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สาขาวิชาบัญชี (Accounting)

วิชาชีพ

ACC 121  การบัญชีการเงินขั้นต้น 3(2-2-5)

  (Fundamental Financial Accounting)

           ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี กรอบแนวคิดสำาหรับการบัญชี คำานิยามทางการ

บัญชี วิธีการบันทึกตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ การ

ผ่านรายการ การปรับปรุงและปิดบัญชี การจัดทำางบทดลอง กระดาษทำาการและงบการเงินสำาหรับกิจการ

ซื้อขายสินค้าและกิจการให้บริการ ระบบใบสำาคัญ ระบบเงินสดย่อย พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 

ACC 153      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ   3(3-0-6)  

  (Introduction to Information Systems) 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศใน

องค์การ รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ 

การประยุกต์ใช้ระบบสนเทศเพื่อการบริหาร  การสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ  และระบบเครือข่าย

 

ACC 325 การภาษีอากร 1    3(3-0-6)

  (Taxation I)

  หลักเกณฑ์  วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ  ตามประมวลรัษฎากร และภาษี

อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต อากรแสตมป์ และอื่นๆ 

 

คณะบัญชี (Accounting)
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ACC 355  ธรรมาภิบาลและการจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6)

  (Corporate Governance and Risk Management)

  หลักการและแนวคิดธรรมาภิบาล ระบบและกลไกในการกำากับดูแลกิจการที่ดี วัตถุประสงค์

และองค์ประกอบของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์การ  การประเมินประสิทธิผล

การควบคุมภายในและแนวคิดการตรวจสอบภายใน จริยธรรมและเป็นธรรมตรวจสอบได้

 

ECO 211  หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค          3(3-0-6)

  (Principles of Microeconomics)

  การจัดสรรทรัพยากรผ่านกลไกตลาด  พฤติกรรมผู้บริโภคและอรรถประโยชน์พฤติกรรมผู้ผลิต 

ต้นทุนการผลิตและกำาไร การกำาหนดราคาในตลาดสินค้า และตลาดปัจจัยการผลิต การจัดสรรทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพของตลาดที่มีการแข่งขันในรูปแบบต่าง  ๆ  การควบคุมและแทรกแซงตลาดของรัฐ

 

ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค    3(3-0-6)

  (Principles of Macroeconomics)

  รายได้ประชาชาติและองค์ประกอบ  การกำาหนดขึ้นเป็นรายได้ประชาชาติ การจ้างงานและ

ราคา  บทบาทของรัฐ  เงิน  และปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ในการกำาหนดรายได้ประชาชาติ  นโยบายเศรษฐกิจ

ต่าง ๆ  ในการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ และการว่างงาน

 

ENG 457  ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Practical English for Business)

  พัฒนาทักษะทางภาษาทั้งสี่ โดยเฉพาะการฟังและการพูด เน้นการนำาไปใช้ทางธุรกิจและการ

สื่อสารในวิชาชีพจริง

FIN 201  การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Business Finance)

  วิชาบังคับก่อน :   ACC 121  การบัญชีการเงินขั้นต้น

  ความสำาคัญและเป้าหมายของการบริหารการเงิน     รูปแบบของธุรกิจและภาษีธุรกิจที่มีความ

สำาคัญต่อการบริหารการเงิน  บทบาทของผู้บริหารการเงิน  การวิเคราะห์และการวางแผนทางการเงิน วิธีการ

จัดสรรเงินทุนต่าง ๆ การจัดหาเงินทุนทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวการพิจารณาโครงการลงทุน 

โครงสร้างของเงินทุน ค่าของทุน และนโยบายเงินปันผล
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LAW 112 กฎหมายธุรกิจ                                                                         3(3-0-6)

  (Business Law)

  วิชาบังคับก่อน : LAW 108 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย

  ลักษณะและวัตถุประสงค์ของรูปแบบองค์การธุรกิจที่สำาคัญได้แก่ ห้างหุ้นส่วนบริษัท บริษัท

มหาชน วิธีจัดการ การเพิ่มทุนและการลดทุน หุ้นกู้ การเลิกกิจการ การควบกิจการ ล้มละลาย การขอฟื้นฟู      

กิจการ บทบาทสถาบันการเงินเอกชนและตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจที่สำาคัญ เช่น 

การเจรจาทางธุรกิจและการร่างสัญญา การระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการกฎหมายการ

