤษในบริบทของ  3(2-2-5)
  เทคโนโลยี การบันเทิงและการออกแบบ   
LSM 203  การวิเคราะห์สถิติทางธุรกิจ  3(3-0-6)
THA 126  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
XXX xxx  หมวดศึกษาทั่วไป  3(x-x-x) 
     รวม 18 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3 แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1   
จำานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ACC 327  การบัญชีภาษีอากรสำาหรับธุรกิจ  5(3-4-8)
ACC 352  การบัญชีบริหาร   3(2-2-5)
ACC 355  ธรรมาภิบาลและการจัดการ 3(3-0-6)
  ความเสี่ยง    
ACC 356  การสอบบัญชีและการให้ 3(3-0-6)
  ความเชื่อมั่น    
ACC 357 การอำานวยการทางการเงิน 3(3-0-6)
     รวม 17 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2   
จำานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ACC 321  การตรวจสอบภายในและ  3(3-0-6)
  การควบคุมภายใน   
ACC 330 กรณีศึกษาทางธุรกิจและ  3(2-2-5)
  การบัญชี  
ACC 331 การพัฒนาทักษะเทคนิค  3(2-2-5)
  วิชาชีพบัญชี   
ACC xxx  วิชาชีพเลือก   3(x-x-x)
ACC xxx  วิชาชีพเลือก   3(x-x-x)
MGT 425 กลยุทธ์ทางธุรกิจและการจัดการ  3(3-0-6)
     รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1   

จำานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ACC 420  การวัดมูลค่ายุติธรรม  3(3-0-6)

ACC 421  การบัญชีขั้นสูง   3(2-2-5)

ACC 452  การวิเคราะห์รายงานทาง  3(2-2-5)

  การเงินและการประเมินมูลค่า   

ACC 455  การเตรียมความพร้อมการฝึกงาน 1(0-3-2) 

ACC 495  สัมมนาทางบัญชีและภาษีอากร  3(3-0-6)

ACC xxx  วิชาชีพเลือก   3(x-x-x)

     รวม 16 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2   

จำานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ACC 498  สหกิจศึกษา   6(0-35-18)

     รวม 6 หน่วยกิต
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คำำ�อธิิบ�ยร�ยวิิช�
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ส�ข�วิิช�บัญชี (Accounting)

วิิชาชีพ

หมวิดวิิชาเฉพาะ	 93		หน่่วิยกิิต

      

 1)	 วิิชาพ้�น่ฐาน่วิิชาชีพ	 30		หน่่วิยกิิต

ACC	110		 หลัักิกิารบััญชี	 3(2-2-5)

	 	 (Principles	of	Accounting)

	 	 ความหมายและวัตถุุประสงค์ทางการบััญชีี	 จริยธรรมของวิชีาชีีพบััญชีี	 	 กรอบัแนวคิด

สำาหรับัการรายงานทางการเงิน	ผังับัญัชี	ีการวิเคราะหร์ายการและการบันัทึกบัญัชีตีามวงจรบัญัชีแีละ

การจัดทำางบัการเงินของกิจการให้บัริการและกิจการซื้้�อขายสินค้า	สมุดรายวันเฉพาะ	และการบััญชีี

ภาษีีมูลค่าเพิ�ม

	 	 Definitions	and	objective	of	accounting,	conceptual	framework	for	financial	re-

porting,	accounting	chart,	accounting	procedures	according	to	accounting	cycle	for	service	

firm	and				merchandising	firm,	special	journals	accounting	professional,	and	value	added	

tax	accounting.

MGT	205	 สภาวิะแวิดลั้อมทางธุุรกิิจแลัะองค์์กิร	 3(3-0-6)

	 	 (Business	and	Organization	Environments)

	 	 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจขององค์กรซื้ึ�งรวมถึุงแรงผัลักดันด้านเศรษีฐกิจ	ด้านกฎหมาย	

ด้านการเม้อง	ด้านสังคม	ด้านเทคนิค	ด้านต่างประเทศ	และด้านวัฒนธรรม	การวิเคราะห์ลักษีณะของ

สภาพแวดล้อมโลกที�ส่งผัลต่อการค้าและการเงินระหว่างประเทศ	โลกาภิวัฒน์	บัทบัาทของธุรกิจข้าม

ชีาติ	การพาณิชีย์อิเล็กทรอนิกส์	และตลาดเกิดใหม่

	 	 The	business	environment	of	an	organization	including	the	forces	of	economic,	

legal,	political,	social,	technical,	international,	and	cultural,	analyze	aspects	of	the	global	en-

vironment	that	affect	international	trade	and	finance,	globalization,	the	role	of	multinationals,	

e-commerce,	and	emerging	markets.
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ACC	156	 เศรษฐศาสตร์สำาหรับัน่ักิบััญชี	 3(3-0-6)

	 	 (Economics	for	Accountant)

	 	 หลักการพ้�นฐานทางเศรษีฐศาสตร์จุลภาคและเศรษีฐศาสตร์มหภาค	ผัลกระทบัของการ

เปลี�ยนแปลงในดชัีนชีีี�วดัทางดา้นเศรษีฐศาสตรม์หภาค	โครงสรา้งตลาดประเภทตา่ง	ๆ 	และการจดัสรร

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพของตลาดที�มีการแข่งขันในรูปแบับัต่าง	ๆ

	 	 The	fundamental	principles	in	microeconomics	and	macroeconomics,	the	effect	

of	changes	in	macroeconomic	indicators,	the	different	types	of	market	structures,	and	the	

efficient	allocation	of	resources	in	the	competitive	market	in	various	forms.

ACC	256	 ภาษีอากิร	 3(3-0-6)

	 	 (Taxation)

	 	 หลักเกณฑ์์	วิธีการประเมินและการจัดเก็บัภาษีีอากรต่าง	ๆ	ตามประมวลรัษีฎากร	และ

ภาษีีอ้�น	ๆ	ที�เกี�ยวข้อง	ประกอบัด้วย	ภาษีีเงินได้บัุคคลธรรมดา	ภาษีีเงินได้นิติบัุคคล	ภาษีีมูลค่าเพิ�ม

	ภาษีีธุรกิจเฉพาะ	ภาษีีเงินได้หัก	ณ	ที�จ่าย	ภาษีีศุลกากร	ภาษีีสรรพาสามิต	อากรแสตมป์	และอ้�น	ๆ	

รวมทั�งความแตกต่างระหว่างการวางแผันภาษีี	การหลีกเลี�ยงภาษีีและการหนีภาษีี

	 	 Rules,	 the	 assessment	 and	 taxation	 collection	procedures	 in	 accordance	 to	

revenue	code	and	other	tax	consist	of	personal	taxes,	corporate	income	taxes,	value-added	

taxes,	special	business	taxes,	withholding	taxes	and	customs	taxes,	excise	taxes,	revenue	

stamp	and	others,	 include	 the	differences	between	 tax	planning,	 tax	avoidance,	and	 tax	

evasion.

 

MGT	425	 กิลัยุทธุ์ทางธุุรกิิจแลัะกิารจัดกิาร	 3(3-0-6)

	 	 (Business	Strategy	and	Management)

	 	 ความหมาย	และความสำาคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจและการจัดการ	อธิบัายวิธีการต่าง	ๆ	

ในการออกแบับัและจัดรปูแบับัองค์กร	รวมถุงึวตัถุุประสงค์และความสำาคญัของหน้าที�และการดำาเนนิ

งานประเภทต่าง	ๆ 	ภายในองค์กร	การวิเคราะห์ปจัจยัภายนอกและปัจจยัภายในขององค์กร	กระบัวนการ

การจัดการเชีิงกลยุทธ์	และทฤษีฎีพฤติกรรมองค์กรที�เกี�ยวข้องกับักลยุทธ์ทางธุรกิจ

	 	 Meaning	and	 importance	of	business	strategy	and	management,	explain	 the	

various	ways	 that	organizations	may	be	designed	and	structured,	 including	 the	purpose	

and	importance	of	different	types	of	functional	and	operational	areas	within	organizations,	
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analysis	of	external	and	internal	factors	of	the	organization,	strategic	management	process,	

and	Theory	of	organizational	behavior	related	to	business	strategy.

