
คำอธิบายรายวิชา  
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   (รายละเอียดแสดงในเอกสารแนบ ข ) 
                

   หมวดวิชาเฉพาะ  
    กลุ่มวิชาแกน 

   0900 102 หลักการตลาดสมัยใหม่             3(3-0-6) 
       Principles of Modern Marketing 
       แนวคิด ปรัชญา และความสำคัญของการตลาด ลักษณะของตลาด สถาบัน
การตลาด หน้าที ่ของการตลาด พฤติกรรมผู ้บร ิโภค การแบ่งส ่วนตลาด การเล ือกตลาดเป้าหมาย                           
การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาด การจัดการการตลาดระหว่างประเทศและการตลาดสมัยใหม่
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม กรณีศึกษาทางการตลาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
       Concepts, philosophy, and importance of marketing; marketing 
characters; marketing institutions; marketing functions; consumer behavior; market 
segmentation; market targeting; product positioning; marketing mix; international marketing and 
modern marketing management; marketing ethics; social responsibility; case studies related to 
marketing from past to present 
 
   0900 103   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ        3(2-2-5) 
          Digital Business Applications  
          ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้                 
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารงานธุรกิจ ระบบข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสื่อประสม เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสาร           
ทางธุรกิจ การจัดการศูนย์ข้อมูล การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและกฎหมาย                       
ด้านการสื่อสารในรูปแบบดิจิทัล และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรธุรกิจ 
       Introduction to systems and information technology; application 
of digital technology for business administration; information systems and business 
information management; information technology management; mixed media technology; 
internet technology; using computers for business communication; Data management; 
computer system security; laws and ethics regarding digital communication; application of 
computers and digital technology in business-related organizations 
 
   0900 106   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเบื้องต้น                       3(3-0-6) 
       Introduction of Business Economics 
       แนวคิดพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีว่าด้วยการผลิต การวิเคราะห์
ต้นทุนและกำไร อุปสงค์และอุปทานสินค้า ลักษณะของโครงสร้างตลาดประเภทต่าง ๆ  เป้าหมายและปัญหา 
ในทางเศรษฐกิจมหภาค รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร นโยบายการคลัง การค้าระหว่า ง
ประเทศ  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที ่ส ่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ  
                   Basic concept of economics; theory of production; cost and profit 



analysis; characteristics of various market structures; goals and problems in macroeconomic; 
national income; financial and banking; fiscal policy; International trade; business environment; 
macro policies influencing business performances 
 
   0900 202 การจัดการทางการเงินสมัยใหม่                 3(3-0-6) 
       Modern Financial Management 
       เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101 หลักการบัญชีข้ันต้น         

        Prerequisite    : 0900 101 Principles of Accounting      
       แนวคิดทางการเงินในยุคปัจจุบัน และ เครื่องมือในการจัดการเงินที่เกี่ยวข้อง 
กับเศรษฐกิจของประเทศและของโลก แนวทางการปฏิบัติในการวิเคราะห์ทางการเงินและการวางแผนโดย 
การประยุกต์แนวความคิดทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา ตลาดการเงินและสถาบัน
การเงิน หลักทรัพย์และการประเมินมูลค่าของบริษัท ต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุน ความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน นโยบายเงินปันผล งบประมาณการเงินระยะยาวและการจัดการเงินทุนหมุนเวียน การเช่าซื้อ  
หลักทรัพย์ไฮบริดและอนุพันธ์ กองทุนทรัสต์ต่าง ๆ แนวความคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  
                                 The current financial concepts and tools towards money management 
in organizations participating in the local and global economies; the currents best practices in 
financial analysis and planning through the application of financial concepts; financial statement 
analysis; time value of money; financial markets and institutions; securities and valuation of firms; 
cost of capital and capital structure; risks and return; dividend policy; long- term financial 
budgeting and working capital management. lease financing; hybrid securities and derivatives; 
trust funds; environment, social, and governance 
 
   0900 203 สถิติประยุกต์ในเชิงธุรกิจ            3(3-0-6) 
       Applied Statistics for Business 
       การประยุกต์ใช้วิชาสถิติพ้ืนฐานในเชิงธุรกิจ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวัด 
ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณช่วงความเชื่อมั่น  
การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอย  
และสหสัมพันธ์ เลขดัชนีและการวิเคราะห์อนุกรมเวลา การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์
และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ 
       Applications of fundamental business statistics; data gathering; 
central tendency and variation of data measurement; probability distribution; sampling 
distribution; confidence interval estimation; hypothesis testing; Chi-square; analysis of variance; 
regression and correlation; number index and time series analysis; application of computer 
software for statistical analyses and presentation 
 
 
 
    
 



   0900 302 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ             3(3-0-6) 
       Production and Operations Management 
       แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิต สำหรับธุรกิจผลิตและธุรกิจบริการ;  
การกำหนดทำเลที่ตั้งและผังโรงงาน; การวางผังติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์; การออกแบบผลิตภัณฑ์;  
การจัดหาวัตถุดิบ; การบริหารเวลาและค่าจ้าง; การกำหนดมาตรฐานงาน; การปรับปรุงงาน; การควบคุม
คุณภาพการผลิต การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดการการผลิต ; วิธีการจัดการเชิงปริมาณ; การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน  
       Concepts of production system management for manufacturing and 
service businesses; factory location and layout; installing machines and equipment; product 
design; material procurement; time and wage management; setting of task standard; task 
reform; production quality control; computer applications for production management; 
quantitative approach; supply chain management 
 
   0900 303  ภาษาอังกฤษธุรกิจ                          3(3-0-6) 
       English for Business  
       การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ การอ่านข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจ การเขียน
จดหมายธุรกิจ บัตรเชิญและการโฆษณา การกรอกใบสมัครงาน  การสัมภาษณ์ทางธุรกิจ การนำเสนอทางธุรกิจ 
การให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านธุรกิจและการติดต่อสื่อสาร   
               Uses of English for business purposes; reading business information; 
writing business letters, invitation cards and advertisements; filling application forms; business 
interviews; business presentation, business information and communication 
  
   0901 105 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและการจัดการองค์กร     3(3-0-6) 
       Introduction to Business and Organizational Management 
       หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ ธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ ประเภท
ธุรกิจ สภาพแวดล้อมและผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ กระบวนการจัดการองค์กร หลักการเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์กร การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์กร การดำเนิน
ธุรกจิในยุคดิจิทัล ประเด็นปัจจุบันที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจ  
         Basic principles of business; corporate governance and business 
ethics; types of business; environments and effects on business; organizational management 
processes; principles of human resource management; concepts of organizational behavior; 
strategy determination for organizational development; business operation in digital era; 
interesting current issues of business  
 
 
 
 
 
    