แข่งขันทางการค้า กฎหมายการค้าและความร่วมมือในอาเซียน และแนวโน้มความตกลงระหว่างประเทศ

ในอนาคตในการเปิดเสรีทางการลงทุนในกรอบเอเป็ค

 

MAT 143 คณิตศาสตร์สำาหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)

  (Mathematics for Business and Economics)

  เซต ระบบจำานวน ระบบพิกัดฉาก กราฟ อันดับและอนุกรม สมการเชิงเส้น ฟังก์ชันกำาลังสอง  

ฟังก์ชันพนุนาม พังก์ชันชี้กำาลัง ฟังก์ชันลอการิทึม เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทาง

ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์

 

MGT 202 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)

  (Organization and Management)

  แนวคิดพื้นฐานและลักษณะองค์การ หลักการจัดการ และหน้าที่หลักในการจัดการ ได้แก่ 

การวางแผน การจัดองค์การ ทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำา และการควบคุม รวมถึงกระบวนการจัดการสภาพ

แวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 

MGT 416  การจัดการเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 

  (Strategic Management)

  วิชาบังคับก่อน : MGT 202 องค์การและการจัดการ

  ความหมาย และความสำาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบ ของการจัดการเชิงกล

ยุทธ์ กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับของกลยุทธ์และประเภทของกลยุทธ์ การเลือกใช้กลยุทธ์ให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ของธุรกิจ เพื่อการดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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MKT 201 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

  (Principles of Marketing) 

  คำานิยาม และแนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด  ขอบเขต  ความสำาคัญ และการจัดการประเภท

สินค้า  การวางแผนการเลือกช่องทางการจำาหน่าย  นโยบายการตั้งราคา  การส่งเสริมการตลาด  การ

วิเคราะห์และการเลือกตลาดเป้าหมาย สิ่งแวดล้อมทางการตลาด ตลอดจนการควบคุมการตลาด

 

POM 201 การจัดการการดำาเนินงาน          3(3-0-6)

  (Operations Management)

  หน้าที่งานการผลิต  การเลือกทำาเลที่ตั้งโรงงาน  การวางผังโรงงาน  การออกแบบงาน  การ

วิเคราะห์ระบบงาน  การควบคุมคุณภาพและสินค้าคงคลัง

 

POM 203   วิทยาการจัดการเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ          3(3-0-6)

                (Management Science for Business Decision)

  วิชาบังคับก่อน  :  MAT 143 คณิตศาสตร์สำาหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

  หลักการและการประยุกต์ใช้วิทยาการเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ   โดยใช้ทฤษฎีและวิธีการ 

ทางสถิติและคณิตศาสตร์  เข้ามาร่วมในการตัดสินใจทางการบริหาร  พร้อมทั้งการนำาโปรแกรมสำาเร็จรูปมา

ใช้ในกระบวนการวิเคราะห์

 

วิชาชีพ-บังคับ 

 

ACC 251 การบัญชีขั้นกลาง 1 3(2-2-5)

       (Intermediate Accounting I)

  วิชาบังคับก่อน : ACC 121 การบัญชีการเงินขั้นต้น

  หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ ลูกหนี้และตั๋วเงิน สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ที่ดิน

อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ทรัพยากรธรรมชาติ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การจำาแนก

ประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและ

ค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ ต้นทุนการกู้ยืม การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการ

เงิน และการเปิดเผยข้อมูล

 

ACC 252   การบัญชีขั้นกลาง 2  3(2-2-5)

  (Intermediate Accounting II)

  วิชาบังคับก่อน :   ACC 121 การบัญชีการเงินขั้นต้น

  หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของและหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน 
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การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ 

การดำาเนินงาน การแบ่งผลกำาไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการชำาระ

บัญชีของห้างหุ้นส่วน บริษัทจำากัด และบริษัทมหาชนจำากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจ้าของใน

งบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล และการจัดทำางบกระแสเงินสด

ACC 356      การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น  3(3-0-6)

  (Auditing and Assurance Services)

  วิชาบังคับก่อน :   ACC 251   การบัญชีขั้นกลาง 1 

                             ACC 252   การบัญชีขั้นกลาง 2 

  แนวคิดทั่วไป และแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี กฏหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ

การสอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การทุจริต และข้อผิดพลาด การวางแผน

งานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสำาคัญ การประเมินความเสี่ยง หลักฐานการ

สอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี กระดาษทำาการ

ของผู้สอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี 

ACC 321   การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน                                           3(3-0-6)

  (Internal Auditing and Internal Control) 

  วิชาบังคับก่อน :   ACC 121  การบัญชีการเงินขั้นต้น

  การกำากับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุม

ภายในตามแนวคิดของ COSO การจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามแนวคิดของ COSO การประเมิน

ประสิทธิผลการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบ

ภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สำาคัญขององค์กร รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ

ภายในต่อการค้นพบการทุจริตในองค์กร  

ACC 326      ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                                                               3(3-0-6)

  (Accounting Information Systems)

  วิชาบังคับก่อน : ACC 121  การบัญชีการเงินขั้นต้น  

                          ACC 153   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  

  ความหมาย องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางการบัญชี  หลักการจัดทำาเอกสารของ

ธุรกิจ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี  การประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  การ

ควบคุมสำาหรับระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
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วงจร  การควบคุมภายใน  ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง วงจรทางธุรกิจขั้นพื้น

ฐาน  ระบบย่อยต่างๆ ที่เกี่ยวกับวงจรรายได้  วงจรค่าใช้จ่าย  วงจรการผลิตสินค้า  และวงจรการรายงาน

ทางการเงิน 

 

ACC 351  การบัญชีต้นทุน   3(2-2-5)

   (Cost Accounting)

  วิชาบังคับก่อน :     ACC 121 การบัญชีการเงินขั้นต้น

  ความสำาคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุนต่างๆ ระบบ

บัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุน

งานสั่งทำา ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์

พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม

 

ACC 352    การบัญชีบริหาร 3(2-2-5)

  (Management Accounting)

  วิชาบังคับก่อน : ACC 351 การบัญชีต้นทุน  

  บทบาทของการบัญชีบริหารในองค์กรธุรกิจ ศัพท์และความหมายของต้นทุนต่างๆ ความ

สัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ กำาไร การบัญชีต้นทุนเต็มและต้นทุนผันแปร การงบประมาณ การวิเคราะห์

ผลต่าง การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน การกำาหนดราคา

สินค้าและราคาโอน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

ACC 353     การภาษีอากร 2   3(3-0-6)

  (Taxation II)

  วิชาบังคับก่อน :   ACC 325  การภาษีอากร 1 

  แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและ

การภาษีอากร การจัดทำากระดาษทำาการเพื่อคำานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกำาไร

สุทธิทางการบัญชีการเงินเป็นกำาไรสุทธิทางภาษีอากร การจัดทำารายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษี และ

แบบแสดงรายการภาษี

 

ACC 354    การบัญชีขั้นสูง 1  3(2-2-5)

  (Advanced Accounting I) 

  วิชาบังคับก่อน :   ACC 251   การบัญชีขั้นกลาง 1 

                            ACC 252   การบัญชีขั้นกลาง 2

  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และข้อผิดพลาด งบการเงินระหว่างกาล 
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การบัญชีสำาหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงิน การบัญชีสำานักงานใหญ่

และสาขาทั้งในและต่างประเทศ สัญญาก่อสร้าง  ฝากขาย ขายผ่อนชำาระ สัญญาเช่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

การบัญชีสำาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และผลประโยชน์พนักงาน

ACC 451  การบัญชีขั้นสูง 2  3(2-2-5)

  (Advanced Accounting II)

  วิชาบังคับก่อน :  ACC 251  การบัญชีขั้นกลาง 1 

                           ACC 252  การบัญชีขั้นกลาง 2 

 การบัญชีสำาหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การบัญชีสำาหรับกิจการ

ร่วมค้า การจัดทำางบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การจัดทำางบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่

สมบูรณ์ กองทุนและกิจการไม่หวังผลกำาไร 

  

ACC 452  การวิเคราะห์รายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่ากิจการ  3(2-2-5)

  (Financial Report Analysis and Firm Valuation)

  วิชาบังคับก่อน : ACC 251 การบัญชีขั้นกลาง 1 

                           ACC 252 การบัญชีขั้นกลาง 2 

  รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและเคร่ืองมือในการวิเคราะห์งบการ

เงินและข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สำาคัญเพื่อการตัดสินใจ ตลาดเงินและตลาดทุน การวิเคราะห์อุตสาหกรรม 

ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน การประเมินมูลค่ากิจการ

 

ACC 453   สัมมนาทางบัญชี   3(3-0-6)

  (Seminar in Accounting)

  วิชาบังคับก่อน : ACC 354 การบัญชีขั้นสูง 1           

  แนวคิดและมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานกา

รายงานทางการเงิน การประยุกต์แม่บทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการ

บัญชีสำาหรับองค์กรประเภทต่างๆ ประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาและพัฒนาการด้านการบัญชี และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

ACC 455 การเตรียมความพร้อมการฝึกงาน 1(0-3-2)

  (Preparation for Internship)

  เงื่อนไขของวิชา : โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร          

  การเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การปฏิบัติตนตาม

ระเบียบข้อบังคับ วินัยและมารยาทในการทำางาน การพัฒนาทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพ การเตรียม

ตัวสมัครงาน ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการนำาเสนอด้วยการเขียนและการพูด 
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ACC 456      การศึกษาค้นคว้าอิสระ* 4(0-10-5)

  (Independent Study)

  เงื่อนไขของวิชา : นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาในกลุ่มวิชาชีพแล้ว 

  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต หรือ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร          

  การศึกษาค้นคว้าหัวข้อที่เกี่ยวกับการบัญชี ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า

อิสระ โดยหัวข้อต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ นำาเสนอรายงานการศึกษา และส่งเล่มฉบับ

สมบูรณ์

 

ACC 498 สหกิจศึกษา*  6(0-35-18)

  (Co-operative Education)

  วิชาบังคับก่อน : ACC 455 การเตรียมความพร้อมการฝึกงาน หรือ โดยความเห็นชอบจาก  

  คณะกรรมการหลักสูตร          

  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ

สถานประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทางปฏิบัติและทักษะต่างๆ ในการทำางานในวิชาชีพบัญชี 

สามารถพัฒนาตนเองในด้านความคิด  จิตใจ  และอารมณ์  โดยมีเวลาในการทำางานทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 16 

สัปดาห์ นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลจากการทำารายงานผลการศึกษาที่ได้จากการทำางานในสถาน

ประกอบการ  หรือ ผลงานสร้างสรรค์อย่างอื่น   

 

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

  (Accounting Internship)

  วิชาบังคับก่อน : ACC 455 การเตรียมความพร้อมการฝึกงาน หรือ โดยความเห็นชอบ

  จากคณะกรรมการหลักสูตร          

  การฝึกปฏิบัติด้านวิชาชีพบัญชี  ให้หน่วยงานของภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชน 

โดยนักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติอย่างน้อย  8 สัปดาห์   นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลจากการทำารายงาน

ผลการศึกษาที่ได้จากการฝึกงาน  หรือ ผลงานสร้างสรรค์อย่างอื่น   

 

หมายเหตุ      *สำาหรับผู้ที่เลือกเรียนรายวิชา ACC 498 สหกิจศึกษา ไม่ต้องเรียนรายวิชา ACC 499 การ

ฝึกประสบการณ์ทางบัญชี และรายวิชา ACC 456 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
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วิชาชีพ-เลือก 
   

  

ACC 333 โปรแกรมสำาเร็จรูปทางบัญชี 3(1-4-4)

  (Accounting Software Package)

  วิชาบังคับก่อน : ACC 326 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

  ลักษณะทั่วไปของโปรแกรมสำาเร็จรูปทางบัญชี  การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการจัดเตรียม

เอกสารประกอบการบันทึกรายการบัญชี  การบันทึกบัญชีในระบบย่อยต่าง ๆ  เช่น  ระบบการซื้อ  ระบบการ

ขาย  ระบบเจ้าหนี้  ระบบลูกหนี้  ระบบสินค้า ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป  การจัดทำารายงานทางการเงิน

ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและการจัดทำางบประมาณ   

 

ACC 433 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชี 3(3-0-6)

  (Law Pertaining to Accounting Profession)

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พระราช

บัญญัติการบัญชี พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ตลอดจนกฎกระทรวง  และประกาศหรือคำาสั่งต่าง ๆ ที่

ออกตามความในพระราชบัญญัติเหล่านั้น และที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำานาจหน้าที่ในการกำากับดูแลผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมทั้งบทบาทของหน่วยงานกำากับดูแลท่ีเกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการกำากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกรมสรรพากร  

