คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดแสดงในเอกสารแนบ ข)
หมวดวิชำเฉพำะ
กลุ่มวิชำแกน
0105 327 ภำษำอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
English for Business
การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ การอ่านข้อมูลทางธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ
บัตรเชิญและการโฆษณา การกรอกใบสมัครงาน การสัมภาษณ์ทางธุรกิจ การให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานด้าน
ธุรกิจและการติดต่อสื่อสาร
Uses of English for business purposes; reading business information; writing
business letters, invitation cards and advertisements; filling application forms; business
interviews; business information and communication
0900 101 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
3(3-0-6)
Introduction to Business
หลักการและรูปแบบองค์กรทางธุรกิจ จุดมุ่งหมายของการประกอบธุรกิจ แนวคิดในการประกอบ
ธุรกิจ คุณลักษณะของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ความสาคัญและบทบาทของการประกอบธุรกิจ
ในสังคม ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ และความสาคัญของธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อ
สังคม จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจ
Principles and forms of business organization; objectives of business
entrepreneurship; concepts of business entrepreneurship; characteristics of business
environments; business activities and relationships among business activities; business law;
types of business; importance and roles of business entrepreneurship in society; effects of
environments on business; importance of governance, corporate social responsibility,
business ethics, and codes of ethics for business entrepreneurship

0901 111 หลักกำรบัญชีขั้นต้น 1
3(3-0-6)
Preliminary Principles of Accounting 1
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน หลักการบัญชี กระบวนการบัญชีตามระบบบัญชี
คู่การจัดทางบทดลอง การปรับปรุงรายการบัญชี การจัดทากระดาษทาการ การปิดบัญชี การจัดทา งบ
การเงินของกิจการบริการ
Definitions and objectives of accounting; usefulness 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 papers; closing of accounts; preparation of financial
statements for servicing business
0901 112 หลักกำรบัญชีขั้นต้น 2
3(3-0-6)
Preliminary Principles of Accounting 2
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 111 หลักกำรบัญชีขั้นต้น 1
Prerequisite
: 0901 111 Preliminary Principles of Accounting 1
การบัญชีสาหรับกิจการซื้อขายสินค้า การบัญชีสาหรับกิจการผลิตสินค้า งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคาร ระบบใบสาคัญ ระบบเงินสดย่อย หลักการและวิธีการบัญชีเบื้องต้นเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้ และตั๋วเงิน
รับ การตีราคาสินค้าคงเหลือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และสมุดรายวันเฉพาะ
Accounting for merchandising businesses; accounting for manufacturing
businesses; bank reconciliation statement; voucher system; petty cash system; accounting
principles and methods of cash, accounts receivable and note receivables inventory
valuation; value-added taxes and specific journals
0901 251 กำรภำษีอำกร 1
3(3-0-6)
Taxation 1
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการภาษีอากร การจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต อากรแสตมป์ และอื่นๆ
Basic principles in taxation; collection of taxes according to the Revenue Code;
personal income tax, corporate income tax, value-added tax, specific business tax, income
tax at payment place, custom tax, excise tax, stamp duty, and others

0902 101 หลักกำรตลำด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
แนวคิด ปรัชญา และความสาคัญของการตลาด ลักษณะของตลาด สถาบันการตลาด หน้าที่ของ
การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย
การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาด และจรรยาบรรณทางการตลาด
Concepts, philosophy, and importance of marketing; marketing
characters; marketing institutions; marketing functions; consumer behavior; market
segmentation; market targeting; product positioning; marketing mix and marketing ethics
0903 101 กำรจัดกำรและพฤติกรรมองค์กำร
3(3-0-6)
Management and Organizational Behavior
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ บทบาทของผู้บริหารในยุคที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง
และมีการแข่งขันสูง กระบวนการจัดการ แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวคิด
เกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ พฤติกรรมกลุ่ม การจูงใจ ภาวะผู้นาในองค์การ การติดต่อสื่อสาร ความขัดแย้ง
และวัฒนธรรมองค์การ ธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ และการกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
องค์การให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
Concepts of management; roles of executives in business changes and high
competition; management process; concepts and principles of human resource
management; concepts of organizational behavior, group behavior, motivation, leadership,
communication, conflict, and organizational culture; international business and globalization;
setting strategy for organizational development in order to respond changes
0904 101 คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3(2-2-5)
Business Computer and Information Technology
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานธุรกิจ ระบบข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสื่อประสม เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การจัดการศูนย์ข้อมูล การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและ
กฎหมาย ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์กรธุรกิจ

Fundamental knowledge of information system and technology; application of
information system and technology for business management; information system and
business information management; information technology management; mixed
communication technology; internet technology; uses of computer in business communication;
data center; computer security; ethics and regulation in information communication and
technology; application of computer and information technology system for businesses
0907 104 เศรษฐศำสตร์จุลภำค 1
3(3-0-6)
Microeconomics 1
ความหมายและหลักแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์ อุปทาน
ดุลยภาพของตลาด กลไกตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต โครงสร้างตลาด กลยุทธ์การกาหนดราคาในตลาดสินค้าและตลาด
ปัจจัยการผลิต
Meaning and basis concept of microeconomics; demand, supply, market
equilibrium, market mechanism, elasticity of demand and supply; consumer behavior theory;
production theory; cost of production; market structure, pricing strategy in product market
and manufacturing factor market
0907 105 เศรษฐศำสตร์มหภำค 1
3(3-0-6)
Macroeconomics 1
ความหมายและหลักแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์มหภาค รายได้ประชาชาติ การเงินและการ
ธนาคาร สถาบันการเงิน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เงินเฟ้อ การว่างงาน
ดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Meaning and basis concept of macroeconomics; national income; money and
banking; financial institutions; monetary policy; fiscal policy; international economics;
inflation; unemployment; balance of payment; exchange rate; exchange rate market