   0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น                 3(3-0-6) 
       Principles of Accounting 
       ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี 
กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน หลักการบัญชี กระบวนการบัญชีตามระบบบัญชีคู่ การจัดทำ                
งบทดลอง การปรับปรุงรายการบัญชี การจัดทำกระดาษทำการ การปิดบัญชี การจัดทำงบการเงินสำหรับธุรกิจ
บริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม และธุรกิจผลิตสินค้า การจัดทำสมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอด และบัญชีย่อย 
ระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานในงานบัญชี 
       Meaning and objectives of accounting; benefits of accounting 
information; conceptual framework for financial reporting; principles of accounting; accounting 
processes of double entry bookkeeping; preparation of trial balance; adjusting of accounting 
transactions; preparation of working paper; closing of accounts; preparation of financial 
statements for servicing businesses, merchandising businesses and manufacturing businesses; 
preparation of specific books; control accounts and subsidiary accounts; value- added tax 
system; applications of Excel in accounting works 
 
   0901 251 การภาษีอากร 1                 3(3-0-6) 
       Taxation 1 
       หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการภาษีอากร การจัดเก็บภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ               
ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต อากรแสตมป์ และอ่ืนๆ 
       Basic principles of taxation; collection of taxes according to the 
Revenue Code; personal income tax; corporate income tax; value-added tax; specific business 
tax; withholding tax; custom tax; excise tax; stamp duty, and others 
 
   0901 209 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ          3(3-0-6) 
       Introduction to Business Law         
       หลักการทั ่วไปในส่วนของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี ่ยวข้องกับเอกเทศ
สัญญาและนิติกรรมสัญญา ได้แก่ สัญญาซื้อขาย เช่าซื้อ เช่าทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทำของ จำนอง จำนำ 
สัญญาให้  กู้ยืม ค้ำประกัน  ละเมิด ตั๋วเงิน และตราสารทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัท 
มูลนิธิ สมาคม หอการค้า บริษัทมหาชน หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือ                 
การเกษียณ กฎหมายคุ้มครองแรงงานและการประกอบธุรกิจของไทยและต่างด้าว ทรัพย์สินทางปัญญา 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่อยู่ในกำกับ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
       General principles in the civil and commercial law relating to 
standalone contracts and legal contracts, including purchasing and sale contracts, hire 
purchase, leasing of property, employment, mortgages, pledges, loan agreements, guarantees, 
torts, bills, and financial instruments; laws of partnerships and companies, foundations, 
associations, chambers of commerce, public companies, bankruptcy, securities, and exchange 
markets; laws of retirement fund; laws of labor and business protection for Thais and foreigners, 



intellectual property, electronic transactions, and protection of personal information; 
regulations, announcements and laws under the supervision of the Department of Business 
Development, Ministry of Commerce 
 
   0900 401 การจัดการเชิงกลยุทธ์             3(3-0-6) 
       Strategic Management 
             ความหมาย ความสำคัญและองค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับและ
ประเภทของกลยุทธ์ กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
องค์กร การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ในการจัดการนวัตกรรม การนำ
กลยุทธ์ไปปฏิบัติและประเมินผล ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานต่าง  ๆ ภายใน
องค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์  กรณีศึกษาในการจัดการเชิงกลยุทธ์
       Meaning, importance, and components of strategic management; 
levels and types of strategies; processes of strategic management; environment analysis in 
both internal and external organizations; strategic planning for changing environments; strategic 
innovation management; strategic implementation and evaluation; relationships between 
policy and strategic planning of departments in an organization; strategic management                       
of international business and globalization; case studies related to strategic management                  
กลุ่มวิชาเอก 
กลุ่มวิชาเอก 
วิชาเอกบังคับ 
     0901 211 การบัญชีขั้นกลาง 1                   3(3-0-6) 
         Intermediate  Accounting 1       
         เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101  หลักการบัญชีขั้นต้น           
       Prerequisite    : 0901 101  Principles of Accounting   
       หลักการและวิธีการบัญชีเกี ่ยวกับสินทรัพย์ การจำแนกประเภทสินทรัพย์              
การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล การบัญชี
เกี่ยวกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ เงินลงทุน ตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืม และการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ 
       Accounting principles and methods of assets; classifications of 
assets; recognition and measurement of assets; presentation of assets in financial statement 
and information disclosure; accounting for cash and cash equivalent, accounts receivable, 
market securities, note receivables, inventories, property, plant, and equipment, natural 
resources, intangible assets, investment property, borrowing cost, and impairment of assets 
 
     
 
 
 



   0901 212 การบัญชีขั้นกลาง 2                 3(3-0-6) 
        Intermediate  Accounting 2 
        เงื่อนไขของรายวิชา :  0901 101  หลักการบัญชีขั้นต้น     
       Prerequisite    :  0901 101  Principles of Accounting  
       หลักการและวิธีการบัญชีเกี ่ยวกับหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน 
ประมาณการหนี้สิน หนี ้สินที ่อาจจะเกิดขึ ้น การบัญชีเกี ่ยวกับส่วนของเจ้าของเกี ่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ          
การดำเนินงานธุรกิจ การแบ่งผลกำไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการชำระ
บัญชีของห้างหุ้นส่วน การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด การแสดงรายการหนี้สินและสว่น
ของเจ้าของในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล การจัดทำงบกระแสเงินสด งบการเงินระหว่างกาล 
       Accounting principles and methods of current liabilities and non-
current liabilities; estimation of liabilities; contingent liabilities; accounting for owners’ equity 
relating to business setting, business operations, profit and loss distribution, changes of owners’ 
equity, business liquidation, and account clearing of partnerships; accounting for company 
limited and public company limited; presentation of liabilities and owners’ equity in financial 
statement and information disclosure; preparation of cash flow statement; interim financial 
statement 
 
    0901 221 การบัญชีต้นทุน                      3(3-0-6) 
        Cost Accounting 
        เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 211 การบัญชีขั้นกลาง 1  
        Prerequisite    : 0901 211 Intermediate Accounting 1   
       ความหมาย ความสำคัญ และบทบาทของการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ 
ส่วนประกอบของต้นทุนผลิตภัณฑ์และวิธีการบัญชีต้นทุน ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ระบบบัญชีต้นทุนช่วง
การผลิต ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์
พลอยได้ ของเสียของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง และเศษซาก การปันส่วนต้นทุน 
       Meaning, importance, and role of cost accounting in a business 
organization; elements of product costs and cost accounting methods; job order costing 
system; process costing system; standard costing system and variance analysis; joint and by-
product costing, wastes, defective products, and scraps; cost allocation 
 
    0901 311 การบัญชีขั้นสูง 1                  3(3-0-6) 
        Advanced Accounting 1 
        เงื่อนไขของรายวิชา : 1) 0901 211  การบัญชีขั้นกลาง 1            
        Prerequisite   :    0901 211 Intermediate Accounting 1 
                : 2) 0901 212 การบัญชีขั้นกลาง 2       
                :     0901 212 Intermediate Accounting 2 
        การบัญชีสำหรับสำนักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศ การรวมธุรกิจ  
การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การจัดทำงบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การร่วม
การงาน กิจการร่วมค้า การบัญชีสำหรับการดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน การบัญชีสำหรับการแปลงค่า



รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและการแปลงค่างบการเงิน ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรวม
กิจการ 
        Accounting for head office and branches in domestic and 
international operations; accounting for business combinations; accounting for investments in 
subsidiary companies and associated companies; preparation of consolidated financial 
statement; consolidated cash flow statement; consortium; joint venture; accounting for specific 
business operations for investment; accounting for transformations of foreign currency 
transactions and transformations of financial statements; deferred tax for business 
combinations 
 