ACC	355		 ธุรรมาภิบัาลัแลัะกิารจัดกิารค์วิามเสี�ยง	 3(3-0-6)

	 	 (Corporate	Governance	and	Risk	Management)

	 	 หลักการและแนวคิดธรรมาภิบัาล	 ระบับัและกลไกในการกำากับัดูแลกิจการที�ดี

	 วัตถุุประสงค์และองค์ประกอบัของการควบัคุมภายในและการบัริหารความเสี�ยงขององค์การ	 	 การ

ประเมนิประสทิธผิัลการควบัคมุภายในและแนวคดิการตรวจสอบัภายใน	จรยิธรรมและเปน็ธรรมตรวจ

สอบัได้

	 	 Principles	and	concepts	of	corporate	governance,	good	corporate	governance	

system	and	mechanism,	objective	and	component	of	internal	control	and	risk	management	

in	the	organization	evaluation	of	effectiveness	in	internal	control,	concept	for	internal	auditing,	

ethic	and	fair	to	accountability.

ACC	357	 กิารอำาน่วิยกิารทางกิารเงิน่	 3(3-0-6)

	 	 (Treasurership)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน :  ACC 155 ก่ารบััญชีขั้ั�นก่ลาง 1

  ACC 252 ก่ารบััญชีขั้ั�นก่ลาง 2

	 	 ความหมาย	บัทบัาทและหน้าที�	ของการอำานวยการทางการเงิน	สภาพแวดล้อมทางการ

เงนิ	โครงสร้างตลาดการเงิน		การลงทุนในตราสารทุน	ตราสารหนี�	กองทุนรวม	และตราสารอนุพนัธ	์การ

คำานวณหาผัลตอบัแทนและความเสี�ยงจากการลงทุน	โครงสร้างเงินทุนของบัริษีัท	การวิเคราะห์ความ

ต้องการเงินสดและเงินทุนหมุนเวียน	แหล่งที�มาของเงินทุนและแนวทางการระดมเงินทุน	ความแตก

ต่างระหว่างแหล่งเงินทุน	การวิเคราะห์ผัลกระทบัของกำาไรจากภาระผัูกพันทางการเงิน	การวิเคราะห์

ทางเล้อกในการจัดหาเงินทุน	ต้นทุนเงินทุน	นโยบัายเงินปันผัล	

	 Meaning,	 roles	and	 functions	of	 treasurership,	 the	financial	environment,	 financial	

market	structure,	security	investments;	equity	instruments,	debt	instruments,	mutual	fund,	

and	derivative	instruments,	investment	risk	and	return	calculation	,	the	company’s	capital	

structure,	cash	flows	and	working	capital	requirement	analysis,	source	of	fund	and	fundraising	

guidelines,	the	difference	between	funding	sources,	impact	analysis	of	profit	from	financial	

obligations,	alternative	analysis	of	financing,	cost	of	capital,	dividend	policy.
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LAW	481	 กิฎหมายธุุรกิิจ	 3(3-0-6)

	 	 (Business	Law)

	 	 เอกเทศสัญญาต่างๆที�สำาคัญ	ซื้้�อขาย		เชี่าทรัพย์		เชี่าซื้้�อ	คำ�าประกัน		จำานอง		จำานำา		ตั�ว

เงิน		กฎหมายที�เกี�ยวกับัองค์กรธุรกิจ	ได้แก่	ธุรกิจที�ดำาเนินการโดยเอกชีนคนเดียว		ห้างหุ้นส่วนสามัญ

	ห้างหุ้นส่วนจำากัด		บัริษีัทจำากัด		บัริษีัทมหาชีน		จำากัด		การจัดตั�ง		การจดทะเบัียน		สิทธิและหน้าที�		

การดำาเนินการ	การบัริหารและการเลิกกิจการ		บัริษีัทเงินทุนและเครดิตฟองซื้ิเอร์		กฎหมายที�ควบัคุม

ธุรกิจเป็นพิเศษี	กฎหมายคุ้มครองผัู้บัริโภค		กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา		กฎหมายอิเล็คทรอนิกส์

	 	 The	important	specific	contracts:	sale-purchase,	hire	of	property,	hire-purchase,	

surety,	mortgage,	pledge,	negotiable	instrument,	law	concerning	business	entity,	i.e.,	business	

operated	by	one	private	person;	partnership,	limited	partnership,	limited	company,	public	

company	limited;	the	setting	up,	registration	of	right	and	duty,	administration	and	dissolution	

of	business,	finance	and	credit	foncier	company;	law	controlling	special	business,	consumer	

protection	law,	intellectual	property	law,	electronic	law.

LSM	202	 กิารจัดกิารดำาเน่ิน่งาน่	 (3-0-6)

	 	 (Operations	Management)

	 	 หน้าที�ของการผัลิตและการดำาเนินงาน	กลยุทธ์การผัลิตและการดำาเนินงาน	การจัดการ

คุณภาพ	การออกแบับัผัลิตภัณฑ์์และการบัริการ	กระบัวนการทางธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์และโซ่ื้

อุปทาน	การพยากรณ์	 การวางแผันการดำาเนินงาน	การจัดการสินค้าคงเหล้อ	การผัลิตแบับัทันเวลา

พอดี	การตัดสินใจตามหลักจริยธรรมเพ้�อความรับัผัิดชีอบัต่อสังคม

	 Production	 and	operations	 functions;	 production	 and	operations	 strategy,	quality	

management;	product	and	service	design;	business	processes;	logistic	and	supply	chain	

management;	forecasting;	operation	planning;	inventory	management;	just-in-time	production;	

ethical	decision	making	for	social	responsibility.

LSM	203	 กิารวิิเค์ราะห์สถิิติทางธุุรกิิจ	 3(3-0-6)

	 	 (Statistical	Analysis	in	Business)

	 	 แนวคิดพ้�นฐานทางสถิุติเกี�ยวกับัการนำาข้อมูลมาวิเคราะห์เพ้�อใช้ีในการประมาณการ

และการตัดสินใจทางธุรกิจ	 วิธีการจัดเก็บัข้อมูล	 การทดสอบัสมมุติฐานที�ใชี้พารามิเตอร์และไม่ใชี่

พารามเิตอร	์เชีน่	ไคสแควร	์การวเิคราะหค์วามแปรปรวน	การวเิคราะหก์ารถุดถุอยและสหสมัพนัธ	์การ

วิเคราะห์อนุกรมเวลา	และการนำาซื้อฟต์แวร์มาใชี้ประมวลผัลทางสถุิติ
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	 Fundamental	concept	in	statistics	of	how	to	analyze	data	for	estimation	and	business

decision,	data	collection;	hypothesis	testing	using	both	parametric	and	nonparametric	meth-

ods:	chisquare,	variance	analysis,	regression	analysis	and	correlation;	time-series	analysis	

and	software	usage	in	statistics.

  2)	 วิิชาชีพ	 63	หน่่วิยกิิต
	 	 กิ.		วิิชาชีพ-บัังค์ับั	 42	หน่่วิยกิิต

ACC	155	 กิารบััญชีขั้ั�น่กิลัาง	1	 3(2-2-5)

						 	 (Intermediate	Accounting	I)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ACC 110 หลัก่ก่ารบััญชี

	 	 หลักการและวิธีการบััญชีีเกี�ยวกับัการจำาแนกประเภท	 	 การรับัรู้	 การวัดมูลค่า	 การตี

ราคา	สำาหรับัรายการสินทรัพย์	ได้แก่	เงินสดและรายการเทียบัเท่าเงินสด	ลูกหนี�และตั�วเงินรับั	สินค้า

คงเหล้อ	 เงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี�	 	 ที�ดินอาคารและอุปกรณ์	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	ทรัพยากรธรรมชีาติ	อสังหาริมทรัพย์เพ้�อการลงทุน	 รวมทั�งการด้อยค่าของสินทรัพย์	 ต้นทุนการกู้ย้ม	

สญัญาเชีา่	การแสดงรายการสนิทรพัยใ์นงบัการเงนิ	และการเปดิเผัยขอ้มลูตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน

	 	 Principles	and	accounting	procedures	for	classification,	recognition,	measure-

ment,	valuation			of	assets,	such	as	cash	and	cash	equivalent,	accounts	and	notes	receievable,	

inventory,	investment	in	equity	and	debt	securities,	property	plant	and	equipment,	intangible	

assets,	natural	resources,	investment	property,	including	impairment	of	assets,	barrowing	cost,	

leases,	presentation	and	disclosure	of	assets	in	financial	statements	according	to	financial	

reporting	standard.