0909 202 กฎหมำยธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
หลักการทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
การทาสัญญาซื้อขาย เช่าซื้อ จานอง จานา กู้ยืม ค้าประกัน ตั๋วเงิน และตราสารทางการเงิน กฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดตั้งธุรกิจ และกฎหมายแรงงาน
General principles of contracts according to civil laws and commercial laws;
contracting for sales and purchases, hire purchases, mortgages, pawns, loans, guarantee, bills of
exchange, and securities; laws of business registration; labor laws
0909 203 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
การประยุกต์ใช้วิชาสถิติพื้นฐานในเชิงธุรกิจ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวัดค่ากลาง
และการกระจายของข้อมูล การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณช่วงความเชื่อมั่น
การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอยและ
สหสัมพันธ์ เลขดัชนีและการวิเคราะห์อนุกรมเวลา และสถิตินอนพาราเมตริก
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; nonparametric statistics
0909 301 กำรจัดกำรกำรผลิตและปฏิบัติกำร
3(3-0-6)
Production and Operations Management
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิตธุรกิจผลิตและธุรกิจบริการ การกาหนดทาเลที่ตั้งและ
ผังโรงงาน การวางผังติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบ การบริหารเวลา
และค่าจ้าง การกาหนดมาตรฐานงาน การปรับปรุงงาน การควบคุมคุณภาพการผลิต การนาคอมพิวเตอร์เข้า
มาใช้ในการจัดการการผลิต และวิธีการเชิงปริมาณ
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 to production management; quantitative
methods

0909 305 กำรบริหำรกำรเงินสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Financial Management
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 112 หลักกำรบัญชีขั้นต้น 2
Prerequisite
: 0901 112 Preliminary Principles of Accounting 2
แนวคิด หลักการ และความสาคัญของการบริหารการเงิน ตลาดการเงิน ตลาดทุน
และเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ มูลค่าของเงินตามกาลเวลาและการประยุกต์ใช้ ผลตอบแทน
และความเสี่ยง การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การจัดหาเงินทุน งบประมาณการ
ลงทุน การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนของเงินทุน นโยบายเงินปันผล
และการประเมินมูลค่าเพื่อการตัดสินใจทางการเงิน
Concepts of business finance; financial markets, capital market, and new financial
instruments; time value of money and its implications; risk and returns; financial reporting
analysis; financial planning; financing; capital budgeting; current asset management; capital
structure; cost of capital; dividend policy and valuation for financial decision
0909 303 วิทยำระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Research Methodology
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0909 203 สถิติธุรกิจ
Prerequisite
: 0909 203 Business Statistics
แนวคิด หลักการ และความสาคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัย การกาหนด
หัวข้อเรื่อง การกาหนดตัวแปร การตั้งสมมติฐานและการทดสอบ การเลือกเครื่องมือในการวิเคราะห์
การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์ การสรุปผลและ
แปลความหมาย การเขียนรายงาน การนาเสนอรายงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ
Concepts, principles and importance of research; research types; research topic;
identifying variables; formulating and testing hypotheses; choosing analytical tools;
developing tools and methods for data gathering; data processing; data analysis;
summarizing and interpreting results; writing reports; research presentation for business
problem solving

0909 401 นโยบำยธุรกิจและกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Business Policy and Strategic Management
ความหมาย ความสาคัญและองค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับและประเภท
ของกลยุทธ์ กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
และประเมินผล ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์
Definitions, 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 implementation and evaluation; relationships between policy and strategic planning
of departments in an organization; strategic management of international business and
globalization
กลุ่มวิชำเอก
วิชำเอกบังคับ
0901 211 กำรบัญชีขั้นกลำง 1
3(3-0-6)
Intermediate Accounting 1
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 112 หลักกำรบัญชีขั้นต้น 2
Prerequisite
: 0901 112 Preliminary Principles of Accounting 2
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจาแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้
และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคาสินทรัพย์การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตาม
หลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล การ
บัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ เงินลงทุน ตั๋วเงิน สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืม
Accounting principles and methods of assets; classifications of assets; recognition
and measurement of assets; asset valuation; asset separations for costs and expenses under
accounting principles; impairment of asset; asset presentation in financial statement and
information disclosure; accountings for accounts receivable, market securities, note
receivables, inventories, land, building and equipment, natural resources, intangible assets,
investment property, and borrowing cost

0901 212 กำรบัญชีขั้นกลำง 2
3(3-0-6)
Intermediate Accounting 2
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 211 กำรบัญชีขั้นกลำง 1
Prerequisite
: 0901 211 Intermediate Accounting 1
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของและหนี้สินการจาแนกประเภทหนี้สินการรับรู้
และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคาหนี้สิน การแสดงรายการหนี้สินในงบการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับเจ้าหนี้ เงินเดือนและค่าแรงงานค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่
หมุนเวียน ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น การบัญชีเกี่ยวกับการ
จัดตั้งกิจการ การดาเนินงาน การแบ่งผลกาไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้า
ของการเลิกกิจการและการชาระบัญชีของห้างหุ้นส่วน การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทจากัด และบริษัทมหาชน
จากัด การจัดทางบกระแสเงินสด งบการเงินระหว่างกาล
Accounting principles and methods of owners’equity and liabilities;
classifications of liabilities; recognition and measurement of liabilities; liability valuation;
liability presentation in financial statement and information disclosure; accountings for
accounts payable, salary and wage-related liabilities, current liabilities, non-current liabilities,
liability estimation, and liability contingencies and asset contingencies; accountings for
business setting, business operations, profit and loss distribution, changes of owners’ equity,
business liquidation, and account clearing of partnerships; accountings for company limited
and public company limited; cash flow statement preparation; interim financial statement
0901 221 กำรบัญชีต้นทุน
3(3-0-6)
Cost Accounting
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 211 กำรบัญชีขั้นกลำง 1
Prerequisite
: 0901 211 Intermediate Accounting 1
ความสาคัญและบทบาทของการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุนต่างๆการ
จัดการต้นทุน ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ ค่าแรงงาน
และค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทา ระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน
การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสียของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่องและเศษซาก
Importance and roles of cost accounting in business organizations; definitions of
various costs; cost management; accounting systems for cost recording; accounting and
control methods for materials, wages, and manufacturing overheads; job order costing
system; process costing system; standard costing system; accountings for joint products and
by-products, waste, imperfect products, and scrap