    0901 321 การบัญชีบริหาร                3(3-0-6) 
        Managerial Accounting 
        เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 221 การบัญชีต้นทุน    
        Prerequisite   :  0901 221 Cost Accounting 
        บทบาทของนักบัญชีบริหารในองค์กรธุรกิจ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ต้นทุนปริมาณและกำไร ระบบงบประมาณ การบัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน ต้นทุนคุณภาพ      
การบริหารต้นทุน การใช้ข ้อมูลต้นทุนและการจัดทำรายงานเพื ่อสนับสนุนการตัดสินใจ การวัดผล                       
การปฏิบัติงาน 
        Roles of management accountants in a business organization; cost-
volume-profit analysis; budgeting system; responsibility accounting and transfer pricing; quality 
cost; cost management, usages of cost information and preparation of decision support reports; 
performance measurement 
 
    0901 331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี              3(3-0-6) 
        Accounting Information System 

         เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 332  การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูป 
                   ทางการบัญชี             
        Prerequisite       : 0901 332  Accounting  Software   
                   Applications   
        ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
หลักการจัดทำและระบบเอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี                วงจรธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับวงจร
รายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรเงินเดือน วงจรบริหารสินทรัพย์ วงจรบัญชีบัญชีแยกประเภท
ทั่วไปและรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน กรณีศึกษาด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
ซอฟต์แวรเ์พื่องานบัญชี 
        Natures, components and methods of accounting information 
system; principles of business document preparation and system; analysis and design principles 
of accounting information system; fundamental of business cycle; sub- systems of accounting 
information system for revenue cycle, expense cycle, production cycle, remuneration cycle, 



asset management cycle, general ledger cycle, and financial reporting; internal control; case 
studies of digital technology and software applications for accounting works 
 
    0901 332  การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี      3(2-2-5) 
        Accounting  Software  Applications 
        เงื่อนไขของรายวิชา  : 0901 210  การบัญชีภาคปฏิบัติ   
        Prerequisite   : 0901 210  Accounting in Practice 
        ลักษณะและความสำคัญระบบบัญชีคอมพิวเตอร ์ การเล ือกใช้และ
เปรียบเทียบโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของ
องค์กร ประเด็น                ที่น่าสนใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับงานด้านบัญชี 

        Natures and importance of computerized accounting system; 
selection and comparison of accounting software by concerning appropriateness and 
consistence with organizational states; interesting issues of technology applications for 
accounting works 
 
   0901 341 การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อม่ัน    3(3-0-6) 
       Auditing and Assurance Service 
       เงื่อนไขของรายวิชา  : 1) 0901 211 การบัญชีขั้นกลาง 1     
       Prerequisite   :   0901 211 Intermediate  Accounting 1 
              : 2) 0901 212 การบัญชีข้ันกลาง 2   
              :    0901 212 Intermediate Accounting 2 
       แนวคิดทั่วไปของแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นและมาตรฐานการสอบบัญชี  
กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี ่ยวกับการสอบบัญชี  จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชี  
ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี การทุจริตและข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบ
บัญชีและความมีสาระสำคัญ การประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและ
วิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี รายงานการสอบบัญชี  
แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี การใช้บริการหรือผลงานของ
บุคคลอื่น การตรวจสอบและรายงานเกี่ยวกับงานบริการเกี่ยวเนื่อง 
       General concepts of framework for assurance engagements and auditing 
standards; laws and acts of auditing; codes of ethics and responsibilities of auditors; agreements 
in accepting auditing works; corruptions and errors; audit planning; audit risks and relevance; 
risk assessment; audit evidences;  evidence collection methods and auditing methods; sample 
selection in auditing; working papers of auditors; audit reports; guidelines of auditing by 
computers; audit quality control; usages of other persons’ services and performances; auditing 
and reporting for related services 
 
    
 



   0901 342 การตรวจสอบและควบคุมภายใน                 3(3-0-6)
       Internal Auditing and Control 
          เงื่อนไขของรายวิชา : 1) 0901 211 การบัญชีขั้นกลาง 1            
          Prerequisite    :   0901 211 Intermediate Accounting 1 
               : 2) 0901 212 การบัญชีข้ันกลาง 2         
               :    0901 212 Intermediate Accounting 2 
        วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การจัดการความเสี ่ยง       
ขององค์กร การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน จริยธรรม การกำกับดูแลกิจการ และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สำคัญขององค์กร หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร 
        Objectives and components of internal control; enterprise risk 
management; assessment of internal control efficiency; concepts of internal audit and setting 
of internal audit section; ethics, corporate governance and standards of internal audit 
professional practices; types and steps of internal audit; internal audit in an organization’ s 
significant activities; functions and responsibilities of internal auditors for corruptions in an 
organization 
 

    0901 411 การบัญชีขั้นสูง 2                  3(3-0-6) 
        Advanced Accounting 2 
        เงื่อนไขของรายวิชา  : 1) 0901 211 การบัญชีขั้นกลาง 1        3(3-0-6) 
        Prerequisite   :   0901 211 Intermediate  Accounting 1 
               : 2) 0901 212 การบัญชีข้ันกลาง 2        3(3-0-6) 
               :    0901 212 Intermediate Accounting 2 
        รายได้ที่ทำสัญญากับลูกค้า การบัญชีสำหรับธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนชำระ 
ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และสัญญาก่อสร้าง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ สัญญาเช่า หน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และผลประโยชน์พนักงาน 
        Revenues from contracts with customers; accounting for 
consignment business, installment sale business, leasing business, real estate business, and 
construction contracts; accounting policies; accounting estimation changes and error 
correction; accounting for debt restructuring, leasing, public sectors, non-profit organizations, 
and employee benefits 
 
     
 
 
 
 



    0901 412 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์            3(3-0-6) 
        Financial Reporting and Analysis 
        เงื่อนไขของรายวิชา  : 1)  0901 311 การบัญชีขั้นสูง 1           
        Prerequisite   :    0901 311 Advanced Accounting 1 
               : 2)  0901 411 การบัญชีขั้นกลาง 2        
               :     0901 411 Advanced Accounting 2 
        รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่องมือ              
ในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และ  
กลยุทธ์ทางธุรกิจ การตีความงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน การตีความของรายงานต่าง  ๆ                  
ที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน การใช้
กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง 
        Financial reports and accounting information disclosure; methods 
and tools for financial statements analysis, industry analysis, business environment analysis, 
and business strategies; interpretation of financial statements and notes to financial 
statements; interpretation of non-financial information reports; effects on financial statements 
from different accounting policy selection; usages of case studies or real events 
 

 
0901 312  มาตรฐานการรายงานทางการเงินและนโยบายบัญชี      3(3-0-6) 

