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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คาอธิบายรายวิชา
01130101

การบัญชีทั่วไป
3(3-0-6)
(General Accounting)
หลักการเบื้องต้น แนวคิด และแนวปฏิบัติทางการบัญชี การบันทึก การจัดทารายงานการเงิน การ
นาข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการจัดการ
Basic principles; concepts and accounting practice; recording, financial statement
preparation, the use of accounting information in management.

01130102** การบัญชีสาหรับผู้มิใช่นักบัญชี
3(3-0-6)
(Accounting for Non-Accountant)
ความสาคัญของการบัญชีต่อชีวิตประจาวัน รูปแบบขององค์กร การวิเคราะห์รายการค้า สาหรับ
ธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม การบัญชีภาษีเงินได้ กระบวนการจัดทารายงาน
การเงิน การวางแผนโดยการใช้งบประมาณ การวิเคราะห์รายงานการเงิน
Importance of accounting in everyday life, organization forms, transaction analysis
for service, trading and industry business, tax accounting, financial reporting process,
budgetary planning, financial reporting analysis.
01130111** หลักการบัญชีขั้นต้น
3(2-2-5)
(Introduction to Principles of Accounting)
ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี แม่บทการบัญชี สมการบัญชี วงจรการบัญชี หลักการบัญชี และการ
จัดทางบการเงิน สาหรับกิจการให้บริการและกิจการพาณิชยกรรม สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอด บัญชี
แยกประเภทย่อย และระบบใบสาคัญ ระบบเงินสดย่อย โดยสอดแทรกจริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี
Understanding about the accounting; accounting framework; accounting equation;
accounting principle; accounting cycle; and financial statements preparation for
servicing and merchandising firms; special journals, control account; subsidiary ledgers;
and voucher system; accounting professional ethics are concerned.
01130112** การบัญชีขั้นกลาง I
3(3-0-6)
(Intermediate Accounting I)
พื้นฐาน : 01130111 หรือ 01130171 หรือ 01130101
หลักการบัญชีสินทรัพย์ การจาแนกประเภทสินทรัพย์ การวัดมูลค่าสินทรัพย์ การแสดงรายการ
สินทรัพย์ในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย เงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนิน
งานที่ยกเลิก ตลอดจนทรัพยากรแร่
** วิชาปรับปรุง
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Principle of Accounting for assets description, valuation and presentation in the
financial statement. Those are consisted of cash, accounts receivable, note receivable,
inventory, investment, plant, property, equipment, intangible assets, non-current
Assets Held for Sale and discontinued operations, and mineral resources.
01130171

การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Accounting)
หลักการบัญชีทั่วไป วิธีการบันทึกบัญชีขั้นต้นเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ เงิน
ลงทุน สินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน หนี้สินและส่วนของผู้เป็นเจ้าของ การจัดทารายงานทางการเงิน
General accounting principles; principles of recording transactions for cash, account
receivables, note receivables, inventories, investment, tangible and intangible
assets, liabilities, owner equities; preparation of financial reports.

01130172

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Accounting)
พื้นฐาน : 01130171
บทบาทของการบัญชีบริหาร การบัญชีต้นทุน ต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุนตามกิจกรรม
งบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่นได้ การวิเคราะห์ต้นทุน – ปริมาณ – กาไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ
การจัดทารายงานตามส่วนงาน การกาหนดราคา การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจัดการ
Role of management accounting; cost accounting; standard costing; activity based
costing; budgeting; flexible budgeting; cost-volume-profit analysis; responsibility accounting;
segment reporting; pricing decision; use of accounting information for management.

01130211** การบัญชีขั้นกลาง II
3(3-0-6)
(Intermediate Accounting II)
พื้นฐาน : 01130111 หรือ 01130171 หรือ 01130101
หลักการและแนวปฏิบัติทางการบัญชีสาหรับรายการหนี้สินและส่วนของเจ้าของกิจการ ซึ่งประกอบ
ไปด้วย การจัดประเภท การรับรู้และการวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล การบัญชี
สาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ กาไรต่อหุ้น การนาเสนองบการเงิน และการบัญชีสาหรับห้างหุ้นส่วน
Accounting principles and practice for liabilities and owners’ equity including
classification, valuation and measurement, presentation and disclosure; accounting for
debt restructuring; earnings per share; financial statement presentation and; accounting
for partnership.