0901 311 กำรบัญชีขั้นสูง 1
3(3-0-6)
Advanced Accounting 1
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 212 กำรบัญชีขั้นกลำง 2
Prerequisite
: 0901 212 Intermediate Accounting 2
การบัญชีสาหรับสานักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศ การบัญชีสาหรับเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การรวมกิจการ การจัดทางบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การบัญชีสาหรับ
การดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการรวมกิจการ
Accounting for head office and branches in domestic and international
operations; accounting for investments in associated companies; accounting for business
combinations; preparation of consolidated financial statement; consolidated cash flow
statement; specific business operations for investment; and tax for business combinations
0901 321 กำรบัญชีบริหำร
3(3-0-6)
Managerial Accounting
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 221 กำรบัญชีต้นทุน
Prerequisite
: 0901 221 Cost Accounting
การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดาเนินงานกิจการภายใต้สภาวการณ์
ที่แน่นอนและไม่แน่นอน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนปริมาณและกาไร
ระบบต้นทุนเต็มและระบบต้นทุนผันแปร ต้นทุนฐานกิจกรรม การควบคุมคุณภาพ งบประมาณ งบประมาณ
ยืดหยุ่นได้และการวิเคราะห์ผลต่าง การปันส่วนต้นทุน การกาหนดราคาสินค้า ราคาโอน
และการประเมินผลการปฏิบัติงานจากข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
Cost information application in planning and control decision making;
business operations under certain and uncertain situations; analysis of cost-volume-profit
relationships; full costing and variable costing; activity-based costing; quality control; budgeting;
flexible budgeting and differentiation analysis; cost allocation; pricing; transfer pricing;
performance evaluation from financial and non-financial information

0901 331 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
Accounting Information System
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 1) 0901 212
Prerequisite
:
0901 212
2) 0904 101
0904 101

3(3-0-6)

กำรบัญชีขั้นกลำง 2
Intermediate Accounting 2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
Business Computer and
Information Technology
ลักษณะส่วนประกอบและวิธีการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการจัดทาเอกสารของ
ธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบย่อย
ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงิน และ
การรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละวงจร ระบบสารสนเทศและการควบคุมระบบงาน
Natures, components, and methods of accounting information system; principles
of business document preparation; analysis and design principles of accounting information
system; fundamental business cycle; sub-systems of accounting information system for
revenue cycle, expense cycle, production cycle, financial management cycle, and financial
reporting; types of related documents and information
in each cycle; information and work systems controlling
0901 332 กำรประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปทำงกำรบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Software Applications
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 331 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
Prerequisite
: 0901 331 Accounting Information System
ลักษณะ ความสาคัญ และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี โดยคานึงถึง
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพขององค์กร แนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์งานด้านบัญชีกับระบบ
วางแผนทรัพยากรภายในองค์กร
Natures, importance, and uses of accounting software application by concerning
appropriateness and consistence with organizational environment; concepts of application of
accounting functions and enterprise resource planning (ERP) system in an organization

0901 341 กำรสอบบัญชีและงำนที่ให้ควำมเชื่อมั่น
3(3-0-6)
Auditing and Assurance Service
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 1) 0901 212 กำรบัญชีขั้นกลำง 2
Prerequisite
:
0901 212 Intermediate Accounting 2
2) 0901 221 กำรบัญชีต้นทุน
0901 221 Cost Accounting
แนวคิดทั่วไปของแม่บทสาหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น และมาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายและ
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ข้อตกลงในการรับ
งานสอบบัญชี การทุจริตและข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมี
สาระสาคัญ การประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ
การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี กระดาษทาการของผู้สอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์หนี้สิน ส่วนของผู้
ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานการสอบบัญชี
แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี การใช้บริการหรือผลงานของ
บุคคลอื่น การตรวจสอบและรายงานเกี่ยวกับงานบริการเกี่ยวเนื่อง
General concepts of framework for assurance engagements and auditing standards;
laws and regulations of auditing, codes of ethics, and responsibilities of auditors; agreements
in accepting auditing jobs; corruptions and errors; audit planning; audit risks and relevance;
risk assessment; audit documents; information and document collection methods and
auditing methods; sample selection in auditing; working papers of auditors; auditing for
assets, liabilities, owners’ equity, revenues,
and expenses; audit reports; auditing guidelines by computers; audit quality control; using
other persons’ services and performances; auditing and reporting for related services
0901 342 กำรตรวจสอบและกำรควบคุมภำยใน
3(3-0-6)
Internal Auditing and Control
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 212 กำรบัญชีขั้นกลำง 2
Prerequisite
: 0901 212 Intermediate Accounting 2
การกากับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การจัดการความ
เสี่ยงขององค์กร การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและ
การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม บรรษัทภิบาล และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายในประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สาคัญขององค์กร หน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร

Corporate governance; 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 organizations’
significant activities; functions and responsibilities of internal auditors for corruptions in an
organization
0901 351 กำรภำษีอำกร 2
3(3-0-6)
Taxation 2
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 1) 0901 212 กำรบัญชีขั้นกลำง 2
Prerequisite
0901 212 Intermediate Accounting 2
2) 0901 251 กำรภำษีอำกร 1
0901 251 Taxation 1
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและการ
ภาษีอากร การจัดทากระดาษทาการเพื่อคานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกาไรสุทธิ
ทางการบัญชีการเงินเป็นกาไรสุทธิทางภาษีอากร การจัดทารายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากร และ
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร
Concepts an differentiations of revenue and expense recognition criterions
following accounting principles and taxation; working paper preparation for tax calculation
following tax laws and regulations; adjustments of net profit in financial accounting to
become net profit in taxation; preparation of other reports related to taxation; submission of
tax transaction forms
0901 411 กำรบัญชีขั้นสูง 2
3(3-0-6)
Advanced Accounting 2
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 212 กำรบัญชีขั้นกลำง 2
Prerequisite
: 0901 212 Intermediate Accounting 2
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดการ
บัญชีสาหรับการแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและการแปลงค่างบการเงิน การบัญชีสาหรับการ
ปรับโครงสร้างหนี้ กิจการร่วมค้า ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนชาระ ธุรกิจให้เช่า
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่า สัญญาก่อสร้าง หน่วยงานภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ผลประโยชน์พนักงาน