 

ACC 474  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี 3(1-4-4)

  (Computer Usage for Accounting)

  วิชาบังคับก่อน : ACC 121 การบัญชีการเงินขั้นต้น

   ACC 153 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  

  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์  ซอฟแวร์  และระบบการทำางาน     การฝึกหัดใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำานักงาน  โดยเน้นโปรแกรมที่นำามาใช้ในงานด้านการบัญชี  ได้แก่ โปรแกรม

เอ็กซ์เซล   แอ๊ดวานซ์เอ็กซ์เซล  และ แอ๊คเซด       

  

ACC 484  การบัญชีสำาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  3(3-0-6)

  (Accounting for Small and Medium Enterprise)

  วิชาบังคับก่อน :   ACC 121 การบัญชีการเงินขั้นต้น  

          ความสำาคัญของข้อมูลทางการบัญชีต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หลักการและวิธีการ

ทางการบัญชีของธุรกิจบริการและ ธุรกิจอุตสาหกรรม การจัดทำางบการเงินเพื่อวัดผลการดำาเนินงานและ
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ฐานะทางการเงิน การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการตัดสินใจทางธุรกิจ และภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

 

ACC 485 การให้คำาปรึกษาองค์การ 3 (3-0-6)

  (Corporate Advisory)

  วิชาบังคับก่อน : ACC 354 การบัญชีขั้นสูง 1 

                          ACC 352 การบัญชีบริหาร

                          ACC 353 การภาษีอากร 2

  การบูรณาการความรู้ที่ได้จากการเรียนในวิชาบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร การสอบบัญชี และ

บัญชีภาษีอากรเข้าด้วยกัน ตลอดจนขยายขอบเขตการเรียนรู้ไปถึงการให้คำาปรึกษาแก่องค์กร เพื่อให้

นักศึกษาทราบถึงความรู้พื้นฐานที่จำาเป็นในการให้คำาปรึกษา รวมทั้งการให้คำาปรึกษาแก่องค์กรธุรกิจ โดย

จะมุ่งเน้นการให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับสร้างการเติบโตให้แก่กิจการ การรักษาคุณค่าของกิจการ ตลอดจนการ

รักษาไว้ซึ่งการเพิ่มคุณค่าของกิจการอย่างยั่งยืน 

 

ACC 486 การบัญชีสำาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ             3 (3-0-6)

  (Accounting for International Business)

  วิชาบังคับก่อน ACC 354 การบัญชีขั้นสูง 1

  ความหมายและกระบวนการของธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำาเข้า

และส่งออก เอกสารทางการค้าที่สำาคัญ พิธีการศุลกากร การกำาหนดราคาและเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้า

ระหว่างประเทศ  การจัดการด้านการเงิน สินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำาเข้า การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา

ดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน การบัญชีสำาหรับการป้องกันความเสี่ยง

 

กลุ่มวิชาการใช้เทคโนโลยีในการสอบบัญชี

ACC 426 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี          3(3-0-6)

  (Accounting Information System Analysis and Design)

  วิชาบังคับก่อน  : ACC 326 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                                        

  แนวคิดและหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การศึกษาความ

เป็นไปได้ของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี  การบริหารโครงการ การนำาเสนอโครงการ

ออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์ออกแบบระบบ

สารสนเทศทางการบัญชีโดยคำานึงถึงกระบวนการทางบัญชีและระบบการควบคุมภายใน การประเมินการ

ควบคุมภายในของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
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ACC 465  การจัดการฐานข้อมูล 3(3-0-6) 
  (Database Management)
          วิชาบังคับก่อน  : ACC 326 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลทางธุรกิจ  สถาปัตยกรรมและวัตถุประสงค์ของระบบฐาน
ข้อมูล  แนวคิด การจัดโครงสร้างฐานข้อมูลแบบต่างๆ  หลักการและเครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบ
ฐานข้อมูลโดยใช้แบบจำาลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
 
ACC 466   การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม                  3(3-0-6)
  (Information System Security and Control) 
  วิชาบังคับก่อน  : ACC 326 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  
  การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบ การควบคุมระบบ และการ
ประกันคุณภาพระบบสารสนเทศ
 
ACC 487 การตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์                  3(3-0-6)
  (Auditing with Computer)
  วิชาบังคับก่อน : ACC 356 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น 
    