** วิชาปรับปรุง
บช.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
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01130221** หลักการบัญชีต้นทุน
3(3-0-6)
(Principles of Cost Accounting)
พื้นฐาน : 01130112
หลักการพื้นฐานของการบัญชีต้นทุน ต้นทุนงานสั่งทา ต้นทุนงานช่วง การบัญชีต้นทุนวัตถุทางตรง
แรงงานทางตรง แ ละค่าใช้จ่ายในการผลิต การบัญชีสาหรับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ เศษ
ซากและของเสีย ต้นทุนมาตรฐาน การงบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่นได้และ การวิเคราะห์ผลต่าง
จากมาตรฐาน ระบบจัสอินไทม์ และต้นทุนตามกิจกรรม
Basic principles of cost accounting; job order costing; process costing ; accounting
for direct material, direct labor and manufacturing overhead; accounting for joint and
by product; accounting for spoiled goods, scrap and waste materials ; standard
costing; budgeting, flexible budgets and variance analysis; just-in-time system; activity
– based costing.
01130251** ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Accounting Information Systems)
พื้นฐาน : 01130211 และ 01130252
ลักษณะ ส่วนประกอบและโครงสร้างของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ทางเดินเอกสารและ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกั บวงจรธุรกิจ หลักการจัดทาเอกสาร การวิเคราะห์และการ
ออกแบบเอกสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายในและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กิจกรรมทางธุรกิจ
Nature components and structure of accounting information system; document
flow and accounting information regarding business cycle, principle of documentation
; analysis, design and using information technology for internal control and improving
efficiency of business activities .
01130252*

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Principles of Information Systems)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศใน
องค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบ
สารสนเทศ การประยุกต์ระบบสนเทศเพื่อการบริหารงาน การสื่อสารข้อมูลในระบบ
และระบบเครือข่าย
General knowledge of information technology and information systems; roles
and components of information systems in organization; formats and structures of
information systems; subsystems of information systems in business perspective; access
to information systems; application of information system in management; data
communication in information systems; and network systems.

* วิชาเปิดใหม่
** วิชาปรับปรุง
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01130311** การบัญชีขั้นสูง I
3(3-0-6)
(Advanced Accounting I)
พื้นฐาน : 01130112 และ 01130211
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสาหรับการฝากขาย กิจการร่วมค้า ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจก่อสร้าง
สานักงานใหญ่และสาขา องค์กรที่ไม่แสวงหากาไร การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไข
ข้อผิดพลาด การชาระบัญชี
Accounting practices for consignment; joint venture; leasing business,
construction business; home-office and branch; non-profit organization; accounting
changes and error correction; liquidation.
01130312

การบัญชีขั้นสูง II
3(3-0-6)
(Advanced Accounting II)
พื้นฐาน : 01130112 และ 01130211
การบัญชีสาหรับการรวมกิจการ การทางบการเงินรวม รายการเงินตราต่างประเทศการแปลงค่างบ
การเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และการบัญชีกองทุน
Accounting for combined corporate entities, preparation of consolidated financial
statements, foreign currency transactions, translation of foreign financial statements,
and fund accounting.

01130313*

แนวคิดทางการเงินสาหรับนักบัญชีอาชีพ
3 (3-0-6)
(Financial Concept for Professional Accountants)
พื้นฐาน 01130112 และ 01131211
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตลาดการเงิน ปรัชญาและนโยบายการลงทุน ทฤษฎีการลงทุนสมัยใหม่
การเงินระหว่างประเทศ และความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ
Introduction to financial market; philosophy and policy of investment; modern
investment theory; international finance; and foreign exchange exposure.

01130321

การบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
(Managerial Accounting)
พื้นฐาน : 01130221
บทบาทของนักบัญชีบริหารและการบัญชีบริหารในองค์กร แนวความคิดและการจาแนกต้นทุน
สาหรับการบริหาร การบัญชีบริหารแบบเดิมและการบัญชีบริหารร่วมสมัยสาหรับการตัดสินใจ การ
วางแผน และการควบคุม
Roles of management accountants and managerial accounting in organization ; cost
concept and classification for management; traditional and contemporary managerial
accounting for decision making, planning and control.

* วิชาเปิดใหม่
** วิชาปรับปรุง
บช.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
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01130331*

หลักการสอบบัญชี
3(3-0-6)
(Principles of Auditing)
พื้นฐาน : 01130112 และ 01130211 และ 01130251
แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชีมาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายและข้อบังคับ
เกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การวางแผน
การสอบบัญชีและแนวการตรวจสอบ ความเสี่ยงในการสอบบัญชี การทุจริตและข้อผิดพลาด
การควบคุมภายใน หลักฐานการสอบบัญชีและการรวบรวมหลักฐาน กระดาษทาการของผู้สอบบัญชี
การตรวจสอบเนื้อหาสาระของวงจรรายได้ วงจรรายจ่าย วงจรการจัดหาเงินทุนและการลงทุน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี
Concepts and objectives of auditing; auditing standards; law and regulations
relating to auditing; Ethics; roles and responsibilities of auditors; audit planning and
audit programs; audit risks; fraud and error; internal control; audit evidence and
evidence collection; audit work papers; substantive audit testing of revenue cycle;
expenditure cycle; financing and investing cycle; auditor’s reports; tax auditor’s
reports and audit quality control.