Accounting policy, accounting estimation changes, and error solving; accounting
for changing foreign currency transactions and changes and financial statements; accounting
for liability reconstruction; joint ventures; consignment business; installment sale business;
leasing business; real estate business; hire purchase; construction contracts; public sectors
and non-profit organizations; deferred taxes; employee benefits
0901 412 รำยงำนทำงกำรเงินและกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน
3(3-0-6)
Financial Reporting and Statement Analysis
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 1) 0901 311 กำรบัญชีขั้นสูง 1
0901 311 Advanced Accounting 1
Prerequisite
: 2) 0901 411 กำรบัญชีขั้นสูง 2
0901 411 Advanced Accounting 2
รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ งบ
การเงิน ข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สาคัญเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงิน
จากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์งบการเงินรวมและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง
Financial reporting and accounting information disclosure; methods and tools in
analyzing financial statement and other important accounting information
for decision making; industrial analysis; effects on financial statements from differentiate
accounting policy applications; analysis of consolidated financial statements and statement
of cash flows by focusing on case studies and real events
0901 413 ทฤษฎีบัญชีและนโยบำยกำรบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Theory and Accounting Policy
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 212 กำรบัญชีขั้นกลำง 2
Prerequisite
: 0901 212 Intermediate Accounting 2
วิวัฒนาการของการบัญชี ประวัติของวิชาชีพการบัญชี สถาบันวิชาชีพการบัญชี
แนวคิดทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หลักและวิธีการรับรู้สินทรัพย์ หนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย คุณภาพกาไร และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงิน
Evolution of accounting; background of professional accounting;
institutes of professional accounting; conceptual framework of accounting and financial
reporting standards; principles and methods of assets, liabilities, owners’ equity, revenues,
and expenses recognitions; earnings quality; information disclosure in
financial reporting

0901 414 สัมมนำกำรบัญชีกำรเงิน
3(3-0-6)
Seminar in Financial Accounting
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 212 กำรบัญชีขั้นกลำง 2
Prerequisite
: 0901 212 Intermediate Accounting 2
การอภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการนากรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงินการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงินสาหรับองค์กรประเภทต่างๆ
โดยใช้กรณีศึกษา บทความและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจ
ปัญหาด้านการบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
Discussions and analyses of accounting frameworks and financial reporting
standards application in practicing financial accounting in any organization by using case
studies, academic articles and researches, and other documents in domestic and
international operations, interesting issues, financial accounting problems, and codes of
accounting professional ethics
วิชำเอกเลือก
- กลุ่มวิชำกำรบัญชีกำรเงิน
0901 400 กำรบัญชีสำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน
3(3-0-6)
Accounting for Financial Instrument
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0909 305 กำรบริหำรกำรเงินสมัยใหม่
Prerequisite
: 0909 305 Modern Financial Management
แนวคิดการบริหารการเงิน ความหมายและประเภทของเครื่องมือทางการเงิน การบัญชีสาหรับ
เครื่องมือทางการเงิน การบัญชีป้องกันความเสี่ยง การบัญชีสาหรับอนุพันธ์ทางการเงิน ผลกระทบของ
เครื่องมือทางการเงินต่อรายงานทางการเงิน
Financial management concepts, definitions and types of financial instruments;
accounting for financial instruments; hedge accounting; accounting for derivatives; impacts of
financial instruments on financial reporting

0901 415 กำรบัญชีสำหรับกิจกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม
3(3-0-6)
Accounting for Small and Medium-Sized Enterprises
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 212 กำรบัญชีขั้นกลำง 2
Prerequisite
: 0901 212 Intermediate Accounting 2
ลักษณะทั่วไปของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แนวคิด หลักการ กรอบแนวคิดมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสาหรับการบันทึกรายการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดทา
และนาเสนองบการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถ
นาข้อมูลจากรายการทางการเงินของกิจการไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน การบริหารงาน
และการพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงในอนาคตต่อไป
General nature of small and medium-sized enterprises; concepts, principles,
conceptual framework, and reporting standards of recording business transactions for small
and medium-sized enterprises; preparations of financial reporting and statements for small
and medium-sized enterprises for stakeholders who need to utilize information of financial
reporting on investment decision-making, administration, and business developments for
growth and sustainability in the future

0901 416 กำรบัญชีสำหรับธุรกิจกำรเกษตร
3(3-0-6)
Accounting for Agriculture Businesses
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 212 กำรบัญชีขั้นกลำง 2
Prerequisite
: 0901 212 Intermediate Accounting 2
ลักษณะทั่วไปของธุรกิจการเกษตร แนวคิด หลักการ และการประยุกต์ใช้หลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับธุรกิจการเกษตร การคานวณต้นทุน
ของสินค้าของธุรกิจการเกษตร และการจัดทาและนาเสนองบการเงินเพื่อวัดผลการดาเนินงานและฐานะ
การเงิน
General nature of agriculture businesses; concepts, principles, and
implementations of generally accepted accounting principles and accounting standards for
agriculture businesses; calculation of goods costs for agriculture businesses; preparations of
financial reporting and statements for performance evaluation and financial position

0901 417 กำรบัญชีสำหรับธุรกิจบริกำร
3(3-0-6)
Accounting for Service Businesses
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 212 กำรบัญชีขั้นกลำง 2
Prerequisite
: 0901 212 Intermediate Accounting 2
ลักษณะทั่วไปของธุรกิจบริการ แนวคิด หลักการ การรวบรวม การจดบันทึก และการแปลข้อมูล
ทางการบัญชี และการจัดเตรียมงบการเงินของธุรกิจบริการ กฎระเบียบและข้อบังคับทางการบัญชีสาหรับ
ธุรกิจบริการ
General nature of service business; concepts, principles, accumulations, records
and interpretations of accounting data and preparations of financial statements for service
businesses; accounting laws, rules and regulations for service businesses
0901 418 กำรบัญชีหน่วยงำนภำครัฐ
3(3-0-6)
Public Accounting
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 212 กำรบัญชีขั้นกลำง 2
Prerequisite
: 0901 212 Intermediate Accounting 2
ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการด้านการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ นโยบาย
การบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ การจัดทา
รายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน
Definitions, objectives, concepts, and developments of accounting for public
sectors; accounting policy and standards for public sectors; systems and practice methods of
accounting for public sectors; preparations of public sectors’ financial reports and a nation’s
financial statements
0901 419 กำรบัญชีนำนำชำติ
3(3-0-6)
International Accounting
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 212 กำรบัญชีขั้นกลำง 2
Prerequisite
: 0901 212 Intermediate Accounting 2
หลักการ แนวคิด และวิธีการทางบัญชีของประเทศต่างๆ บทบาทของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศ การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล
กฎมาย และระเบียบที่มีต่อการบัญชีในแต่ละประเทศ รวมทั้งผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทาง
ปฏิบัติทางการบัญชี การบันทึกและจัดทาบัญชีของธุรกิจระหว่างประเทศ การบัญชีบริหาร การสอบบัญชี
และการควบคุมภายใน และภาษีอากรสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