     Financial Reporting Standards and Accounting Policy 
        เงื่อนไขของรายวิชา  : 1)  0901 211 การบัญชีขั้นกลาง 1        
        Prerequisite      :    0901 211 Intermediate Accounting 1 
               : 2)  0901 212 การบัญชีขั้นกลาง 2        
               :     0901 212 Intermediate Accounting 2 
        วิวัฒนาการของการบัญชี สภาพแวดล้อมทางการบัญชีและกฎหมายเกี่ยวกับ
วิชาชีพบัญชี แนวคิดทางการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน
หลักการ นโยบายการบัญชี และวิธีการรับรู้สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย และ 
การเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงิน 
        Evolution of accounting; accounting environments and laws of 
accounting professions; accounting concepts; financial reporting standards; interpretation of 
financial reporting standards; principles, accounting policy and recognition methods of assets, 
liabilities, owner’s equities, revenues and expenditures, and information disclosure in financial 
reports  
 
     
 
 
 
 



   0901 414 สัมมนาการบัญชีการเงิน                3(3-0-6) 
        Seminar in Financial Accounting 
        เงื่อนไขของรายวิชา  : 1)  0901 211 การบัญชีขั้นกลาง 1        
        Prerequisite      :    0901 211 Intermediate Accounting 1 
               : 2)  0901 212 การบัญชีขั้นกลาง 2        
               :     0901 212 Intermediate Accounting 2 
        การอภิปรายและวิเคราะห์กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงินสำหรับองค์กรประเภทต่าง  ๆ  
โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นร่วมสมัย 
ปัญหาด้านการบัญชีการเงิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเกษตรและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
        Discussions and analyses of accounting frameworks for financial 
reports and financial reporting standards in practicing financial accounting in any organization 
by using case studies, academic articles and documents relating to domestic and international 
aspects, contemporary issues, financial accounting problems, valuation of agricultural assets, 
and codes of accounting professional ethics 
 
 

    0901 333 การบัญชีดิจิทัล                   3(3-0-6) 
        Digital Accounting 
        เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี    
        Prerequisite   : 0901 331 Accounting Information System 
        กรอบแนวคิดของการบัญชีดิจิทัลอันเกิดจากผลกระทบของอินเทอร์เน็ตและ
แนวคิดด้านการบูรณาการข้อมูลทางบัญชีเพื ่อการบริหารทรัพยากรองค์กร เทคโนโลยี นำส่งงบการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ เอ๊กซ์บีอาร์แอล การแลกเปลี่ยนข้อมูลและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี ่ยวข้องกับการบัญชี              
การใช ้ เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลในระบบย ่อยของระบบบัญช ีคอมพิวเตอร ์  บทบาทของการบ ัญช ีด ิจ ิทัล                              
เพื่อการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ ระบบการควบคุมภายใน ระบบการรักษาความปลอดภัย เทคโนโลยีบล็อกเชน 
ความปลอดภัยของข้อมูลทางบัญชีและการสอบบัญชีดิจิทัล ระบบการประมวลผลอัตโนมัติสำหรับงานบัญชี
และงานสอบบัญชี 
        Conceptual frameworks of digital accounting resulted from Internet 
and concepts of accounting information integration for organizational resource management; 
extensible business reporting language technology XBRL ; data exchange and electronic 
transactions in accounting; applications of digital technology in sub- system of computerized 
accounting system; roles of digital accounting in strategic management; internal control system; 
security maintenance system; blockchain technology; security of  digital accounting information 
and auditing; automatic process systems for accounting and auditing works 
 
     
 
 
 



วิชาอัตลักษณ์ 
    0901 210   การบัญชีภาคปฏิบัติ               3(2-2-5) 
        Accounting in Practice 
        เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น    
        Prerequisite   :  0901 101  Principles of Accounting  
        ศัพท์ภาษาอังกฤษทางบัญชี ระบบใบสำคัญ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
และภาษีที่เกี่ยวข้อง เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบัญชีเบื้องต้นสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชย- 
กรรม และธุรกิจผลิตสินค้า การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการส่งมอบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆสำหรับ                
การจัดทำบัญชีและงบการเงิน การฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาโดยมุ่งเน้นการนำไปใช้ได้จริง 
         English technical terms of accounting; voucher system; documents 
of related accounting and tax; electronics transaction documents; basic accounting systems 
for servicing businesses, merchandising businesses and manufacturing businesses; software 
applications of cloud computing for accounting and finance; practices from case studies by 
focusing in real applications      
 
    0901 351 การภาษีอากร 2                   3(3-0-6) 
        Taxation 2 
        เงื่อนไขของรายวิชา :  1) 0901 211  การบัญชีขั้นกลาง 1       
           Prerequisite    :      0901 211  Intermediate Accounting 1 
               : 2) 0901 251 การภาษีอากร 1          
               :  0901 251 Taxation 1 
        แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การร ับรู ้รายได ้และค่าใช ้จ ่าย                     
ตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร การจัดทำกระดาษทำการเพื่อคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร 
การปรับปรุงกำไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากร การจัดทำรายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
กับภาษีสรรพากร การยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร 
        Concepts and differentiations of revenue and expense recognition 
criterions according to accounting principles and taxation; working paper preparation for tax 
calculation according to the Revenue Codes; adjustments of net profits in financial accounting 
to become net profits in taxation; preparation of other reports related to taxation; submission 
of tax transaction forms  
 
     
 
 
 
 
 
 
 



    0901 451 การวางแผนภาษีอากร             3(3-0-6) 
        Tax Planning 
        เงื่อนไขของรายวิชา  :  0901 251  การภาษีอากร 1    
        Prerequisite   :  0901 251 Taxation 1 
        การวางแผนภาษีสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก 
ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพ่ือให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและ
ประหยัดภายใต้กรอบของกฎหมายและความรับผิดชอบต่อสังคม 
        Planning for personal income tax, corporate income tax, income tax 
at payment place, value- added tax, and other taxes relating to business for making tax 
payment in accurate, complete and economical aspects under laws and social responsibilities 
 
    0901 454 ปัญหาภาษีอากร              3(3-0-6) 
        Problems in Taxation 
        เงื่อนไขของรายวิชา  :  0901 251 การภาษีอากร 1    
        Prerequisite   :  0901 251 Taxation 1  
        การว ิ เคราะห ์คำว ิน ิจฉ ัยป ัญหาภาษ ีอากรจากคำพ ิพากษาของศาล 
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมสรรพากร และพระราชบัญญัติ                
การส่งเสริมการลงทุน ข้อกําหนดพระราชบัญญัติเกี ่ยวกับนิคมอุตสาหกรรม ประมวลรัษฎากรใหม่                          
ที่ออกมาบังคับใช้ 
        Analysis of judgment for taxation problems from courts, judgment 
committee of taxation, office of the juridical council, revenue department, and investment 
promotion laws; acts of estate; forthcoming revenue codes     
    วิชาเอกเลือก 
    กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน 
    0901 400 การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน            3(3-0-6) 
           Accounting for Financial Instruments        
        เงื่อนไขของรายวิชา : 1) 0900 202 การจัดการทางการเงินสมัยใหม่ 
        Prerequisite   :   0909 202 Modern Financial Management    
              : 2) 0901 211 การบัญชีขั้นกลาง 1             
              :   0901 211 Intermediate Accounting 1 
        แนวคิดเกี ่ยวกับการบริหารการเงิน ความหมายและประเภทของเครื ่องมือ              
ทางการเงิน การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน การบัญชีป้องกันความเสี่ยง การบัญชีสำหรับอนุพันธ์               
ทางการเงิน ผลกระทบของเครื่องมือทางการเงินต่อรายงานทางการเงิน 
        Concepts of financial management; meaning and types of financial 
instruments; accounting for financial instruments; hedge accounting; accounting for financial 
derivatives; effects of financial instruments on financial reports 
 