01130361** การบัญชีภาษีอากร
3(3-0-6)
(Tax Accounting)
พื้นฐาน : 01130112 และ 01130211 และ 01132342
หน้าที่และความรับผิดชอบของธุรกิจตามกฎหมายบัญชีและประมวลรัษฎากร การคานวณภาษี
และการบัญชีสาหรับภาษีเงินได้ได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
รวมทั้งการคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ความแตกต่างระหว่างกาไรสุทธิทางบัญชีกับกาไรสุทธิ
ทางภาษีและการเปิดเผยรายการภาษีเงินได้ในงบการเงิน
Function and responsibilities according to taxation law; tax accounting for
corporate income tax; value added tax; special business tax; withholding tax and
personal income tax; differences between accounting earnings and net profit
calculated from tax code and disclosure of income tax in financial reports.
01130413** แนวคิดทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3(3-0-6)
(Accounting Concepts and Financial Reporting Standards)
พื้นฐาน : 01130311
วิวัฒนาการ ลักษณะ โครงสร้าง แนวคิดและข้อสมมติทางบัญชี รวมถึงการนาเอาแนวคิดและ
วิธีการต่างๆ ทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านกฎหมายและเศรษฐกิจ
มาตรฐานของสถาบันแห่งวิชาชีพและสังคม มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการรับรู้รายการ
และวัดมูลค่าองค์ประกอบของผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน การนาเสนอและการเปิดเผยข้อมูล
รวมทั้งการจัดทารายงานการเงินระหว่างกาล ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน
* วิชาเปิดใหม่
** วิชาปรับปรุง
บช.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
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Evolution; nature; structures; concepts and underlying assumptions of accounting;
application of accounting concepts and procedures to economic and legal
environment; and to social and professional institution standards; Financial reporting
standards on recognition and measurement of performance and financial position
elements and on presentation and disclosures; Construction of interim financial
reports; Problems related to financial reporting standards.
01130432** การตรวจสอบและการควบคุมภายใน
3(3-0-6)
(Internal Audit and Control)
พื้นฐาน : 01130251
การกากับดูแลกิจการ กรอบงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
แนวคิด ประเภทและมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
การวางแผน การปฏิบัติงานตรวจสอบและการสรุปผลการตรวจสอบภายใน ความรับผิดชอบของผู้
ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร
Corporate governance; framework of internal control and enterprise risk
management; concept and types and professional standard of internal auditing;
ethics of internal auditors; internal audit planning and operation including audit
conclusion within internal auditor responsibilities to frauds in organization.
01130433** การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Accounting Information System Controls and Audit)
พื้นฐาน: 01130331
บทบาทและผลกระทบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการควบคุมและตรวจสอบ ความเสี่ยง
และการทุจริตในระบบคอมพิวเตอร์หลักการควบคุมภายในและการประเมินผล การควบคุมภายใน
กระบวนการและเทคนิค การตรวจสอบระบบสารสนเทศ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อช่วยในการ
ตรวจสอบ การใช้กรณีศึกษา
Roles and impact of information technology on control and audit; risk and
computer crimes; principle of internal control and internal control effectiveness; audit
process and computer assisted audit technique. Field trip required.
01130434** การกากับดูแลกิจการและจริยธรรมวิชาชีพ
3(3-0-6)
(Corporate Governance and Professional Ethics)
พื้นฐาน: 01130331
แนวคิดและทฤษฎี โครงสร้างการกากับดูแลกิจการในระดับนานาชาติและในประเทศ หลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงสาหรับนักบัญชี การตกแต่งบัญชี ความรับผิดชอบของ
องค์กรที่มีต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และ
แนวคิดการบัญชีนิติเวช
** วิชาปรับปรุง
บช.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
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Concept and theory; structure of both international and Thai corporate governance;
principles of good corporate governance; risk management for accountants; creative
accounting; corporate social responsibility toward to sustainable development; business
and professional accounting ethics; and concept of forensic accounting.
01130441** การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Report Analysis)
พื้นฐาน : 01130311
เครื่องมือและเทคนิคร่วมสมัยสาหรับการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงิน ผลการดาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและกระแสเงินสด คุณภาพกาไรและการ
บริหารกาไร การสรุปและรายงานผลการวิเคราะห์ แนวคิดและเทคนิคในการประเมินมูลค่าธุรกิจ การ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนงานปฏิบัติการ กรณีศึกษา
Contemporary tools and techniques for analyzing financial reports. Analyses of
financial position; results of operations; changes in financial position; and cash flows.
Quality of earnings and earnings management. Summary and reporting of analysis
outcome. Business valuation concepts and techniques. Related party transaction
disclosures. Segment reporting. Case study.
01130442** การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
3(3-0-6)
(Accounting for Planning and Control)
พื้นฐาน : 01130321 หรือ 01130172
การวางแผนกลยุทธ์ แน วคิดและกระบวนการในการวางแผนกาไรและการควบคุม บทบาทของผู้
ควบคุมทางการเงิน การใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม การกาหนดดัชนีชี้วัดผล
การดาเนินงาน และการรายงานเพื่อการวางแผนและควบคุม
Strategic planning; concept and process in profit planning and control; roles of
financial controller; budget application as a tool in planning and control; determination
of key performance indicator (KPI); and reporting for planning and control.
01130443*