Principles, concepts, and methods of accounting for countries; roles of
international accounting standard committee, a study of comparative impacts of business
environment, governmental policy, laws, and regulations to accounting in a country; foreign
currency impacts and operational procedures in accounting; recording and preparing of
accounting for international businesses, managerial accounting, auditing, internal control and
tax for international businesses
- กลุ่มวิชำกำรบัญชีบริหำร
0901 421 กำรวำงแผนและควบคุมกำไร
3(3-0-6)
Profit Planning and Control
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 321 กำรบัญชีบริหำร
Prerequisite
: 0901 321 Managerial Accounting
การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนกาไรและการควบคุม การประเมินผลงานของ
องค์กรประเภทต่าง ๆ โดยเน้นการวางแผนกลยุทธ์และการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและ
ควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ การกาหนดดัชนีชี้วัดผลการดาเนินงาน
และการรายงานเพื่อการควบคุมและการบริหาร
Strategic planning; roles of profit planning and control; performance evaluation of
any organization by focusing on strategic planning and budgeting application as a tool in
operational planning and control according to plan setting; determination of performance
indicators; reports for control and management
0901 422 ระบบกำรควบคุมทำงกำรบริหำร
3(3-0-6)
Management Control System
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 321 กำรบัญชีบริหำร
Prerequisite
: 0901 321 Managerial Accounting
แนวคิดและหลักการในการวางแผนและการกาหนดนโยบายของฝ่ายบริหาร แนวทางใน
การสร้างเครื่องมือในการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน
การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่อาจกระทบต่อการดาเนินงาน การนาเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบโดยการศึกษาจากกรณีศึกษาและบทความทางวิชาการ
Concepts and principles of policy planning and setting of executives; ways of
building audit tools and operational controls that follow organizations’ goals; an analysis of
problems and obstacles that affect organizations’ operations; presentations of systematical
problem solving methods by using case studies and academic articles

0901 423 กำรบริหำรต้นทุน
3(3-0-6)
Cost Management
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 321 กำรบัญชีบริหำร
Prerequisite
: 0901 321 Managerial Accounting
แนวคิดต้นทุนในสภาพแวดล้อมธุรกิจสมัยใหม่ การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ ต้นทุนเป้าหมาย
ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนคุณภาพ ต้นทุนทันเวลา ต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพิจารณาต้นทุนตาม
ทฤษฎีข้อจากัด การวัดผลการปฏิบัติงาน การวัดผลการดาเนินงานแบบดุลยภาพ
Concepts of costs in modernized environmental businesses; strategic cost
management; target costing; activity-based costing; quality costing, time costing; product life
cycle costing; considerations of costs under limitation theory; performance evaluation;
balanced scorecard
0901 424 สัมมนำกำรบัญชีบริหำร
3(3-0-6)
Seminar in Managerial Accounting
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 321 กำรบัญชีบริหำร
Prerequisite
: 0901 321 Managerial Accounting
อภิปรายและวิเคราะห์บทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้
ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการบัญชีเพื่อการบริหาร ประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษทางการบัญชีบริหารตามสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Discussions and role analyzes of managerial accounting with changing
environments; strategic accounting information application; cost accounting application and
analysis of accounting information for management; interesting issues, special problems in
managerial accounting according to current environments, and codes of professional ethics

0901 425 กำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Management Accounting
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 321 กำรบัญชีบริหำร
Prerequisite
: 0901 321 Managerial Accounting
กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม การรวบรวม จัดทาและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนสิ่งแวดล้อม และ
ประโยชน์ทางธุรกิจที่ได้รับจากการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นตัวเลขทางการเงินและ
ไม่เป็นตัวเลขทางการเงิน การจัดทารายงานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมเสนอต่อผู้บริหาร การจัดทารายงาน
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเสนอต่อผู้ใช้ภายนอกหรือหน่วยงานอื่น 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
- กลุ่มวิชำระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
0901 431 โปรแกรมภำษำเพื่อกำรประมวลผลข้อมูลทำงกำรบัญชี
3(2-2-5)
Programming for Accounting Information Interpretation
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 331 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
Prerequisite
: 0901 331 Accounting Information System
หลักการการเขียนโปรแกรมที่ดี รูปแบบและกฎเกณฑ์ในการเขียนโปรแกรมภาษา
การจัดลาดับการค้นหา การออกแบบและเขียนคาสั่งงานทางการบัญชี การวางโครงสร้าง
การเขียนโปรแกรมคาสั่งเพื่อประมวลผลทางการบัญชี การจัดพิมพ์เอกสารทางการบัญชีการเงิน
การออกแบบรายงานการเงิน ศึกษาโดยการใช้กรณีศึกษา
Principles of good programming; styles and rules of a language programming
sequence of searching; design and writing operational orders in accounting; design of
structural programming for proceeding accounting information; printing of financial
accounting documents; design of financial reporting by using case studies