 

ACC	252	 กิารบััญชีขั้ั�น่กิลัาง	2	 3(2-2-5)

	 	 (Intermediate	Accounting	II)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ACC 110 หลัก่ก่ารบััญชี

	 	 หลกัการและวธิกีารบัญัชีเีกี�ยวกบััการจำาแนกประเภท	การรบััรูร้ายการ	การวดัมลูคา่สำาหรบัั

รายการหนี�สินและส่วนของเจ้าของ	ได้แก่		เจ้าหนี�การค้าและตั�วเงินจ่าย	หุ้นกู้	ประมาณการหนี�สิน	หนี�

สินที�อาจเกิดขึ�น	 	ผัลประโยชีน์พนักงาน	การจ่ายโดยใชี้หุ้นเป็นเกณฑ์์	หุ้นบัุริมสิทธิ	 	หุ้นสามัญ		และ
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กำาไรสะสม	รวมทั�งการแสดงรายการหนี�สิน	และส่วนของเจ้าของในงบัการเงิน	และการเปิดเผัยข้อมูล

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	กำาไรต่อหุ้น		และงบักระแสเงินสด

	 	 Principles	and	accounting	procedures	for	classification,	recognition,	measure-

ment,	valuation			of	liabilities	and	owners’	equity	such	as	accounts	and	notes	payable,	bonds,	

provision	liabilities,	contingent	liabilities,	employee	benefits,	share	base	payment,	preference	

stock,	common	stock,	and		retain	earnings,	including	presentation	and	disclosure	of		liabil-

ities	and	owners’	equity	according	to	financial	reporting	standard,	earnings	per	shere,	and	

statement	of	cash	flows.	

ACC	253	 หลัักิกิารบััญชีต้น่ทุน่	 3(2-2-5)

	 	 (Cost	Accounting	Principles)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ACC 110 หลัก่ก่ารบััญชี

	 	 ความหมาย	 ความสำาคัญ	 และบัทบัาทของการบััญชีีต้นทุน	 ส่วนประกอบัของต้นทุน

ผัลิตภัณฑ์์และวิธีการบััญชีีต้นทุน	 ระบับับััญชีีต้นทุนงานสั�งทำา	 ระบับับััญชีีต้นทุนชี่วงการผัลิต	 ระบับั

บัญัชีต้ีนทนุมาตรฐานและการวิเคราะหผ์ัลตา่ง	การบัญัชีต้ีนทนุผัลิตภณัฑ์์ร่วมและผัลิตภณัฑ์์พลอยได้	

ต้นทุนฐานกิจกรรม	และการบัริหารต้นทุนฐานกิจกรรม

	 	 Definition	 importance	and	 role	 of	 cost	 accounting,	 element	 of	 product	 costs	

and	cost	accounting	method,	job	order	costing	system,	process	costing	system,	standard	

costing	system	and	variance	analysis,	joint	and	by-product	costing,	activity-based	costing	

and	activity-based	management.

ACC	254	 กิารจัดกิารระบับัสารสน่เทศทางกิารบััญชี	 3(3-0-6)

	 	 (Accounting	Information	System	Management)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ACC 110 หลัก่ก่ารบััญชี

	 	 ความหมาย	องค์ประกอบัของระบับัสารสนเทศทางการบััญชีี	 เทคนิคการจัดทำาเอกสาร

ประกอบัระบับั	 การประมวลข้อมูลเพ้�อสนับัสนุนการตัดสินใจ	 การควบัคุมภายในทั�วไปและระบับั

งานที�เกี�ยวข้อง	ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที�เกี�ยวข้องในแต่ละวงจร	ทางเดินเอกสารและ

สารสนเทศทางการบััญชีีที�เกี�ยวข้อง	 วงจรทางธุรกิจขั�นพ้�นฐานและระบับัย่อยต่าง	 ๆ	และการพัฒนา

ระบับัสารสนเทศทางการบััญชีี	
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	 	 Definition,	component	of	accounting	 information	system,	 technique	of	system	

documentation,	data	processing	for	decision	supporting,	general	 internal	control	and	rel-

evant	application	control,	related	document	and	information	in	each	cycle,	document	flow	

and	related	information	accounting,	basis	business	cycle	and	sub	systems,	and	accounting	

information	system	development.

ACC	321		 กิารตรวิจสอบัภายใน่แลัะกิารค์วิบัค์ุมภายใน่	 3(3-0-6)

	 	 (Internal	Auditing	and	Internal	Control)	

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ACC 110 หลัก่ก่ารบััญชี

	 	 การกำากับัดแูลกจิการ		วตัถุุประสงคแ์ละองคป์ระกอบัของการควบัคมุภายใน	การควบัคมุ

ภายในตามแนวคิดของ	COSO	การจัดการความเสี�ยงขององค์กรตามแนวคิดของCOSO	การประเมิน

ประสทิธผิัลการควบัคมุภายใน	แนวคดิการตรวจสอบัภายในและการจดัตั�งหนว่ยงานตรวจสอบัภายใน

จริยธรรม	และมาตรฐานการปฏิิบััติงานวิชีาชีีพตรวจสอบัภายใน	ประเภทและขั�นตอนของงานตรวจ

สอบัภายใน	การตรวจสอบัภายในกิจกรรมที�สำาคัญขององค์กร	รวมทั�งหน้าที�และความรับัผัิดชีอบัของ

ผัู้ตรวจสอบัภายในต่อการค้นพบัการทุจริตในองค์กร		

		 	 Corporate	governance,	internal	control	objective	and	components;	COSO	based	

internal	control,	enterprise	risk	management	(ERM)	based	on	COSO	concept;	the	evaluation	

of	internal	control	effectiveness,	internal	audit	concepts	and	establishing	internal	audit	unit,	

ethics	and	internal	auditing	standards;	types	and	process	of	internal	audit;	internal	audit	of	

key	business	activity	of	corporate	 including	duty	and	responsibility	of	 internal	auditors	 in	

order	to	detect	fraud.

ACC	327	 กิารบััญชีแลัะภาษีอากิรสำาหรับัธุุรกิิจ	 5(3-4-8)

	 	 (Accounting	and	Taxation	for	Business)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ACC 256 ภาษีีอาก่ร

	 	 แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์์การรับัรู้รายได้และค่าใชี้จ่ายตามหลักการ

บััญชีีและการภาษีีอากร	การจัดทำากระดาษีทำาการเพ้�อคำานวณภาษีีเงินได้ตามประมวลรัษีฎากร	การ

ปรบััปรุงกำาไรสุทธิทางการบัญัชีกีารเงินเป็นกำาไรสุทธิทางภาษีอีากร	การรับัรูสิ้นทรัพย์ภาษีเีงินได้รอการ

ตดับัญัชี	ีและหนี�สนิภาษีเีงินไดร้อการตัดบัญัชี	ี	การจัดทำารายงานต่าง	ๆ 	ที�เกี�ยวขอ้งกบััภาษี	ีแบับัแสดง

รายการภาษีี	และการใชี้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการทำาบััญชีีสำาหรับัธุรกิจ	
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	 	 Concepts	and	differences	between	accounting	principles	and	taxation	for	rev-

enues	and	expenses	recognition;	preparation	of	working	paper	for	calculating	income	tax	

per	revenue	code;	adjustments	for	financial	accounting-based	income	to	taxable	income;	

recognition	deferred	assets	and	deferred	liabilities,	preparation	of	tax	report	and	tax	returns,	

and	the	software	packages	for	accounting	for	business.

ACC	352				กิารบััญชีบัริหาร	 3(2-2-5)

	 	 (Managerial	Accounting)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ACC 253 หลัก่ก่ารบััญชีต้้นทุุน   

	 	 บัทบัาทของการบัญัชีบีัรหิารในองค์กรธุรกจิ	เทคนคิเชีงิปริมาณในการวเิคราะหพ์ฤตกิรรม

ตน้ทนุและตัวผัลักดันตน้ทนุ	การวิเคราะห์ขอ้มลูทางการเงินและข้อมลูที�ไมใ่ชีข่อ้มลูทางการเงินเพ้�อนำา

เสนอข้อมูลและจัดทำารายงานสนับัสนุนการตัดสินใจ	รวมถุึงรายงานที�มุ่งเน้นการวางแผันและการจัด

ทำางบัประมาณ	การบัริหารต้นทนุ	การวัดผัลการปฏิิบัติังานและการเทียบัเคียงกับัเกณฑ์์มาตรฐาน	การ

ประเมินผัลการปฏิิบััติงานของผัลิตภัณฑ์์และส่วนงานธุรกิจ	

	 	 Management	accounting	role	in	organization;	quantitative	techniques	to	analyze	

cost	behavior	and	the	drivers	of	costs,	analysis	of	financial	and	non-financial	data	to	provide	

information	and	preparing	report	to	support	management	decision	making	including	reports	

that	focus	on	planning	and	budgeting,	cost	management,	performance	measurement,	and	

benchmarking,	evaluation	of	the	performance	of	product	and	business	segments.