     
 



    0901 415 การบัญชีสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม         3(3-0-6)    
        Accounting for Small and Medium-Sized Enterprises 
        เงื่อนไขของรายวิชา  : 1)  0901 211 การบัญชีขั้นกลาง 1        
        Prerequisite   :    0901 211 Intermediate Accounting 1 
               : 2)  0901 212 การบัญชีขั้นกลาง 2        
               :     0901 212 Intermediate Accounting 2 
        ล ักษณะทั ่วไปของธ ุรก ิจขนาดกลางและขนาดย ่อม แนวค ิด หล ักการ                     
กรอบแนวคิด และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับการบันทึกรายการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดทำและนำเสนอรายงานและงบการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การนำข้อมูลจากรายการทางการเงินของกิจการไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน การบริหารงาน และ               
การพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและม่ันคงในอนาคตต่อไป 
        General natures of small and medium- sized enterprises; concepts, 
principles, conceptual framework, and financial reporting standards of recording business 
transactions for small and medium-sized enterprises; preparation and presentation of financial 
reports and statements for small and medium-sized enterprises; information usages of financial 
reports for utilizing business investment decision, administration and development the future 
growth and sustainability    
 
    0901 416 การบัญชีสำหรับธุรกิจการเกษตร              3(3-0-6)   
        Accounting for Agriculture Businesses 
        เงื่อนไขของรายวิชา: 1)   0901 211 การบัญชีข้ันกลาง 1    
        Prerequisite  :  0901 211 Intermediate Accounting 1 
              : 2)   0901 212 การบัญชีข้ันกลาง 2        
              :      0901 212 Intermediate Accounting 2 
        ลักษณะทั่วไปของธุรกิจการเกษตร แนวคิด หลักการ และการประยุกต์ใช้
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจการเกษตร การคำนวณต้นทุน
ของสินค้าของธุรกิจการเกษตร การจัดทำและนำเสนองบการเงินเพ่ือวัดผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน  
        General natures of agriculture businesses; concepts, principles, and 
implementation of generally accepted accounting principles and financial reporting standards 
for agriculture businesses; calculation of goods costs for agriculture businesses; preparation 
and presentation of financial statements for measuring performance and financial position  
 
 
 
 
 
 
 
 



    0901 417 การบัญชีสำหรับธุรกิจบริการ               3(3-0-6) 
        Accounting for Service Businesses     
        เงื่อนไขของรายวิชา: 1)   0901 211 การบัญชีข้ันกลาง 1        
        Prerequisite  :    0901 211 Intermediate Accounting 1 
              : 2)   0901 212 การบัญชีข้ันกลาง 2        
              :      0901 212 Intermediate Accounting 2 
        ลักษณะทั่วไปของธุรกิจบริการ แนวคิด หลักการ การรวบรวม การจดบันทึก 
และการแปลข้อมูลทางการบัญชี การจัดทำงบการเงินของธุรกิจบริการ กฎระเบียบและข้อบังคับทางการบญัชี
สำหรับธุรกิจบริการ 
        General natures of service businesses; concepts, principles, 
accumulation, recording, and interpretation of accounting data; preparation of financial 
statements for service businesses; accounting laws, rules and regulations for service businesses 
 
    0901 418 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ                3(3-0-6) 
        Public Accounting  
        เงื่อนไขของรายวิชา  : 1)  0901 211 การบัญชีขั้นกลาง 1        
        Prerequisite   :   0901 211 Intermediate Accounting 1 
               : 2)  0901 212 การบัญชีขั้นกลาง 2        
               :    0901 212 Intermediate Accounting 2 
        ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิด และการพัฒนาของการบัญชีของหน่วยงาน
ภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่สำคัญของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงาน
ภาครัฐ การจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน 
        Meaning, objectives, concepts, and development of accounting for 
public sectors; important laws, regulations and requirements of government agencies; 
accounting policy and standards for public sectors; Government Fiscal Management 
Information System and practice methods of accounting for public sectors; preparation of 
public sectors’ financial reports and financial disclosure; a nation’s financial statements    
 
     กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร 
    0901 421 การวางแผนและควบคุมกำไร            3(3-0-6) 
         Profit Planning and Control 
        เงื่อนไขของรายวิชา  :  0901 321  การบัญชีบริหาร    
        Prerequisite    :  0901 321  Managerial Accounting 
        การวางแผนกลย ุทธ ์  บทบาทของการวางแผนกำไรและการควบคุม                         
การประเมินผลงานขององค์กรประเภทต่าง ๆ โดยเน้นการวางแผนกลยุทธ์และการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือ 
ในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน 
การรายงานเพื่อการควบคุมและการบริหาร 



        Strategic planning; roles of profit planning and control; performance 
evaluation of any organization by focusing on strategic planning and budgeting applications as 
tools in operational planning and control according to plan setting; determination of 
performance indicators; reports for control and management 
 
    0901 422 ระบบการควบคุมทางการบริหาร           3(3-0-6) 
         Management Control System 
        เงื่อนไขของรายวิชา  :  0901 321 การบัญชีบริหาร    
        Prerequisite    :  0901 321 Managerial Accounting 
        แนวคิดและหลักการในการวางแผนและการกำหนดนโยบายของฝ่ายบริหาร 
แนวทางในการสร้างเครื่องมือในการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน
การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่อาจกระทบต่อการดำเนินงาน การนำเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาอย่าง                  
เป็นระบบโดยการศึกษาจากกรณีศึกษาและบทความทางวิชาการ 
             Concepts and principles of executives’ policy planning and setting; 
ways of building audit tools and operational controls according to organizations’ goals; analysis 
of problems and obstacles that affect organizations’ operations; presentation of systematical 
problem solving methods by using case studies and academic articles 
 
    0901 423 การบริหารต้นทุน               3(3-0-6) 
         Cost Management 
        เงื่อนไขของรายวิชา  :  0901 321 การบัญชีบริหาร    
        Prerequisite      :   0901 321  Managerial Accounting 
        แนวคิดต้นทุนในสภาพแวดล้อมธุรกิจสมัยใหม่ การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อประโยชน์
ในการวางแผนและควบคุม การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ภายใต้สภาวการณ์ที ่แน่นอนและไม่แน่นอน                   
การวิเคราะห์ต้นทุน งบประมาณและการกำหนดราคาสินค้าเชิงกลยุทธ์ ต้นทุนทันเวลา การประเมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน 
        Cost concepts in modern business environments; usages of cost 
information for planning and control; strategic cost management under certain and uncertain 
situations; cost analysis; budgeting and strategic pricing; just in time cost; evaluation of 
operational efficiency and effectiveness      
 