0901 432 กำรวำงระบบบัญชี
3(3-0-6)
Accounting System Design
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 212 กำรบัญชีขั้นกลำง 2
Prerequisite
: 0901 212 Intermediate Accounting 2
ลักษณะของระบบบัญชี ความสาคัญของระบบบัญชี การสารวจขั้นต้นในการวางรูป
ระบบบัญชี หลักการควบคุมภายใน การร่างแบบฟอร์ม สมุดลงรายการเบื้องต้น และบัญชีแยกประเภท ระบบ
บัญชีเกี่ยวกับเงินสด การจัดซื้อและเจ้าหนี้ สินค้าคงเหลือ การขายและลูกหนี้ สินทรัพย์ถาวร
การออกแบบระบบบัญชีสาหรับกิจการที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกรายการทางบัญชี
Natures of accounting system; importance of accounting system; fundamental
survey for accounting system design; principles of internal controls; designs of forms,
fundamental journals, and ledgers; accounting system for cash, purchasing and accounts
payable, inventory, sales and accounts receivable, and fixed assets; design of accounting system
for businesses by using computers in recording accounting transactions
0901 433 กำรพัฒนำและกำรใช้ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
3(2-2-5 )
Development and the Use of Accounting Information Systems
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 331 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
Prerequisite
: 0901 331 Accounting Information System
การจัดทาระบบสารสนเทศย่อยทางการบัญชี การพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศทาง
การบัญชี การเขียนโปรแกรมขั้นสูงสาหรับการประมวลผลข้อมูลทางการบัญชี การทดสอบและ
การประยุกต์ระบบการจัดการฐานข้อมูล รวมถึงการนาระบบไปใช้
Preparation of subsidiary accounting information system; development
of accounting information system models; advanced programming for proceeding accounting
transactions; testing and applying the database management system

0901 434 สัมมนำระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
3(3-0-6)
Seminar in Accounting Information Systems
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 331 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
Prerequisite
: 0901 331 Accounting Information System
การอภิปรายแนวคิด ปัญหา และข้อจากัดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี อุปสรรคและ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีสาหรับหน่วยงาน การวิเคราะห์และ
นาเสนอเทคนิคที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและการจัดทาระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยศึกษาจากกรณี
ตัวอย่างและบทความทางวิชาการ
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 กำรจัดกำรฐำนข้อมูลทำงกำรบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Database Management
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 331 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
Prerequisite
: 0901 331 Accounting Information System
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล
เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การสร้างแบบจาลองข้อมูล แบบจาลองความสัมพันธ์
ระหว่างเอนติตี้ การออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะและการนอร์มัลไลเซชัน ฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน ชุดคาสั่ง SQL
การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสาหรับงานบัญชี
Concepts of database management; database management system; architectures
of database systems; techniques of relational database system analysis and design; data
modeling; entity relationship diagram; logical database design and normalization; functional
dependencies; SQL commands; database system analysis and design for accounting

0901 436 โปรแกรมสำเร็จรูปกำรวำงแผนทรัพยำกรสำหรับงำนบัญชี
3(2-2-5)
Enterprise Resource Planning Software for Accounting
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 331 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
Prerequisite
: 0901 331 Accounting Information System
หลักการของระบบการวางแผนทรัพยากร ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการนาระบบการ
วางแผนทรัพยากรมาใช้ในองค์กร การประยุกต์ใช้งานด้านบัญชีกับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายใน
องค์กร ระบบงานที่เกี่ยวกับงานทางบัญชี การคัดเลือกและประเมินระบบวางแผนทรัพยากรภายในองค์กร
Principles of enterprise resource planning (ERP) system; critical success factors of
implementing ERP system in an organization; application of accounting functions and
resource management in the organization; accounting module systems; selection and
evaluation of ERP system
0901 437 กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Information System Analysis and Design
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 331 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
Prerequisite
: 0901 331 Accounting Information System
กลยุทธ์ในการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี การวางแผนและศึกษาความเป็นไปได้
ในการพัฒนาโครงการ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงตรรกะ การใช้เครื่องมือในการออกแบบและพัฒนา
ระบบงาน แบบจาลองกระบวนการ แบบจาลองข้อมูล กลยุทธ์ในการติดตั้งและนาระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีมาใช้งาน 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; using tools in system design and development; process model and data
model; strategic of accounting information system conversion and utilization; monitoring and
evaluation; system maintenance

- กลุ่มวิชำกำรสอบบัญชีและกำรตรวจสอบภำยใน
0901 441 กำรตรวจสอบและควบคุมระบบสำรสนเทศ
3(3-0-6)
Information System Auditing and Control
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 1) 0901 341 กำรสอบบัญชีและงำนที่ให้ควำมเชื่อมั่น
Prerequisite

:

0901 341 Auditing and Assurance Service
2) 0901 331 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
:
0901 331 Accounting Information System
แนวคิดและผลกระทบจากการนาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลทาง
ด้านการบัญชี การควบคุมภายในของระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกัน
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของการประมวลผล
เทคนิค และการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการตรวจสอบ
Concept and effects from computer system application for proceeding
accounting transactions; internal control of computer system application; computer
corruptions and protection methods; risk assessment and internal control; reliability analysis
of proceeding information; audit techniques and procedures of computer system application
system; use of auditing software package
0901 442 สัมมนำกำรสอบบัญชี
3(3-0-6)
Seminar in Auditing
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 1) 0901 341 กำรสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่น
Prerequisite
:
0901 341 Auditing and Assurance Service
2) 0901 342 กำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน
:
0901 342 Internal Auditing and Control
อภิปรายวิเคราะห์และค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในมาตรฐาน
การสอบบัญชีและปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี แนวทางการแก้ไขโดยใช้กรณีศึกษาบทความและ
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษด้านการสอบ
บัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Discussions, analyzes and searches for building in-depth knowledge, skills and
understanding in auditing standards and practice problems of auditors; solving ways by using
case studies, academic articles, and other related documents in domestic and international
operations; interesting issues, special problems of auditing, and codes of professional ethics