ACC	356	 กิารสอบับััญชีแลัะกิารให้ค์วิามเช้�อมั�น่		 3(3-0-6)

	 	 (Auditing	and	Assurance	Services)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ACC 155 ก่ารบััญชีขั้ั�นก่ลาง 1

  ACC 252 ก่ารบััญชีขั้ั�นก่ลาง 2

	 	 แนวคดิทั�วไป	และแมบ่ัทของมาตรฐานการสอบับัญัชี	ีกฏิหมายและพระราชีบัญัญตัเิกี�ยว

กับัการสอบับััญชีี	จรรยาบัรรณ	และความรับัผัิดชีอบัของผัู้สอบับััญชีี	การทุจริต	และข้อผัิดพลาด	การ

วางแผันงานสอบับััญชีี	 ความเสี�ยงในการสอบับััญชีีและความมีสาระสำาคัญ	การประเมินความเสี�ยง

	หลักฐานการสอบับััญชีี	 วิธีการรวบัรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบั	การเล้อกตัวอย่างในการสอบั

บััญชีี	 กระดาษีทำาการของผัู้สอบับััญชีี	การตรวจสอบัสินทรัพย์	หนี�สิน	 ส่วนของผัู้ถุ้อหุ้น	 รายได้	และ

ค่าใชี้จ่าย	รายงานของผัู้สอบับััญชีีรับัอนุญาต	แนวทางการตรวจสอบับััญชีีด้วยคอมพิวเตอร์	และการ

ควบัคุมคุณภาพการสอบับััญชีี	
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General	concepts	and	framework	of	auditing	standard;	regulation	and	auditing	acts;	ethics	

and	responsibility	of	auditors;	 fraud	and	errors;	audit	planning;	audit	 risk	and	materiality;	

risk	assessment;	audit	evidence;	evidence	collection	and	audit	procedures;	audit	sampling;		

audit	working	paper;	auditing	assets,	liabilities,	stockholders’	equity,	revenues	and	expenses;	

auditor’s	report;	approaches	of	auditing	by	computers;	quality	control	of	auditing.

ACC	420	 กิารวิัดมูลัค์่ายุติธุรรม	 3(3-0-6)

	 	 (Fair	Value	Measurement)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ACC 155 ก่ารบััญชีขั้ั�นก่ลาง 1

  ACC 252 ก่ารบััญชีขั้ั�นก่ลาง 2

	 	 ความหมายและลำาดับัชีั�นของมูลค่ายุติธรรม	การวัดมูลค่ายุติธรรม	 เทคนิคและข้อมูลที�

นำามาใชีใ้นการประเมิน	การประยุกตใ์ชีเ้ทคนิคการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมกับัสินทรัพยท์างการเงินและ

ไม่ใชี่สินทรัพย์ทางการเงิน	 	หนี�สินและตราสารทุนของกิจการ	 	และการเปิดเผัยข้อมูลเกี�ยวกับัมูลค่า

ยุติธรรม

	 	 Meaning	and	hierarchy	of	fair	value,	fair	value	measurement,	techniques	and	

inputs	used	in	valuation,	the	application	of	valuation	techniques	for	financial	and	non-financial	

assets;	liabilities	and	equity,	and	fair	value	information	disclosure.

ACC	421	 กิารบััญชีขั้ั�น่สูง	 3(2-2-5)

	 	 (Advanced	Accounting)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ACC 155 ก่ารบััญชีขั้ั�นก่ลาง 1

  ACC 252 ก่ารบััญชีขั้ั�นก่ลาง 2  

	 	 การบัญัชีสีำาหรบััรายการที�เปน็เงนิตราตา่งประเทศและการแปลงคา่งบัการเงนิ	การบัญัชีี

สำาหรับัการป้องกันความเสี�ยง		การนำาเสนองบัการเงิน		งบัการเงินรวม		การร่วมการงาน		นโยบัายการ

บััญชีี		การเปลี�ยนแปลงทางบััญชีีและข้อผัิดพลาด	รายได้ตามสัญญาที�ทำากับัลูกค้า	และการฝากขาย

	 	 Accounting	for	head	office	and	branch;	both	domestic	and	international,	account-

ing	for	foreign	currency	transactions	and	translation	of	financial	statements,	accounting	for	

hedge,	financial	staments	presentation,	consolidated	financial	statements,	joint	arrangement,	

accounting	policies,	accounting	changes	and	errors,	revenue	from	contracts	with	customers,	

and	consignment	sales.
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ACC	452	 กิารวิิเค์ราะห์รายงาน่ทางกิารเงิน่แลัะกิารประเมิน่มูลัค์่า	 3(2-2-5)

	 	 (Financial	Report	Analysis	and	Valuation)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ACC 155 ก่ารบััญชีขั้ั�นก่ลาง 1

  ACC 252 ก่ารบััญชีขั้ั�นก่ลาง 2

	 	 การตีความงบัการเงินและการเปดิเผัยข้อมูลที�เกี�ยวข้อง	การตีความรายงานต่าง	ๆ ซื้ึ�งรวม

ถุึงข้อมูลที�ไม่ใชี่ข้อมูลทางการเงิน	เชี่น	รายงานความยั�งย้นและรายงานฉบัับับัูรณาการ	การวิเคราะห์

ฐานะการเงนิในปัจจุบันัและในอนาคตขององค์กรโดยใช้ีเทคนิคต่าง	ๆ 	ซื้ึ�งรวมถึุงการวิเคราะห์อตัราส่วน	

การวิเคราะหแ์นวโน้มและการวิเคราะหก์ระแสเงนิสด	ผัลกระทบัตอ่งบัการเงนิจากการเล้อกใช้ีนโยบัาย

การบััญชีีที�แตกต่างกัน	การประเมินมูลค่ากิจการ

	 	 Interpretation	of	financial	statements	and	related	disclosures;	 interpretation	of	

reports	that	include	non-financial	data,	for	example,	sustainability	report	and	integrated	re-

ports,	analysis	of	the	current	and	future	financial	position	of	an	organization,	using	techniques	

including	ratio	analysis,	trend	analysis,	and	cash	flow	analysis;	effects	of	different	accounting	

policy	on	financial	statements;	firm	valuation.

ACC	455	 กิารเตรียมค์วิามพร้อมกิารฝึึกิงาน่	 1(0-3-2)

	 	 (Preparation	for	Internship)

  เง่�อนไขั้ขั้องวิิชา : โดยคัวิามเห็นชอบัจาก่คัณะก่รรมก่ารหลัก่สููต้ร  

	 	 การเตรียมความพร้อมนักศกึษีาเพ้�อฝกึปฏิิบัตังานในสถุานประกอบัการ	การปฏิิบัติัตนตาม

ระเบัียบัข้อบัังคับั	วินัยและมารยาทในการทำางาน	การพัฒนาทักษีะการส้�อสารและบัุคลิกภาพ	การเต

รียมตัวสมัครงาน	ฝึกปฏิิบััติเพ้�อพัฒนาทักษีะการนำาเสนอด้วยการเขียนและการพูด	

	 	 Preparation	for	students	before	internship	at	the	organization,	conformity	to	rules	

and	regulations,	work	disciplines	and	etiquettes,	development	of	personality	and	communi-

cation	skills,	preparation	for	job	application,	practice	to	improve	written	and	oral	presentation	

skills.

ACC	456	 กิารศึกิษาค์้น่ค์วิ้าอิสระ*	 4(0-10-5)

	 	 (Independent	Study)

  เง่�อนไขั้ขั้องวิิชา : นัก่ศึึก่ษีาจะต้้องลงทุะเบัียนเรียนวิิชาในก่ลุ่มวิิชาชีพแล้วิ 

ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต	หร้อ	โดยความเห็นชีอบัจากคณะกรรมการหลักสูตร	
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	 	 การศึกษีาค้นคว้าหัวข้อที�เกี�ยวกับัการบััญชีี	 ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที�ปรึกษีาการ

ค้นคว้าอิสระ	 โดยหัวข้อต้องได้รับัความเห็นชีอบัจากคณะกรรมการ	นำาเสนอรายงานการศึกษีา	และ

ส่งเล่มฉบัับัสมบัูรณ์

	 	 Study	in	a	topic	related	to	accounting	under	supervised	by	advisor.	The	topic	

approved	by	committee.	Presentation	and	summit	completed	paper.