    0901 424 สัมมนาการบัญชีบริหาร             3(3-0-6) 
        Seminar in Managerial Accounting 
        เงื่อนไขของรายวิชา  :  0901 321 การบัญชีบริหาร   
        Prerequisite    :  0901 321 Managerial Accounting 
        อภิปรายและว ิเคราะห์บทบาทของการบัญชีบร ิหารกับสภาพแวดล้อม                      
ที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์ ใช้การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการบริหาร ประเด็นที่น่าสนใจและปัญหาพิเศษทางการบัญชีบริหารตามสภาพแวดล้อม
ปัจจุบันและจรรยาบรรณวิชาชีพ 



        Discussions and analysis of managerial accounting roles and 
changing environments; applications of strategic accounting information; cost accounting 
applications and accounting information analysis for management; interesting issues and 
special problems in managerial accounting according to current environments and codes of 
professional ethics 
 
    0901 425   การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม             3(3-0-6)                                        
        Environmental Management Accounting 
        เงื่อนไขของรายวิชา  :  0901 321 การบัญชีบริหาร     
        Prerequisite    :  0901 321 Managerial Accounting 
        กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจ                 
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม การรวบรวม การจัดทำ และการวิเคราะห์ข้อมูล
ต้นทุนสิ่งแวดล้อมและประโยชน์ทางธุรกิจที่ได้รับจากการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นตัวเลขทางการเงินและ               
ไม่เป็นตัวเลขทางการเงิน การจัดทำรายงานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมเสนอต่อผู้บริหาร การจัดทำรายงาน
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเสนอต่อผู้ใช้ภายนอกหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
        Conceptual framework of sustainable development; negative 
effects of business operations on environments and societies; processes of environmental 
management; collection, preparation and analysis of environmental cost information and 
business benefits receiving from environmental management in financial and non- financial 
numbers; preparation of environmental management information reports submitted to 
executives; preparation of sustainable development reports submitted to external users or 
other related sections  
 

    0901 426   การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร        3(3-0-6) 
          Managerial Accounting Data Analytics 
         เงื่อนไขของรายวิชา  :  0901 321 การบัญชีบริหาร     
         Prerequisite    :  0901 321 Managerial Accounting 
         ความรู้ด้านวิทยาการข้อมูลในการบริหารจัดการและนำสนอข้อมูลสำหรับ
องค์กรธุรกิจ แนวทางและกระบวนการจัดเตรียมข้อมูลทางการบัญชีและข้อมูลที ่ไม่ใช่ข้อมูลทางบัญชี 
ประยุกต์ใช้เทคนิค เทคโนโลยี และเครื่องมือที่ทันสมัยในการวิเคราะห์และแสดงผลของข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ การใช้กรณีศึกษาตามสถานการณ์จริง 
         Knowledge of data science in management and presentation of 
data in business organizations; guidelines and process of accounting data and non- accounting 
data preparation; applications of modern techniques, technologies, and tools in analyzing and 
presenting data for business decisions; usages of case studies on real situations 
 
 
 
 



    กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
    0901 431 โปรแกรมภาษาเพื่อการประมวลผลข้อมูลทางการบัญชี        3(2-2-5) 
        Programming for Accounting Information Interpretation 
        เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี    
        Prerequisite   : 0901 331 Accounting Information System 
        หลักการการเขียนโปรแกรมที่ดี รูปแบบและกฎเกณฑ์ในการเขียนโปรแกรม
ภาษา การจัดลำดับการค้นหา การออกแบบและเขียนคำสั่งงานทางการบัญชี การวางโครงสร้าง การเขียน
โปรแกรมคำสั่งเพื่อประมวลผลทางการบัญชี การจัดพิมพ์เอกสารทางการบัญชีการเงิน การออกแบบรายงาน
การเงินโดยการใช้กรณีศึกษา 
        Principles of good programming; styles, rules, and criterions of language 
programming; sequences of searching; design and writing operational orders in accounting; 
determination of structure; programming for proceeding accounting information; printing of 
financial accounting documents; design of financial reports by using case studies 
 
    0901 432 การวางระบบบัญชี                  3(3-0-6) 
        Accounting System Design 
        เงื่อนไขของรายวิชา : 1) 0901 211 การบัญชีขั้นกลาง 1         
        Prerequisite    :    0901 211 Intermediate Accounting 1 
               : 2) 0901 212 การบัญชีขั้นกลาง 2         
               :     0901 212 Intermediate Accounting 2 
        ลักษณะของระบบบัญชี ความสำคัญของระบบบัญชี การสำรวจขั ้นต้น                       
ในการวางรูประบบบัญชี หลักการควบคุมภายใน การร่างแบบฟอร์ม สมุดลงรายการเบื้องต้น และบัญชี                
แยกประเภท ระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินสด การจัดซื้อและเจ้าหนี้ สินค้าคงเหลือ การขายและลูกหนี้ สินทรัพย์
ถาวร การออกแบบระบบบัญชีสำหรับกิจการที่ใช้คอมพิวเตอร์และรายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในการบันทึก
รายการทางบัญชี 
        Natures of accounting system; importance of accounting system; 
introduction to survey for accounting system design; principles of internal control; designs of 
forms, fundamental journals and ledgers; accounting system for cash, purchasing and accounts 
payable, inventory, sales and accounts receivable, and fixed assets; designs of accounting system 
for businesses that use computers and electronic transactions in recording  accounting 
transactions 
 
 
 
 
 
 
 



    0901 433   การพัฒนาและการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี        3(2-2-5)
             Development and the Use of Accounting Information Systems 
        เงื่อนไขของรายวิชา: 0901 331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี     
        Prerequisite  : 0901 331 Accounting Information System 
        การจัดทำระบบสารสนเทศย่อยทางการบัญชี การพัฒนาต้นแบบระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี การเขียนโปรแกรมขั้นสูงสำหรับการประมวลผลข้อมูลทางการบัญชี การทดสอบและ 
การประยุกต์ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
        Preparation of subsidiary accounting information system; 
development of accounting information system models; advanced programming for 
proceeding accounting transactions; tests and applications of database management system 
 
    0901 434 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี            3(3-0-6) 
        Seminar in Accounting Information Systems 
        เงื่อนไขของรายวิชา :  0901 331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   
        Prerequisite   :  0901 331 Accounting Information System 
        การอภิปรายแนวคิด ปัญหา และข้อจำกัดเกี ่ยวกับระบบสารสนเทศทาง                
การบัญชี อุปสรรคและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีสำหรับหน่วยงาน 
การวิเคราะห์และนำเสนอเทคนิคที ่เกี ่ยวข้องในการพัฒนาและการจัดทำระบบสารสนเทศทางการบัญชี                   
โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่างและบทความทางวิชาการ 
        Discussions of concepts, problems and limitations of accounting 
information system; obstacles and problems in applying accounting information system for 
organizations; technique analysis and presentation of information system development and 
preparation by using case studies and academic articles   
 