0901 443 สัมมนำกำรตรวจสอบภำยใน
3(3-0-6)
Seminar in Internal Auditing
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 342 กำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน
Prerequisite
: 0901 342 Internal Auditing and Control
อภิปรายวิเคราะห์และค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ทักษะและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปัญหาในการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน แนวทางแก้ไขโดยใช้กรณีศึกษา บทความและเอกสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษด้านการตรวจสอบภายใน
การกากับดูแลและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Discussions, analyzes and searches for building in-depth knowledge,
skills and understanding in practice problems of auditors; solving ways by using case studies,
academic articles, and other related documents in domestic and international operations;
interesting issues, special problems of internal auditing, corporate governace, and codes of
professional ethics
0901 444 ปัญหำกำรตรวจสอบภำยใน
3(3-0-6)
Problems in Internal Auditing
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 342 กำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน
Prerequisite
: 0901 342 Internal Auditing and Control
อภิปรายปัญหาจากกรณีศึกษาในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การแก้ปัญหาและ
การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการวางแผนและการบริหารงานตรวจสอบภายใน การค้นหาเทคนิคที่มีประสิทธิผล
ในการรวบรวมหลักฐาน การจัดทากระดาษทาการ การจัดทารายงานข้อสังเกตข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ การ
สื่อสารรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
Problem discussions from case studies in internal auditing practices; problem
solving and best practice development in internal auditing planning and management;
searching for effective techniques in evidence collection; working paper preparation; report
preparation for creative notice and suggestion issues; communication of appropriate internal
auditing reports

0901 445 กำรสอบบัญชีขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Auditing
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 341 กำรสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่น
Prerequisite
: 0901 341 Auditing and Assurance Service
การปฏิบัติงานการสอบบัญชีสมัยใหม่และร่วมสมัย การอภิปรายและการแก้ปัญหา
และการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการวางแผนและการบริหารงานการสอบบัญชี การค้นหาเทคนิคที่มี
ประสิทธิผลในการรวบรวมหลักฐาน การจัดทากระดาษทาการ การจัดทารายงานข้อสังเกตข้อเสนอแนะเชิง
สร้างสรรค์ การสื่อสารรายงานผลการสอบบัญชีที่เหมาะสม
Modern and contemporary auditing practices; problem discussions and
solving and best practice development in auditing planning and management; searching for
effective techniques in evidence collection; working paper preparation; report preparation
for creative notice and suggestion issues; communication of appropriate auditing reports
0901 446

กำรตรวจสอบบัญชีภำครัฐ
3(3-0-6)
Government Auditing
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 341 กำรสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่น
Prerequisite
: 0901 341 Auditing and Assurance Service

หลักการและแนวคิดของการตรวจสอบบัญชีภาครัฐ กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบบัญชีภาครัฐ แนวทางและวิธีปฏิบัติทางการสอบบัญชีของสานักงานตรวจเงินแผ่นดินและ
กรมบัญชีกลาง แนวทางและวิธีปฏิบัติทางการสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แนวทางการตรวจสอบ
บัญชีภาครัฐด้วยคอมพิวเตอร์ การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบบัญชีภาครัฐ การจัดทารายงานการตรวจสอบ
บัญชีภาครัฐ ประเด็นสาคัญอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีภาครัฐ
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; preparations of government auditing
reports; important issues relating to government auditing

0901 447 กำรตรวจสอบระบบสำรสนเทศขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Information System Auditing
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 1) 0901 341 กำรสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่น
Prerequisite
:
0901 341 Auditing and Assurance Service
2) 0901 342 กำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน
:
0901 342 Internal Auditing and Control
การตรวจสอบและติดตามความปลอดภัยของข้อมูลและระบบงาน การประเมินความเสี่ยงเพื่อการ
ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบระบบปฏิบัติการ การตรวจสอบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
เครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบการบริหารจัดการและการควบคุมด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Auditing and monitoring of information and system safety; risk evaluation for
information technology system auditing; operational system auditing; practice system
relating to networks and safety security; management and control auditing for information
technology system
0901 448 กำรสอบบัญชีสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีภำษีอำกร
3(3-0-6)
Auditing for Tax Auditor
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 341 กำรสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่น
Prerequisite
: 0901 341 Auditing and Assurance Service
หลักการ หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงานและการรายงานสาหรับผู้สอบบัญชี
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร หลักฐานการสอบบัญชีและวิธีการรวบรวมหลักฐาน หลักพื้นฐาน ของการ
ควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง เทคนิคที่ใช้ในการสอบบัญชี การจัดทากระดาษทาการแผนการ
ตรวจสอบ การสอบทานและการควบคุมงานสอบบัญชี จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
Principles, criterions and procedures of practices and reports for tax auditor
according to revenue codes; auditing evidences and methods of evidence collection;
fundamental principles of internal control; risk assessment; auditing techniques; preparations
of working papers; auditing planning; reviews and controls of auditing jobs; codes of ethics
for auditors and accounting certify

- กลุ่มวิชำกำรบัญชีภำษีอำกร
0901 451 กำรวำงแผนภำษีอำกร
3(3-0-6)
Tax Planning
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 251 กำรภำษีอำกร 1
Prerequisite
: 0901 251 Taxation 1
การวางแผนสาหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยัดภายใต้กรอบของกฎหมายและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
Planning for personal income tax, corporate income tax, income tax at payment
place, value-added tax, and other taxes for economical tax payment under laws, regulations
and social responsibility
0901 452 สัมมนำกำรภำษีอำกร
3(3-0-6)
Seminar in Taxation
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 351 กำรภำษีอำกร 2
Prerequisite
: 0901 351 Taxation 2
อภิปราย วิเคราะห์และค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน
กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร ปัญหาในการปฏิบัติด้านภาษีอากรและแนวทาง แก้ไขโดย
ใช้กรณีศึกษาบทความและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็น ที่น่าสนใจพิเศษ
สาหรับภาษีอากร
Discussions, analyzes and searches for building in-depth knowledge, skills and
understanding in laws, rules and regulations relating to taxation; problems in taxation
practices and solving ways by using case studies, academic articles, and other related
documents in domestic and international operations; special interesting issues for taxation