อนุพันธ์ทางการเงินและการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
3(3-0-6)
(Financial Derivatives and Hedge Accounting)
พื้นฐาน : 01130112 และ 01130211
ลักษณะและประเภทของอนุพันธ์ทางการเงิน การประเมินมูลค่าตราสารอนุพันธ์ การบัญชีที่
เกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ วิธีการทางการบัญชีเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง และผลกระทบต่องบ
การเงินจากการนาอนุพันธ์ทางการเงินมาใช้ในกิจการ
Nature and types of financial derivatives; derivative valuation; accounting for
derivatives; accounting procedure regarding with hedge; and its impact on financial
statement.

* วิชาเปิดใหม่
** วิชาปรับปรุง
บช.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
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01130444*

การประเมินและวิเคราะห์ธุรกิจโดยใช้ข้อมูลทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Business Analysis and Evaluation Using Accounting Information)
พื้นฐาน : 01130321
แนวคิดและทฤษฎีการวัดและประเมินผลการดาเนินงานขององค์การทางธุรกิจเทคนิค
การวัดผลงานที่ใช้กันทั่วไปในเครื่องมือทางการบัญชีบริหาร การสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
การบริหารงานโดยใช้ข้อมูลทางการบัญชี
Concept and theory of performance measurement and evaluation; measurement
techniques in managerial accounting tools; value based management by using
accounting information.

01130451** การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Accounting Information Systems Analysis and Design)
พื้นฐาน : 01130251
การพัฒนาและนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
การออกแบบอินพุตเอาต์พุตและตัวแบบระบบสารสนเทศ การนาระบบไปใช้งานจริงรวมถึงการ
สนับสนุนระบบสารสนเทศ
AIS Development and implementation system analysis and design techniques, input
– output design Information system model ; system application and system supporting.
01130452*

การใช้ซอฟต์แวร์สาหรับงานบัญชี
3(3-0-6)
(Software Application for Accounting)
พื้นฐาน : 01130221
การเรียนรูแ้ ละการฝึกทักษะการใช้โปรแกรมและเทคนิคสาคัญ รวมถึ งโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
เพื่อการประยุกต์ใช้สาหรับการปฎิบัติงานตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีและการบันทึกรายการทาง
บัญชี และการบูรณาการระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับระบบงานอื่น ๆ ในองค์กร
Learning and practicing to use various software and techniques for the applications in
modern accounting professions including application software in order that assessment of
accounting software for accounting process and Enterprise Resource Planning Integration.