ACC	498	 สหกิิจศึกิษา*	 6(0-35-18)

	 	 (Co-operative	Education)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน :  ACC 455 ก่ารเต้รียมคัวิามพร้อมก่ารฝึึก่งาน หร่อ โดยคัวิามเห็นชอบั

  จาก่คัณะก่รรมก่ารหลัก่สููต้ร 

	 	 การปฏิบัิัตงิานในสถุานประกอบัการอยา่งมรีะบับั		โดยความรว่มมอ้ระหวา่งมหาวทิยาลยั

กับัสถุานประกอบัการเพ้�อพัฒนานักศึกษีาให้มีความรู้ทางปฏิิบััติและทักษีะต่างๆ	 	 ในการทำางานใน

วิชีาชีีพบััญชีี			สามารถุพัฒนาตนเองในด้านความคิด		จิตใจ		และอารมณ์			โดยมีเวลาในการทำางาน

ทั�งสิ�นไม่น้อยกว่า	16	สัปดาห์		นักศึกษีาจะได้รับัการประเมินผัลจากการทำารายงานผัลการศึกษีาที�ได้

จากการทำางานในสถุานประกอบัการ		หร้อ	ผัลงานสร้างสรรค์อย่างอ้�น			

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	the	work	place	with	the	cooper-

ation	between	the	university	and	the	work	place	in	order	to	develop	both	students’	knowledge	

and	work-	related	skills	in	the	accounting.	Students	have	an	opportunity	to	their	intelligent,	

mind	and	emotion.	The	period	of	co-operative	education	must	be	no	less	than	16	weeks.	The	

students	will	be	evaluated	through	a	report	the	experience	from	the	work	place	or	a	piece	of	

other	creative	work.

ACC	499	 กิารฝึึกิประสบักิารณ์์ทางบััญชี*	 2(0-24-12)

	 	 (Accounting	Internship)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน :  ACC 455 ก่ารเต้รียมคัวิามพร้อมก่ารฝึึก่งาน หร่อ โดยคัวิามเห็นชอบั

  จาก่คัณะก่รรมก่ารหลัก่สููต้ร          

	 	 การฝึกปฏิิบััติด้านวิชีาชีีพบััญชี	ี 	 ให้หน่วยงานของภาครัฐ	 	 รัฐวิสาหกิจ	 	หร้อหน่วยงาน

เอกชีน	โดยนักศึกษีาจะต้องฝึกปฏิิบััติอย่างน้อย		8	สัปดาห์			นักศึกษีาจะได้รับัการประเมินผัลจากการ

ทำารายงานผัลการศึกษีาที�ได้จากการฝึกงาน		หร้อ	ผัลงานสร้างสรรค์อย่างอ้�น			
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	 	 An	accounting	internship	in	state	enterprises,	government	agencies	or	private	

organizations.	Students	need	to	have	no	less	than	8	weeks	of	internship.	The	students	will	

be	evaluated	through	a	report	the	experience	from	the	internship	or	a	piece	of	other	creative	

work.

หมายเหตุ:	*สำาหรับัผัู้ที�เล้อกเรียนรายวิชีา	ACC	498	สหกิจศึกษีา	ไม่ต้องเรียนรายวิชีา	ACC	499	การ

ฝึกประสบัการณ์ทางบััญชีี	และรายวิชีา	ACC	456	การศึกษีาค้นคว้าอิสระ	 	

    

 	 ขั้.	วิิชาชีพ-อัตลัักิษณ์์	 12	หน่่วิยกิิต

ACC	255	 จรรยาบัรรณ์แลัะกิฎหมายเกิี�ยวิกิับักิารประกิอบัวิิชาชีพบััญชี									 3(3-0-6)

	 	 (Ethics	and	Law	Pertaining	to	Accounting	Profession)

	 	 จรรยาบัรรณวิชีาชีพีบัญัชีแีละกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับัการประกอบัวิชีาชีพีบัญัชี	ีไดแ้ก่	พระ

ราชีบัญัญตัวิชิีาชีพีบัญัชี	ีพระราชีบัญัญตักิารบัญัชี	ีพระราชีบัญัญตับิัรษิีทัมหาชีน		ตลอดจนกฎกระทรวง		

และประกาศหร้อคำาสั�งต่าง	ๆ		ที�ออกตามความในพระราชีบััญญัติเหล่านั�น		และที�ออกโดยหน่วยงาน

ที�มีอำานาจหน้าที�ในการกำากับัดูแลผัู้ประกอบัวิชีาชีีพบััญชีี	 	 รวมทั�งบัทบัาทของหน่วยงานกำากับัดูแลที�

เกี�ยวข้อง	 ได้แก่	คณะกรรมการกำากับัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (กลต.)	ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	(ตลท.)	ธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	คณะกรรมการกำากับัและส่งเสริมการประกอบั

ธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	และกรมสรรพากร

	 	 Ethics	and	laws	relating	to	accounting	profession;	Accounting	Profession	Acts,	

Accounting	Acts,	Public	Company	Acts,	including	Ministerial	Regulations,	Announcement	or	

orders	issued	under	those	acts,	as	well	as	those	issued	by	organizations	charged	with	the	

supervision	of	practitioners	in	accounting	profession;	roles	of	relevant	supervisory	organi-

zations,	e.g.,	Securities	Exchange	Commission	(SEC),	Stock	Exchange	of	Thailand	(SET),	

Bank	of	Thailand	(BOT),		Insurance	Commission	and	Revenue	Department.

ACC	330		 กิรณ์ีศึกิษาทางธุุรกิิจแลัะกิารบััญชี	 3(2-2-5)

	 	 (Business	and	Accounting	Case	Study)

	 	 การวเิคราะหเ์พ้�อกำาหนดปญัหาทางธรุกจิและการบัญัชีจีากกรณศีกึษีา	การรวบัรวมขอ้มลู

ที�เกี�ยวข้อง	 การประมวลข้อมูลเพ้�อการตัดสินใจ	 	 การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา	 	 การเขียนบัทสรุป								
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ผัู้บัริหารและบัทวิเคราะห์		การทำาเอกสารประกอบัการนำาเสนอ		การนำาเสนอด้วยวาจา				

	 	 Analysis	for	business	and	accounting	problems	determination	from	case	studies,	

gathering	relevant	information,	data	processing	for	decision	making,	proposing	solutions	to	

the	problems	writing	executive	summaries	and	reviews,	oral	presentation.	

ACC	331	 กิารพัฒน่าทักิษะเทค์น่ิค์วิิชาชีพบััญชี		 3(2-2-5)

	 	 (Accounting	Profession	Technical	Skills	Development)

	 	 เคร้�องมอ้	ฟังก์ชีนั	และมาโครในโปรแกรมสเปรดชีตี		การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษีาวิชีวล

เบัสิค		ประสบัการณ์	ERP		การส้�อสารและการเจรจาต่อรอง		ภาวะผัู้นำา	การจัดการความขัดแย้งและ

การปรับัตัวในการทำางานเป็นทีม	การบัริการลูกค้า	และเทคนิควิชีาชีีพบััญชีีอ้�นตามมาตรฐานวิชีาชีีพ

	 	 Tools,	function,	and	macro	spreadsheet	programs,	program	development	with	

Visual	basic,	ERP	experience,	communication	and	negotitation,	leadership,	conflict	manage-

ment	and	adaptation	to	work	as	a	team,	customer	services,	and	other	accounting	professional	

techniques	according	to	professional	standards.