0901 453 กำรบัญชีภำษีอำกรระหว่ำงประเทศ
3(3-0-6)
International Tax Accounting
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 351 กำรภำษีอำกร 2
Prerequisite
: 0901 351 Taxation 2
การบัญชีภาษีอากรของธุรกิจระหว่างประเทศ การทาธุรกรรมซื้อขายระหว่างประเทศ
การตั้งราคาโอนระหว่างประเทศ การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้หัก
ณ ที่จ่ายระหว่างประเทศ ภาษีที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภาษีศุลกากร อนุสัญญาภาษี
ซ้อน สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษีสิ่งแวดล้อมและปัญหาภาษีอากรสาหรับการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน การภาษีอากรสาหรับการรวมธุรกิจระหว่างประเทศ การภาษีอากรสาหรับการจัดตั้งธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
Tax accounting for international businesses; transactions of international
purchasing and selling; international transfer pricing; foreign exchanges according to
revenue codes; income tax at international payment place; taxes relating to securities
and security markets; custom taxes; double taxes agreement; benefit rights relating to
environmental taxes and problems in taxation for setting AEC, tax for international
business combination, tax for setting international businesses
0901 454 ปัญหำภำษีอำกร
3(3-0-6)
Problems in Taxation
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 251 กำรภำษีอำกร 1
Prerequisite
: 0901 251 Taxation 1
การวิเคราะห์คาวินิจฉัยปัญหาภาษีอากรจากคาพิพากษาของศาล คณะกรรมการวินิจฉัยภาษี
อากร สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมสรรพากร และพระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน ข้อกาหนด
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรม ประมวลรัษฎากรใหม่ที่ออกมาบังคับใช้
Analyzes 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

0901 455 ปัญหำกฎหมำยห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล
3(3-0-6)
Problems in Laws for Registered Partnership
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0909 202 กฎหมำยธุรกิจ
Prerequisite
: 0909 202 Business Law
การอภิปรายและการวิเคราะห์ปัญหากรณีศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคล ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล พระราชบัญญัติการบัญชีเกี่ยวกับ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ประกาศและคาสั่งของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
Problem discussions and analyzes of case studies relating to registered
partnership; civil and commercial codes of registered partnership; accounting acts of
registered partnership; announcements and decrees of department of business
development relating to registered partnership; important issues relating to registered
partnership laws
- กลุ่มวิชำอื่น ๆ
0901 461 กำรวิจัยทำงกำรบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Research
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0909 203 สถิติธุรกิจ
Prerequisite
: 0909 203 Business Statistics
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการบัญชี ประกอบด้วย
การวิจัยการบัญชีการเงิน การวิจัยการบัญชีบริหาร การวิจัยระบบสารสนเทศทางการบัญชี การวิจัยการบัญชี
นานาชาติ การวิจัยการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน การวิจัยการบัญชีภาษีอากร การวิจัยการบัญชีเชิง
พฤติกรรม และประเด็นหัวข้อที่สาคัญเกี่ยวข้องกับการบัญชี จรรยาบรรณของผู้ทาวิจัย
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 researcher

0901 462 นวัตกรรมทำงกำรบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Innovation
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 212 กำรบัญชีขั้นกลำง 2
Prerequisite
: 0901 212 Intermediate Accounting 2
การอภิปรายแนวคิดและประเด็นหัวข้อร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักบัญชีให้เป็นบุคคลที่มีความรอบรู้ มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมี
ความคิดและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
Discussions of contemporary concepts and topic issues of accounting and related
disciplines for developing accountants’ competencies to become well-rounded persons,
have continuous self-improvement and development, and professionally think and practice
in their duties
0901 463 ภำษำอังกฤษสำหรับนักบัญชีมืออำชีพ
3(3-0-6)
English for Professional Accountants
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 212 กำรบัญชีขั้นกลำง 2
Prerequisite
: 0901 212 Intermediate Accounting 2
การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานบัญชีประจาวัน การประเมินความรู้ทางด้านศัพท์
ภาษาอังกฤษสาหรับชื่อบัญชีต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน ศัพท์ที่ควรรู้ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีอากร ศัพท์
ธุรกิจที่ควรรู้และใช้ให้เป็นในการทางานบัญชี การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนรายงานวิเคราะห์งบการเงิน
การใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนองบการเงินในที่ประชุม การสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพบัญชีสาหรับ
สถานการณ์ต่าง ๆ
English usage in daily practices; knowledge assessment of technical English terms
for account names in financial statements; technical terms relating to taxation; technical
business terms and applications in accounting jobs; English usage in writing reports of
financial statement analysis; English usage of presenting financial statements in the meeting;
English communication in professional accounting for various situations

0901 464 ควำมเป็นมืออำชีพทำงกำรบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Professionalism
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 212 กำรบัญชีขั้นกลำง 2
Prerequisite
: 0901 212 Intermediate Accounting 2
การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้านสติปัญญา ด้านเทคนิคทั่วไปและเทคนิคเฉพาะเกี่ยวกับ
วิชาชีพ ด้านบุคคล ด้านการสื่อสารและการทางานร่วมกับผู้อื่น และทักษะด้านการจัดการ ทางธุรกิจและ
องค์กร คุณค่า จริยธรรม และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ ประกอบด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ความซื่อสัตย์
ต่อวิชาชีพ ความสามารถในการรักษาความลับ และความเป็นอิสระ การเรียนรู้ อย่างไม่จบสิ้น การใช้
วิจารณญาณ การวินิจฉัย และการตัดสินใจ การปฏิบัติทางการบัญชีที่มุ่งเน้น การนาไปใช้งานได้จริงที่
เกี่ยวข้องกับเอกสารทางการบัญชีและอื่น ๆ
Development of accounting professional skills in intellectual, technical, personal,
interpersonal and communication, and organizational and business management aspects;
professional values, ethics and attitudes including social responsibility, professional
faithfulness, confidentiality competency, and independence; lifelong learning; skepticism,
judgment and decision making; accounting practices focusing on actual implications related
to accounting documents and others
หมวดวิชำเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่ำ
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมวดประสบกำรณ์ภำคสนำม (กำรฝึกงำนหรือสหกิจศึกษำ) (ไม่นับหน่วยกิต)
0901 404 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำงด้ำนกำรบัญชี
2(300 ชั่วโมง)
Accounting Internship
การปฏิบัติงานวิชาชีพทางด้านการบัญชีในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
Accounting Internship in enterprises, government agencies or privatization

0199 499 สหกิจศึกษำ
9(0-40-0)
Cooperative Education
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
ในสถานประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ การสังเกต
การตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมินทาให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการ
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