    0901 435 การจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี             3(3-0-6) 
        Accounting Database Management 
        เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  
        Prerequisite    : 0901 331 Accounting Information System 
        แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรม
ระบบฐานข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การสร้างแบบจำลองข้อมูล 
แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้ การออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะและการนอร์มัลไลเซชัน ฟังก์ชัน
การข้ึนต่อกัน ชุดคำสั่งเอสคิวแอล การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับงานบัญชี  
        Concepts of database management; database management system; 
architectures of database systems; analysis and design techniques of relational database 
system; data modeling; entity relationship diagram; logical database design and normalization; 
functional dependencies; SQL commands; database system analysis and design for accounting 
 
 
 



    0901 436 โปรแกรมสำเร็จรูปการวางแผนทรัพยากรสำหรับงานบัญชี         3(2-2-5) 
         Enterprise Resource Planning Software for Accounting 
        เงื่อนไขของรายวิชา :  0901 331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   
        Prerequisite    :  0901 331 Accounting Information System 
        หลักการของระบบการวางแผนทรัพยากร ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการ              
นำระบบการวางแผนทรัพยากรมาใช้ในองค์กร การประยุกต์ใช้งานด้านบัญชีกับระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภายในองค์กร ระบบงานที่เกี่ยวกับงานทางบัญชี การคัดเลือกและประเมินระบบวางแผนทรัพยากร
ภายในองค์กร 
        Principles of enterprise resource planning system; critical success 
factors of implementing enterprise resource planning system in an organization; applications 
of accounting functions and resource management in the organization; accounting module 
systems; selection and evaluation of enterprise resource planning system 
 
    0901 437 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี      3(3-0-6) 
         Accounting Information System Analysis and Design 
        เงื่อนไขของรายวิชา :  0901 331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   
        Prerequisite    :  0901 331  Accounting Information System 
        กลยุทธ์ในการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี การวางแผนและ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงตรรกะ การใช้เครื ่องมือใน                   
การออกแบบและพัฒนาระบบงาน แบบจำลองกระบวนการ แบบจำลองข้อมูล กลยุทธ์ในการติดตั้งและ                  
นำระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้งาน การติดตามและประเมินผล การดูแลรักษาระบบ 
        Strategic of accounting information system procurement and 
development; accounting information system development life cycle; accounting information 
system project management; system planning and feasibility study; analysis and design of 
logical detail system; tool usages in system design and development; process model and data 
model; strategy of accounting information system conversion and utilization; monitoring and 
evaluation; system maintenance 
 
    0901 438 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางการบัญชี       3(2-2-5) 
        Big Data Analytics in Accounting 
        แนวคิดและลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี
ขนาดใหญ่ เทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ วิทยาระเบียบวิธีและเทคโนโลยีสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ การประยุกตใ์ช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีขนาดใหญ่ในธุรกิจ การนำเทคโนโลยีข้อมูลทางการ
บัญชีขนาดใหญ่มาใช้วิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ 
         Concepts and natures of big data; big accounting data analytics; big 
data management technology; methodology and technology for big data; applications of big 
accounting data analytics in a business; applications of big accounting data technology for 
analyzing business problems  



    0904 335  เทคโนโลยีบล็อกเชนและเทคโนโลยีการเงินเพื่อนวัตกรรมธุรกิจ    3(2-2-5) 
        Blockchain and Fintech for Business Innovation 
        ทฤษฎีและหลักการทำงานเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือการจัดเก็บข้อมูลแบบ
กระจายศูนย์สัญญาอัจฉริยะ การโปรแกรมภาษาโซลิดีตี ้ มาตรฐานโทเคน สกุลเงินดิจิทัล สินทรัพย์ดิจิทัล 
ฉันทานุมัตในเทคโนโลยีบล็อกเชน ระบบนิเวศน์และโครงสร้างพื้นฐานและสถาปัตกรรมเทคโนโลยีบล็อกเชน 
ความมั ่นคงบล็อคเชน วิวัฒนาการเงิน หน้าที ่ของเงิน สกุลดิจิทัลที ่ออกโดยธนาคารกลางของประเทศ                 
การประยุกต์ใช้บล็อกเชนในอุตสาหกรรมการเงินและภาคธุรกิจอื่นๆ กฎหมายระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ดิจิทัล 
 
 
        Theory and working principle of blockchain or Distributed Ledger 
Technology DLT, smart contract, solidity programing, token standards, cryptocurrency, digital 
asset, blockchain consensus, ecosystem and infrastructure of blockchain, blockchain security, 
evolution of money, function of money, central bank digital currency CBDC, use case of 
blockchain 
 
    กลุ่มวิชาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน 
    0901 441 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ          3(3-0-6) 
        Information System Auditing and Control 
        เงื่อนไขของรายวิชา: 1) 0901 331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   
        Prerequisite  :    0901 331 Accounting Information System 
                2) 0901 341 การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อม่ัน  
                          :     0901 341 Auditing and Assurance Service  
        แนวคิดและผลกระทบจากการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผล
ทางด้านการบัญชี การควบคุมภายในของระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการ
ป้องกัน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของการประมวลผล เทคนิค
การตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการตรวจสอบ 
        Concept of and effects from computerized system applications for 
proceeding accounting transactions; internal control of computerized system applications; 
computerized corruptions and protection methods; risk assessment and internal control; 
reliability analysis of proceeding information; audit techniques by computerized accounting 
systems; usages of auditing software package   
 
 
 
 
 
 



  0901 442  สัมมนาการสอบบัญชี          3(3-0-6)
        Seminar in Auditing                                                             
        เงื่อนไขของรายวิชา: 1) 0901 445 การสอบบัญชีขั้นสูง     
         Prerequisite   :    0901 445 Advanced Auditing 
               : 2) 0901 342  การตรวจสอบและควบคุมภายใน 
               :    0901 342 Internal Auditing and Control 
        อภิปราย วิเคราะห์และค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ ้งในมาตรฐานการสอบบัญชีและปัญหาในการปฏิบัติงานของผู ้สอบบัญชี แนวทางการแก้ไขโดยใช้
กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจ และ
ปัญหาพิเศษด้านการสอบบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
        Discussions, analyzes and searches for building in-depth knowledge, 
skills and understanding in auditing standards and practice problems of auditors; guidelines for 
problem solving by using case studies, academic articles, and other related documents in 
domestic and international aspects; interesting issues and special problems of auditing and 
codes of professional ethics  
    0901 443 สัมมนาการตรวจสอบภายใน            3(3-0-6) 
        Seminar in Internal Auditing  
         เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 342 การตรวจสอบและควบคุมภายใน  
        Prerequisite   : 0901 342 Internal Auditing and Control 
        อภิปราย วิเคราะห์และค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ทักษะและความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งในปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน แนวทางแก้ไขโดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจและปัญหาพิเศษด้านการตรวจสอบภายใน 
การกำกับดูแลและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
        Discussions, analyzes and searches for building in-depth knowledge,  
skills and understanding in practice problems of internal auditors; guidelines for problem 
solving by using case studies, academic articles and other related documents in domestic and  
international aspects; interesting issues and special problems of internal auditing, corporate 
governance, and codes of professional ethics  
 