ACC	495	 สัมมน่าทางบััญชีแลัะภาษีอากิร	 3(3-0-6)

	 	 (Seminar	in	Accounting	and	Taxation)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ACC 155 ก่ารบััญชีขั้ั�นก่ลาง 1

  ACC 252 ก่ารบััญชีขั้ั�นก่ลาง 2

				 	 การอภิปรายและวิเคราะห์เกี�ยวกับัแนวคิดและมาตรฐานการบัญัชี	ี	มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ	การตคีวามมาตรฐานการายงานทางการเงนิ	การประยกุตก์รอบัแนวคดิการรายงานทางการ

เงนิและมาตรฐานการบััญชีีไปใชี้ในการปฏิบิััติงานดา้นการบััญชีีสำาหรับัองคก์รประเภทต่างๆ	ประเด็น

ที�นา่สนใจ	ปญัหาและพฒันาการดา้นการบัญัชี	ีประเดน็ที�น่าสนใจทางภาษีอีากร		ตลอดจนคำาวนิิจฉัย

ด้านภาษีีอากร		และคำาพิพากษีาของศาลภาษีีอากรกลาง

	 	 Discussion	of	concepts	and	accounting	standards,	financial	reporting	standards,	

interpretation	of	financial	reporting	standards,	implementation	of	accounting	framework	and	

accounting	standards	in	accounting	practices	for	various	corporations,	current	issues,	prob-

lems	and	development	of	accounting,	and	professional	ethics	Interesting	taxation	issues	and	

the	Central	Tax	Court’s	decision	and	judgments.
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 	 ค์.	วิิชาชีพ-เลั้อกิ	 9	หน่่วิยกิิต

 1.		 กิลัุ่มผูู้้ประกิอบัวิิชาชีพบััญชี

ACC	332	 ผูู้้ประกิอบักิารสำาน่ักิงาน่บััญชี	 3(3-0-6)

	 	 (Accounting	Office	Entrepreneur)

	 	 แนวคิดเกี�ยวกับัผัู้ประกอบัการ	ทัศนคติ	และแรงจูงใจของผัู้ประกอบัการสำานักงานบััญชีี

	 คุณลักษีณะ	และปัจจัยที�	 ส่งผัลต่อความสำาเร็จของผัู้ประกอบัการสำานักงานบััญชีี	 การวิเคราะห์จุด

แข็ง	จุดอ่อน	โอกาสและอุปสรรค	คุณธรรมจริยธรรม	การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์	การแสวงหาและ	

ประเมนิโอกาสทางธุรกจิ	การวิจยัทางการตลาด	ขั�นตอนการเริ�มตน้ธรุกจิและปญัหาของการเริ�มตน้ธรุกจิ

ใหม่	การจัดทำาแผันธุรกิจและการประเมินความเป็นไปได้ของแผันธุรกิจ	รวมทั�งกฎหมายและระเบัียบั

ที�เกี�ยวข้องกับัการจัดตั�งและการดำาเนินงาน

	 	 Concept	of	entrepreneurship,	attitude	and	motivation	of	accounting	office	entre-

preneurship,	characteristic	and	factors	affecting	success,	strength,	weakness,	opportuni-

ties	and	threat	analyzing,	moral	and	ethics	of	accounting	office	entrepreneurship,	creative	

development,	seek	and	evaluation	for	business	opportunities,	marketing	research,	business	

beginning	and	problem	and	business	plan	and	feasibility,	include	law	and	regulation	related	

to	forming	and	operating.

ACC	419	 กิารวิางแผู้น่ภาษีอากิร	 3(3-0-6)

	 	 (Tax	Planning)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ACC 327 ก่ารบััญชีและภาษีีอาก่รสูำาหรับัธุุรก่ิจ  

	 	 การวางแผันภาษีเีงนิไดบ้ัคุคลธรรมดา	ภาษีเีงนิไดน้ติบิัคุคล	ภาษีหีกั	ณ	ที�จา่ย	ภาษีมีลูคา่

เพิ�ม	และภาษีีอ้�น

	 	 Tax	planning	for	personal	taxes,	corporate	income	taxes,	withholding	tax,	val-

ue-added	tax	and	other	taxes.
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ACC	484	 กิารบััญชีสำาหรับัธุุรกิิจขั้น่าดกิลัางแลัะขั้น่าดย่อม	 3(3-0-6)

	 	 (Accounting	for	Small	and	Medium	Enterprise)

	 	 วิชีาบัังคับัก่อน	:	ACC	110	หลักการบััญชีี

	 	 ความสำาคญัของข้อมลูทางการบัญัชีต่ีอธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	หลกัการและวิธี

การทางการบัญัชีขีองธรุกจิบัรกิารและ	ธรุกจิอตุสาหกรรม	การจดัทำางบัการเงนิเพ้�อวดัผัลการดำาเนินงาน

และฐานะทางการเงิน	การใชี้ข้อมูลทางการบััญชีีในการตัดสินใจทางธุรกิจ	และภาษีีอากรที�เกี�ยวข้อง

กับัธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 	 Importance	of	accounting	information	for	small	and	medium-sized	enterprises;	

accounting	principles	and	methods	 for	service	and	 industrial	businesses;	preparation	of	

financial	statements	to	evaluate	the	operational	performance	and	financial	positions;	use	of	

accounting	information	for	making	business	decisions,	including	taxation	relevant	to	small	

and	medium-sized	enterprises.

	 2.	กิลัุ่มเทค์โน่โลัยี

ACC	426	 กิารวิิเค์ราะห์แลัะออกิแบับัระบับัสารสน่เทศทางกิารบััญชี	 3(3-0-6)

	 	 (Accounting	Information	System	Analysis	and	Design)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน  : ACC 254 ก่ารจัดก่ารระบับัสูารสูนเทุศึทุางก่ารบััญชี

	 	 แนวคิดและหลักการวิเคราะห์และออกแบับัระบับัสารสนเทศทางการบััญชีี	 การศึกษีา

ความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาระบับัสารสนเทศทางการบััญชีี	 	การบัริหารโครงการ	การนำาเสนอ

โครงการออกแบับัและวิเคราะห์ระบับัสารสนเทศทางการบััญชีี		เคร้�องม้อและเทคนิคในการวิเคราะห์

ออกแบับัระบับัสารสนเทศทางการบััญชีีโดยคำานึงถุึงกระบัวนการทางบััญชีีและระบับัการควบัคุม

ภายใน	การประเมินการควบัคุมภายในของระบับัสารสนเทศทางการบััญชีี	

	 	 Concept	and	principles	of	accounting	information	system	analysis	and	design;	

the	feasibility	study	of	the	accounting	information	system	development	project;	project	man-

agement;	presentation	of	accounting	information	system	analysis	and	design	projects;	tools	

and	techniques	for	accounting	information	system	analysis	and	design	taking	into	consider-

ation	accounting	process	and	internal	control	system;	the	evaluation	of	internal	controls	of	

the	accounting	information	system.
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ACC	465	 กิารจัดกิารฐาน่ขั้้อมูลั	 3(3-0-6)	

	 	 (Database	Management)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน  : ACC 254 ก่ารจัดก่ารระบับัสูารสูนเทุศึทุางก่ารบััญชี

	 	 ความรู้เบั้�องต้นเกี�ยวกับัฐานข้อมูลทางธุรกิจ		สถุาปัตยกรรมและวัตถุุประสงค์ของระบับั

ฐานขอ้มูล		แนวคดิ	การจดัโครงสรา้งฐานขอ้มลูแบับัตา่งๆ		หลกัการและเคร้�องมอ้ในการวเิคราะหแ์ละ

ออกแบับัฐานข้อมูลโดยใช้ีแบับัจำาลองข้อมูลเชีิงสัมพันธ์	 และการประยุกต์ใช้ีระบับัจัดการฐานข้อมูล

ทางธุรกิจ	

	 	 Introduction	to	business	database	systems;	architecture	and	objectives	of	da-

tabase	systems;	concept,	setting	up	database	structure	of	different	types;	principles	and	

tools	for	database	system	analysis	and	design	using	relational	data	model	and	application	

of	database	management	systems	in	business.

ACC	467	 กิารใช้ขั้้อมูลัขั้น่าดใหญ่สำาหรับักิารวิิเค์ราะห์เชิงธุุรกิิจ	 3(2-2-5)

	 	 (Usage	of	Big	Data	for	Business	Analytics)

	 	 ความหมายและประเภทของข้อมูลขนาดใหญ่	ความสำาคัญของข้อมูลขนาดใหญ่ต่อการ

แขง่ขันทางธุรกิจ	เคร้�องมอ้ข้อมูลขนาดใหญแ่ละการประยกุตใ์ช้ี	การจดัเกบ็ัขอ้มูลและรวบัรวมข้อมูลเขา้

สูร่ะบับัคอมพิวเตอร์	การแปลงและทำาความสะอาดข้อมูล	การส้บัค้น	การประมวลผัลและการวิเคราะห์

ข้อมูล	การนำาเสนอผัลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบับัต่าง	ๆ

	 	 The	definition	and	type	of	big	data,	the	important	of	big	data	to	business	com-

petition,	big	data	tools	and	application,	storing	and	gathering	data	into	computer	systems,	

data	transformation	and	cleaning,	data	retrieval,	data	processing	and	analysis,	presentation	

of	data	analysis	in	various	forms.