ACC 326  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
  การตรวจสอบบัญชีในสภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศท่ีใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล
ข้อมูล การควบคุมภายในของระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกัน 
การประเมินความเสี่ยงและการประเมินการควบคุมภายใน เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ 
  
ACC 493  สัมมนาการตรวจสอบภายใน                    3(3-0-6)
  (Seminar in Internal Auditing)
  วิชาบังคับก่อน : ACC 321 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
  ปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในและแนวทางแก้ไข ประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหา
พิเศษด้านการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 
ACC 488  ปัญหาการสอบบัญชี                 3(3-0-6)
  (Problems in Auditing)
  วิชาบังคับก่อน : ACC 356   การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
  อภิปราย วิเคราะห์และค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในมาตรฐานการ
สอบบัญชีและปัญหาในการสอบบัญชี แนวทางการแก้ไข ประเด็นที่น่าสนใจและปัญหาพิเศษด้านการสอบ
บัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร 

ACC 362     การวางแผนกำาไรและการควบคุม  3(3-0-6)

  (Profit Planning  and Control)

  วิชาบังคับก่อน : ACC 351 การบัญชีต้นทุน  

  การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนกำาไรและการควบคุม รวมไปถึงการประเมินผล

งานขององค์กรประเภทต่างๆ การวางแผนกลยุทธ์และการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและ

ควบคุมการดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ การกำาหนดดัชนีชี้วัดผลการดำาเนินงาน และการรายงาน

เพื่อการบริหารและการควบคุม

    

ACC 437 การบริหารต้นทุน               3(3-0-6)

  (Cost Management)

  วิชาบังคับก่อน   :  ACC 351 การบัญชีต้นทุน  

  แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ ต้นทุนคุณภาพ ต้นทุนตามเป้าหมาย การ

วิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าและต้นทุนวงจรตามอายุผลิตภัณฑ์ ระบบการบริหารสินค้าทันเวลา (Just in 

time) การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน การวัดผลแบบดุลยภาพ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  

 

ACC 419 การวางแผนภาษีอากร 3(3-0-6)

              (Tax Planning)

  วิชาบังคับก่อน : ACC 353 การภาษีอากร 2  

  การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

และภาษีอื่น

 

ACC 482     สัมมนาการบัญชีบริหาร   3(3-0-6)

   (Seminar in Managerial Accounting)

   วิชาบังคับก่อน : ACC 352 การบัญชีบริหาร

  บทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้ข้อมูลทางการบัญชี

ในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร  ปัญหา

พิเศษทางการบัญชีบริหารตามสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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ACC 483 สัมมนาการภาษีอากร        3(3-0-6)

  (Seminar in Taxation)  

  วิชาบังคับก่อน : ACC 353 การภาษีอากร 2  

  ประเด็นที่น่าสนใจทางภาษีอากร  ตลอดจนคำาวินิจฉัยด้านภาษีอากร  และคำาพิพากษาของ

ศาลภาษีอากรกลาง

 

ACC 489 การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Enterprise Resource Planning)

          ฟังก์ชันและกระบวนการทางธุรกิจ การพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจของ

องค์กรระบบสารสนเทศการตลาดและการขายการผลิตและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ระบบบัญชี ระบบการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างแบบจำาลองกระบวนการการปรับปรุงกระบวนการและการดำาเนินการ การ

วางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  

กลุ่มวิชาอื่นๆ 

ACC 450  ประเด็นร่วมสมัยทางการบัญชี                3(3-0-6)

  (Contemporary Issues in Accounting)

  วิชาบังคับก่อน : ACC 354 การบัญชีขั้นสูง 1

  การอภิปรายประเด็นหัวข้อทางการบัญชีร่วมสมัย  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงการ

คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฏีทางการบัญชี รวมทั้งการวิจัยทางบัญชี 

ACC 471 ระเบียบวิธีวิจัยทางบัญชี         3(3-0-6)

  (Accounting Research Methodology)  

  วิชาบังคับก่อน : ACC 251 การบัญชีขั้นกลาง 1 

                           ACC 252 การบัญชีขั้นกลาง 2 

  หลักการ และระเบียบวิธีวิจัย การทำาวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ และการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับการ

วิจัย การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านการบัญชี

 