01130453** ระบบฐานสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Database Systems for Accounting)
พื้นฐาน : 01130251
แนวคิดพื้นฐานของโครงสร้างข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล แนวโน้มของระบบ
ฐานข้อมูล และศึกษาตัวอย่างจากระบบฐานข้อมูลในทางธุรกิจ
Fundamental concepts of data structure; database design data dictionary; database
system trends; and case study on business database systems.
* วิชาเปิดใหม่
** วิชาปรับปรุง
บช.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
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01130454** โปรแกรมสาเร็จรูปประเภทวางแผนทรัพยากรองค์กรกับงานบัญชี
3(3-0-6)
(Enterprise Resource Planning Software for Accounting)
พื้นฐาน: 01130251
หลักการของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการนาระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรมาใช้ การประยุกต์ใช้งานด้านบัญชีกับระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภายในองค์กร ระบบงานที่เกี่ยวกับงานทางบัญชีการคั ดเลือกและประเมินระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรภายในองค์กร รวมถึงปัจจัยที่ผลต่อความสาเร็จในการนาระบบการวางแผนทรัพยากร
ภายในองค์กรมาใช้
Enterprise resource planning principle. Success factors in implementing ERP
software. Application of accounting functions in the ERP system. Accounting module,
Selection and evaluation of ERP system including critical success factors of adapting of
ERP system to company.
01130461** การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
(Accounting for Specific Enterprises)
พื้นฐาน : 01130112 และ 01130211
ลักษณะการดาเนินงานระบบบัญชี และการควบคุมภายในของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐและกิจการที่ไม่แสวงหาผลกาไร สถาบันการเงิน ธนาคาร โรงแรม โรงพยาบาลและอื่น ๆ
Accounting procedures; systems and internal control of various kinds of business
such as government non-Profit Organizations; commercial bank; hotel, hospital and
others, Case study.
01130481*

ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพบัญชี
3(3-0-6)
(English for Accounting Professions)
พื้นฐาน : 01130331
การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ใช้ในการสื่อสารและการรายงานภายใน วิชาชีพบัญชี
ต่างๆได้แก่ การบัญชีการเงิน การบัญชีบริหารและการตรวจสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการทางาน
Learning English skills listening; speaking; reading and writing; using for communication
and reporting for work preparation within accounting professions; financial accounting;
managerial accountings and auditing.

01130491** สัมมนาการบัญชีบริหาร
3(2-2-5)
(Seminar in Managerial Accounting)
พื้นฐาน: 01130321
บทบาทของเครื่องมือหรือเทคนิคทางการบัญชีบริหารแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการ
บริหารธุรกิจ อาทิ การวัดผลแบบสมดุล มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น โดยการเรียนรู้จากทฤษฎี
กรณีศกึ ษา และบทความวิจยั รวมทัง้ การศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี
* วิชาเปิดใหม่
** วิชาปรับปรุง
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Roles of modern and classical managerial accounting tools and techniques that
impacted on business management such as balanced scorecard EVA™ etc. This course
provides theoretical knowledge, case study, and research articles including accounting
research methodology.
01130492** สัมมนาการสอบบัญชี
3(2-2-5)
(Seminar in Auditing)
พื้นฐาน : 01130331
วิเคราะห์ อภิปรายและค้นคว้า เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในมาตรฐาน
การ
สอบบัญชี ปัญหาพิเศษและปัญหาในการปฏิบัติงานการสอบบัญชี เรียนรู้แนวทาง
การ
แก้ปัญหา กรณีศึกษาและประเด็นที่น่าสนใจรวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทาง การบัญชี
Analysis, discussion and research to create in-depth knowledge and understanding in
auditing standards. Special problems and practical problems in auditing. Study problem
solutions. Case study and issues of interest. Including accounting research methodology.
01130493** สัมมนาการรายงานทางการเงิน
3(2-2-5)
(Seminar in Financial Reporting)
พื้นฐาน : 01130312
ความรู้พื้นฐานในการวิจัยด้านการรายงานทางการเงิน ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี
ประเด็นร่วมสมัยและความรู้ใหม่ในการรายงานทางการเงิน ปัญหาในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
กับการรับรู้ การวัดมูลค่า การนาเสนอและการเปิดเผยข้อมูล การพัฒนาและแนวโน้มของการรายงาน
ทางการเงินและร่างมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
Fundamental knowledge in financial reporting research. Accounting research
methodology Contemporary issues and new knowledge in financial reporting.
Problems arising in financial reporting regarding recognition; measurement;
presentation; and disclosures. Development and trend of financial reporting and
related exposure draft on standards.
01130494** สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
(Seminar in Accounting Information Systems)
พื้นฐาน: 01130251
ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี การค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยประเด็นปัญหาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี โดยใช้กรณีศึกษาจริง เพื่อพัฒนาทักษะก่อนการปฏิบัตงิ าน ประเด็นร่วมสมัยและ
ความรู้ใหม่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting research methodology; analyzing and researching problem regarding to
accounting information system using case study for skill development; contemporary
issues and emerging knowledge in accounting information system.
* วิชาเปิดใหม่
** วิชาปรับปรุง
บช.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
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01130498

ปัญหาพิเศษ
3 (3-0-6)
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางบัญชีระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in accounting at the bachelor’s degree level and compile into a
written report.
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