ITE	474		 กิารทำาเหม้องขั้้อมูลั		 3(2-2-5)

	 	 (Data	Mining)	

	 	 แนวคดิเบั้�องตน้เกี�ยวเกี�ยวกบััการทำาเหมอ้งข้อมลู		ประเภทของเหมอ้งข้อมลูสถุาปตัยกรรม

ของระบับัการทำา	เหมอ้งข้อมลู		การเตรียมขอ้มลู	การบัรรยายลักษีณะของข้อมลู	การ	เตรียมขอ้มลูการ

บัรรยายลักษีณะของข้อมูลการค้นหากฎของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลการจำาแนก	ประเภทข้อมูล

	การจัดกลุ่มข้อมูลการทำาเหม้องข้อมูลที�มีความซื้ับัซื้้อน	การประยุกต์ใชี้เหม้องข้อมูลทางธุรกิจ	 	แนว

โน้มของการทำาเหม้องข้อมูล	การทำาเหม้องข้อมูลตัวอักษีร	และ	เว็บัไซื้ต์โดยใชี้โปรแกรมในการทำาการ

วิเคราะห์เหม้องข้อมูลเชี่น	WEKA,	SAS,	RAPIDMINER			เป็นต้น	
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	 	 The	preliminary	concept	of	data	mining;	types	of	data	of	mining;	architecture	of	

data	mining	system;	processing	data;	concept	description;	mining	association	rules;	classi-

fication	and	prediction;	cluster	analysis;	mining	complex	types	of	data;	data	mining	business	

applications;	current	trends	in	data	mining,	text	mining	and	web	mining;	by	using	data	mining	

program	such	as	WEKA,	SAS,	RAPIDMINER.

ITE	475	 ธุุรกิิจอัจฉริยะ	 3(2-2-5)

	 	 (Business	Intelligence)

	 	 แนวคดิระบับัขา่วกรองธุรกจิ	ความตอ้งการสำาหรับัระบับัธุรกจิอจัฉรยิะ	อุปสรรคและข้อดี

ของระบับัธรุกจิอจัฉรยิะ	สถุาปตัยกรรมของระบับัธรุกจิอจัฉริยะ	ขั�นตอนการพฒันาระบับัธรุกจิอจัฉริยะ		

การออกแบับัรายงานขั�นสูง	เว็บัอัจฉริยะ	เดสทอปอัจฉริยะตลอดจนการประยุกต์ใชี้	ซื้อฟต์แวร์สำาหรับั	

ระบับัธุรกิจอัจฉริยะ	เชี่น	Business	Objects,	Cognos,	Oracle,	SQL	server	เป็นต้น

	 	 Business	intelligence	concepts;	requirements	for	business	intelligence;	advantage	

and	disadvantage	of	business	intelligence;	architecture	of	business	intelligence,	business	

intelligence	methodology;	design	of	advanced	corporate	reporting	of	business	Intelligence;	

web	intelligence,	desktop	intelligence	for	business	intelligence	software	such	as	Business	

Objects,	Cognos,	Oracle,	SQL	server;	studying	balanced	scorecard	and	key	performance	

indicators.

	 3.	กิลัุ่มกิารบััญชีบัริหาร

ACC	362	 กิารวิางแผู้น่กิำาไรแลัะกิารค์วิบัค์ุม		 3(3-0-6)

	 	 (Profit	Planning	and	Control)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ACC 253 หลัก่ก่ารบััญชีต้้นทุุน

	 	 การวางแผันกลยุทธ	์บัทบัาทของการวางแผันกำาไรและการควบัคุม	รวมไปถุงึการประเมิน

ผัลงานขององค์กรประเภทต่างๆ	 การวางแผันกลยุทธ์และการใชี้งบัประมาณเป็นเคร้�องม้อในการ

วางแผันและควบัคมุการดำาเนนิงานใหเ้ปน็ไปตามแผันที�วางไว	้การกำาหนดดชัีนชีีี�วดัผัลการดำาเนินงาน	

และการรายงานเพ้�อการบัริหารและการควบัคุม

				 	 Strategic	planning,	the	role	of	profit	planning	and	control	and	the	performance	

evaluation	of	different	types	of	organization;	strategic	planning	and	the	utilization	of	the	budg-

ets	as	a	tool	for	planning	and	effective	controls;	key	performance	indicators	and	reports	for	

management	and	control.
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ACC	482				สัมมน่ากิารบััญชีบัริหาร	 3(3-0-6)	

	 	 (Seminar	in	Managerial	Accounting)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ACC 352 ก่ารบััญชีบัริหาร

	 	 บัทบัาทของการบััญชีีบัริหารกับัสภาพแวดล้อมที�เปลี�ยนแปลงไป	การใช้ีข้อมูลทางการ

บััญชีีในเชีิงกลยุทธ์	การประยุกต์การบััญชีีต้นทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบััญชีีเพ้�อการบัริหาร	

ปัญหาพิเศษีทางการบััญชีีบัริหารตามสภาพแวดล้อมปัจจุบััน	และจรรยาบัรรณวิชีาชีีพ		

	 	 Role	of	management	accounting	 in	 the	changing	business	environments;	 the	

conduct	of	accounting	information	for	strategic	purposes;	the	applications	of	cost	accounting	

and	the	analysis	of	accounting	information	for	management;	special	problems	of	management	

accounting	and	professional	ethics.

 4.	กิลัุ่มสอบับััญชีแลัะตรวิจสอบัภายใน่

ACC	334		 น่ิติบััญชีศาสตร์		 3(3-0-6)	

	 	 (Forensic	Accounting) 

	 	 ความหมาย	แนวคิด	และการพัฒนา	รูปแบับัการบััญชีีนิติเวชี	คุณสมบััติและหน้าที�ของ

นกับััญชีนิีตเิวชี	สถุาบันัวิชีาชีพีการบัญัชีนิีตเิวชี	เทคนิคเฉพาะและวิธกีารตรวจสอบั	สบ้ัสวนกรณีทจุรติ

และคอรัปชีั�นที�พบั	โดยมุ่งเน้นการนำาความรู้ไปใชี้ใน	การป้องกันและการ	ยับัยั�งการกระทำาทุจริต	การ

สบ้ัสวนและการควบัคุม	รวมถึุงการเข้าไปมสีว่นในกระบัวนการฟ้องรอ้ง	เพ้�อดำาเนนิคดกีารทุจรติในศาล	

	 	 	Definition,	concept	and	development	of	Forensic	Accounting,	qualifications	and	

functions	of	forensic	accountants,	special	techniques	for	investigation	of	the	traditional	areas	

of	fraud	and	corruption;	implementation	of	knowledge	in	prevention,	deterrence,	detection,	

and	control	including	participation	in	the	prosecution	of	fraud.

ACC	422	 กิารค์วิบัค์ุมแลัะตรวิจสอบัระบับัสารสน่เทศ	 3(3-0-6)

	 	 (Control	and	Auditing	of	Information	Systems)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ACC 356 ก่ารสูอบับััญชีและก่ารให้คัวิามเช่�อมั�น 

  ACC 254 ก่ารจัดก่ารระบับัสูารสูนเทุศึทุางก่ารบััญชี 

	 	 การตรวจสอบับััญชีีในสภาพแวดลอ้มของระบับัสารสนเทศที�ใชี้คอมพวิเตอรป์ระมวลผัล

ข้อมูล	การควบัคุมภายในของระบับับััญชีีที�ใชี้คอมพิวเตอร์	การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการ

ป้องกัน	การประเมินความเสี�ยงและการประเมินการควบัคุมภายใน	 	 เทคนิคการใชี้คอมพิวเตอร์ชี่วย

ในการตรวจสอบั	
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	 	 Auditing	in	information	technology	environment	using	computer	in	data	processing;	

internal	controls	over	computer-based	accounting	system;	computer	fraud	and	prevention;	

risk	assessment	and	evaluation	of	internal	controls;	computer-assisted	audit	techniques.	

ACC	488	 ปัญหากิารสอบับััญชี	 3(3-0-6)

	 	 (Problems	in	Auditing)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ACC 356   ก่ารสูอบับััญชีและก่ารให้คัวิามเช่�อมั�น

	 	 อภปิราย	วิเคราะห์และค้นคว้าเพ้�อให้เกดิความรูแ้ละความเข้าใจอย่างลึกซื้ึ�งในมาตรฐาน

การสอบับัญัชีแีละปัญหาในการสอบับัญัชี	ีแนวทางการแก้ไข	ประเด็นที�น่าสนใจและปัญหาพิเศษีด้าน

การสอบับััญชีีและจรรยาบัรรณวิชีาชีีพ

	 	 Discussions,	analysis	and	researches	to	create	in-depth	knowledge	and	under-

standing	in	auditing	standards	and	problems	in	auditing;	how	to	solve	such	problems;	current	

issues	and	special	problems	in	the	audit	profession	and	professional	ethics.