  0901 444  ปัญหาการตรวจสอบภายใน          3(3-0-6) 
         Problems in Internal Auditing 
                     เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 342 การตรวจสอบและควบคุมภายใน  
        Prerequisite   : 0901 342 Internal Auditing and Control 
         อภิปรายปัญหาจากกรณีศึกษาในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การแก้ปัญหา
และการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการวางแผนและการบริหารงานตรวจสอบภายใน การใช้เทคนิคที่มีประสิทธิผล
ในการรวบรวมหลักฐาน การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กระบวนการคิดวิเคราะห์       
การจัดทำกระดาษทำการ การจัดทำรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ การสื ่อสาร                         
ผลการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม   



        Problem discussions from case studies in internal auditing practices; 
problem solving and best practice development in internal auditing planning and 
management; usages of effective techniques in evidence collection; technology usages in 
internal auditing practices; processes of critical thinking and analysis; working paper preparation; 
report preparation for creative notices and suggestion; communication of appropriate internal 
auditing reports  
 
    0901 445 การสอบบัญชีขั้นสูง                 3(3-0-6) 
         Advanced Auditing 
              เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 341 การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อม่ัน
          Prerequisite   : 0901 341 Auditing and Assurance Service  
        การปฏิบ ัต ิงานการสอบบัญชีสมัยใหม่และร ่วมสมัย การอภิปรายและ                      
การแก้ปัญหาและการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการวางแผนและการบริหารงานการสอบบัญชี การใช้เทคนิค               
ที่มีประสิทธิผลในการรวบรวมหลักฐาน การจัดทำกระดาษทำการ การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต 
         Modern and contemporary auditing practices; problem discussions 
and solving and best practice development in auditing planning and management; usages of 
effective techniques in evidence collection; working paper preparation; report preparation for 
creative notices and suggestion; communication of appropriate auditing reports 
 
  0901 446   การตรวจสอบบัญชีภาครัฐ                                       3(3-0-6)               
         Government Auditing  
              เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 341 การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อม่ัน
          Prerequisite   : 0901 341 Auditing and Assurance Service  
        หล ักการและแนวค ิดของการตรวจสอบบ ัญช ีภาคร ัฐ  กฎหมายและ
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีภาครัฐ  แนวทางและวิธีปฏิบัติทางการสอบบัญชีของสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง แนวทางและวิธีปฏิบัติทางการสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์                  
แนวทางการตรวจสอบบัญชีภาครัฐด้วยคอมพิวเตอร์ การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบบัญชีภาครัฐ การจัดทำ
รายงานการตรวจสอบบัญชีภาครัฐ ประเด็นสำคัญอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีภาครัฐ 
         Principles and concepts of government auditing; laws and acts of 
government auditing; auditing practice procedures and methods of the Office of the Auditor 
General of Thailand and the Comptroller General's Department; auditing practice procedures  
and methods of the Department of Cooperative Auditing; government auditing procedures by 
using computer; quality control of government auditing; preparation of government auditing 
reports; important issues relating to government auditing    
 
 
 
 



     0901 447 การตรวจสอบระบบสารสนเทศขั้นสูง         3(3-0-6) 
         Advanced Information System Auditing  
              เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 341 การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อม่ัน 
          Prerequisite   : 0901 341 Auditing and Assurance Service  
         การตรวจสอบและติดตามความปลอดภัยของข้อมูลและระบบงาน การประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบระบบปฏิบัติการ การตรวจสอบ
ปฏิบัติงานที ่เกี ่ยวข้องกับเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบการบริหารจัดการและ                  
การควบคุมดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         Auditing and monitoring of information and system safety; risk 
evaluation for information technology system auditing; operational system auditing; practice 
auditing relating to networks and safety security; management and control auditing for 
information technology system  
 
     กลุ่มวิชาอื่น ๆ 
     0901 461 การวิจัยทางการบัญชี                  3(3-0-6) 
        Accounting Research 
        เงื่อนไขของรายวิชา : 0900 203 สถิติประยุกต์ในเชิงธุรกิจ 
        Prerequisite   :  0900 203 Applied Statistics for Business 
        แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการวิจัยทางการบัญชี ประกอบด้วย 
การวิจัยการบัญชีการเงิน การวิจัยการบัญชีบริหาร การวิจัยระบบสารสนเทศทางการบัญชี การวิจัยการบัญชี
นานาชาติ การวิจัยการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน การวิจัยการบัญชีภาษีอากร การวิจัยการบัญชีเชิง
พฤติกรรม และประเด็นหัวข้อที่สำคัญเก่ียวข้องกับการบัญชี จรรยาบรรณของผู้ทำวิจัย  

       Concepts, principles, and theories of accounting research, including 
financial accounting research, managerial accounting research, accounting information system 
research, international accounting research, auditing and internal auditing research, tax 
accounting research, behavioral accounting research, and important topic issues relating to 
accounting, ethics for researchers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    0901 463 ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชีมืออาชีพ                            3(3-0-6)             
        English for Professional Accountants 
        เงื่อนไขของรายวิชา: 1) 0901 211 การบัญชีขั้นกลาง 1   
        Prerequisite  :   0901 211 Intermediate Accounting 1 
              : 2) 0901 212 การบัญชีข้ันกลาง 2   
              :    0901 212 Intermediate Accounting 2 
        การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานบัญชีประจำวัน การประเมินความรู้
ทางด้านศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับชื่อบัญชีต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน ศัพท์ที่ควรรู้ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษี
อากร ศัพท์ธุรกิจที่ควรรู้และใช้ให้เป็นในการทำงานบัญชี การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนรายงานวิเคราะห์งบ
การเงิน การใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนองบการเงินในที่ประชุม การสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพบัญชี
สำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ 
        English usages in daily practices; knowledge assessment of English 
technical terms for account names in financial statements; technical terms relating to taxation; 
technical business terms and applications in accounting jobs; English usages in writing reports 
of financial statement analysis; English usages of presenting financial statements in the 
meeting; English communication in professional accounting for various situations   
 

    หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า             6     หน่วยกิต  
     ให้เลือกเรียนในรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

    หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) (ไม่นับหน่วยกิต) 
    0199 499    สหกิจศึกษา                           9(0-40-0) 
                        Cooperative Education 
          การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยความร่วมมือระหว่า ง
มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 
ในสถานประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ การสังเกต                        
การตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมินทำให้นิ สิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการ                       
ของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน 
          A systematic provision of work-based learning in the work place for 
students with the cooperation between the university and the work places to allow the 
students to develop both academic and work-related skills in the work place. This procedure 
will help the students in self- development in terms of systematic thinking, observation, 
decision making, analytical and evaluation skills.  Also, it will result in high quality graduates 
who are most suitable for the work places and the labor market 
 

    0901 404   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการบัญชี        2(300 ชั่วโมง) 
        Accounting Internship 
        การปฏิบัติงานวิชาชีพทางด้านการบัญชีในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
หรือเอกชน  
        Accounting Internship in enterprises, government agencies or 
privatization 