ACC	493		 สัมมน่ากิารตรวิจสอบัภายใน่	 3(3-0-6)

	 	 (Seminar	in	Internal	Auditing)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ACC 321 ก่ารต้รวิจสูอบัภายในและก่ารคัวิบัคัุมภายใน 

	 	 ปัญหาในการปฏิิบััติงานของผัู้ตรวจสอบัภายในและแนวทางแก้ไข	ประเด็นที�น่าสนใจ	

ปัญหาพิเศษีด้านการตรวจสอบัภายในและจรรยาบัรรณวิชีาชีีพ

	 	 Problems	encounter	during	the	course	of	internal	audit	and	how	to	solve	such	

problems;	current	issues,	specific	problems	in	the	internal	audit	profession	and	professional	

ethics.

 

	 4.	กิลัุ่มวิิชาอ้�น่	ๆ

ACC	450				ประเด็น่ร่วิมสมัยทางกิารบััญชี				 												3(3-0-6)

	 	 (Contemporary	Issues	in	Accounting)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ACC 155 ก่ารบััญชีขั้ั�นก่ลาง 1

  ACC 252 ก่ารบััญชีขั้ั�นก่ลาง 2

	 	 การอภิปรายประเด็นหัวข้อทางการบััญชีีร่วมสมัย		การแลกเปลี�ยนความคิดเห็นเชีิงการ

คิดวิเคราะห์เกี�ยวกับัแนวคิดและทฤษีฏิีทางการบััญชีี	รวมทั�งการวิจัยทางบััญชีี	
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			 Discussion	of	contemporary	accounting	issues.	Exchange	the	ideas	about	the	critical	

thinking	of	the	concepts	and	accounting	theory	including	the	interesting	accounting	research.	

ACC	471	 ระเบัียบัวิิธุีวิิจัยทางบััญชี		 						3(3-0-6)

	 	 (Accounting	Research	Methodology)	 

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ACC 155 ก่ารบััญชีขั้ั�นก่ลาง 1

    

ACC	252		 กิารบััญชีขั้ั�น่กิลัาง	2

	 	 หลักการ	และระเบัยีบัวธิวีจิยั	การทำาวจิยัในรูปแบับัตา่ง	ๆ 	และการส้�อสารความรูเ้กี�ยวกบัั

การวิจัย	การศึกษีาทบัทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวข้องทางด้านการบััญชีี

	 		 Principles	and	research	methodology	research	in	various	types	and	communi-

cating	knowledge	involve	research	literature	review	relating	to	accounting.

 3.1.5.3	หมวิดวิิชาเลั้อกิเสรี		 6		หน่่วิยกิิต

	 เล้อกจากรายวิชีาที�เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิต	ยกเว้น	ACC	100	การบััญชีีการเงิน	ACC	

103	การบััญชีีเพ้�อการจัดการ	ACC	111	การบััญชีีสำาหรับัผัู้ไม่ใชี่นักบััญชีี	และ	ACC	315	การภาษีี

อากร	เน้�องจากเป็นวิชีาสำาหรับันักศึกษีาคณะอ้�นเท่านั�น

หมายเหตุ	:	วิชีาบัังคับัก่อน	ค้อ	วิชีาที�นักศึกษีาจะต้องลงทะเบัียนเรียนและสอบัผั่าน		
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ร�ยช่�ออ�จ�รย์
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ค์ณ์ะบััญชี

1.	 ผู้ศ.ดร.น่ิ�มน่วิลั		วิิเศษสรรพ์	
	 ค์ณ์บัดี
 คัุณวิุฒิิ     
	 -	บัชี.ด.	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -	บัธ.ม.	(บััญชีีการเงิน)	มหาวิทยาลัยเกษีตรศาสตร์				
	 -	บัชี.บั.	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	 -	บัธ.บั.	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชี
2.			ดร.ภัทรณ์ัชชา			โชติค์ุณ์ากิิตติ	
	 รองค์ณ์บัดีฝึ่ายวิิชากิาร/หัวิหน่้าหลัักิสูตรบััญชี
	 มหาบััณ์ฑิิต
    คัุณวิุฒิิ         
	 -		 DBA.	(Accounting)		University	of	Southern	Cross			
			 -		 บัธ.ม.	(บััญชีีเพ้�อการวางแผันและควบัคุม)		
	 	 มหาวิทยาลัยเกษีตรศาสตร์
	 -		 บัธ.บั.	(บััญชีี)	มหาวิทยาลัยรังสิต
3.	 ผู้ศ.อังสน่า		ศรีประเสริฐ	
	 รองค์ณ์บัดีฝึ่ายบัริหารแลัะวิิเทศสัมพัน่ธุ์
 คัุณวิุฒิิ         
	 -	 MBA.	University	of	Ball	State	
	 -		 บัชี.บั.	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	 -		 น.บั.	มหาวิทยาธรรมศาสตร์
4.			ผู้ศ.เกิศรา		สุพยน่ต์	
					 รองค์ณ์บัดีฝึ่ายกิิจกิารน่ักิศึกิษา
   คัุณวิุฒิิ        
	 	-		บัชี.ม.	(บััญชีีการเงิน)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -		 บัธ.บั.	(การบััญชีี)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
5.			ผู้ศ.ดร.ค์ณ์ิตศร		เทอดเผู้่าพงศ์	
					 หัวิหน่้าหลัักิสูตรบััญชีบััณ์ฑิิต	(น่าน่าชาติ))
 คัุณวิุฒิิ           
	 -		 Ph.D.	(Accounting)	University	of	New	England
	 -		 บัชี.ม.	(บััญชีีบัริหาร)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -		 บัธ.บั.	(การบััญชีี)	สถุาบัันเทคโนโลยีราชีมงคล
6.			อ.วิัฒน่ี		รัมมะพ้อ	
	 หัวิหน่้าหลัักิสูตรบััญชีบััณ์ฑิิต	/	เลัขั้านุ่กิารค์ณ์ะ
       คัุณวิุฒิิ        
	 -		 บัชี.ม.	มหาวิทยาลัยรังสิต
	 -		 บัชี.บั.เกียรตินิยมอันดับัหนึ�ง	
	 	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบััณฑ์ิตย์

7.			ผู้ศ.วิัน่ฤดี		สุขั้สงวิน่
	 อาจารย์ประจำา
   คัุณวิุฒิิ        
	 -		 บัธ.ม.	(บััญชีีการเงิน)	มหาวิทยาลัยเกษีตรศาสตร์
	 -		 ประกาศนียบััตรบััณฑ์ิต	(การสอบับััญชีี)	
	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -		 บัธ.บั.	(การบััญชีี)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง		
8.		 ดร.ไพบัูลัย์	จงผู้ิตะ
 อาจารย์ประจำา
 คัุณวิุฒิิ 
	 -	 วท.ด.	(ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม)		
	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -	 บัชี.ม.	(บััญชีีการจัดการ)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -	 น.บั.	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
	 -	 บัธ.บั.	(การบััญชีี)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	
9.		 ดร.ศิรประภา	ศรีวิิโรจน่์
	 อาจารย์ประจำา
 คัุณวิุฒิิ 
	 -		 บัธ.ด.	(การตลาด)	มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีีย
	 -		 บัชี.ม.	(การบััญชีีการเงิน)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -		 บัธ.บั.	(การบััญชีี)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
10.		ดร.ยศวิิน่กิาญจน่์		กิอบักิาญจน่พฤติ
	 อาจารย์ประจำา
 คัุณวิุฒิิ          
	 -		 บัชี.ด.	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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	 -		 บัชี.บั.	(เกียรตินิยมอันดับั	2)		
	 	 มหาวิทยาลัยราชีภัฏิสวนดุสิต
11.		อ.วิัฒน่า		ศรีถิาวิร
	 อาจารย์ประจำา 
	 คุณวุฒิ							
	 -		 บัชี.ม.	มหาวิทยาลัยรังสิต
	 -		 บัชี.บั.มหาวิทยาลัยรังสิต
12.		อ.พิมลัวิรรณ์		ตรีพัฒน่สิทธุิ�	
	 อาจารย์ประจำา
   คัุณวิุฒิิ        
	 -		 วท.ม.	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)	มหาวิทยาลัยรังสิต
	 -		 บัชี.บั.มหาวิทยาลัยรังสิต
 


