
หลักสตูรบัญชีบัณฑติ 
 

หลักสูตรบญัชีบัณฑิต 

Bachelor of Accountancy Program 

 

หลักสูตร 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หนวยกิต 

 

โครงสรางหลักสูตร   

แผนการศึกษาแบบปกติและแผนการศึกษาแบบสหกจิศึกษา 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร     135    หนวยกิต 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 9 หนวยกิต 

กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชพี 21 หนวยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ         99 หนวยกิต  

 กลุมวิชาแกน 48 หนวยกิต 

 กลุมวิชาเฉพาะดาน-บงัคับ 39 หนวยกิต 

 กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก 12 หนวยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต  

 

รายวิชาในหลักสูตร 

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หนวยกิต)  

 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม 3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล 3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   

 

กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)   

 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation 
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หลักสตูรบัญชีบัณฑติ 

ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต  3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future   

ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเด็นเกิดใหมของโลก 3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

ศท. 106 ความรูทางการเงินและการพัฒนาอยางยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 99 หนวยกิต 

กลุมวิชาแกน (48 หนวยกิต) หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชาการบัญชี (3 หนวยกิต) 

บช. 204 

AC  204 

หลักการบัญชีชั้นตน                                                           

Fundamental of Accounting Principles 

3 (2 - 2 - 5) 

 

กลุมวิชาเศรษฐศาสตร (6 หนวยกิต) 

ศศ. 201 

EC  201 

เศรษฐศาสตรจุลภาค 

Microeconomics 

3 (3 - 0 - 6) 

ศศ. 202 

EC  202 

เศรษฐศาสตรมหภาค 

Macroeconomics 

3 (3 - 0 - 6) 

 

กลุมวิชากฎหมาย (6 หนวยกิต) 

กม. 102 

LA  102 

กฎหมายธุรกิจ 

Business Law 

3 (3 - 0 - 6) 

กม. 301 

LA  301 

การภาษีอากร 

Taxation 

3 (3 - 0 - 6) 

 

กลุมวิชาเชิงปริมาณ (6 หนวยกิต) 

สถ. 208 

ST  208 

สถิติเพื่อธุรกิจ 

Statistics for Business 

3 (2 - 2 - 6) 

สถ. 209 

ST  209 

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ 

Quantitative Analysis for Business 

3 (2 - 2 - 6) 
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หลักสตูรบัญชีบัณฑติ 

กลุมวิชาบริหารธุรกิจ (18 หนวยกิต) 

บม. 201 

HR  201 

การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย 

Organization and Human Resource Management 

3 (3 - 0 - 6) 

บช. 220 

AC  220 

การเงินและการบริหารการเงิน 

Finance and Financial Management 

3 (2 - 2 - 5) 

ตล. 101 

MK 101 

หลักการตลาด 

Principles of Marketing 

3 (3 - 0 - 6) 

จก. 212 

MG 212 

การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน 

Production and Operations Management 

3 (3 - 0 - 6) 

จก. 222* 

MG 222 

การเปนผูประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ 

Entrepreneurship and Business Development 

3 (3 - 0 - 6) 

จก. 429 

MG 429 

การจัดการเชิงกลยุทธ 

Strategic Management 

3 (3 - 0 - 6) 

 

กลุมวิชาภาษาและความเปนสากล (9 หนวยกิต) 

อก. 014 

EN  014 

ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรูโลก 

English for Exploring the World 

3 (3 - 0 - 6) 

อก. 301 

EN  301 

ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติสำหรับวิชาชีพบัญช ี

Practical Business English for Accounting Professions 

3 (2 - 2 - 6) 

บช. 302* 

AC  302 

การสื่อสารทางธุรกิจสากลสำหรับวิชาชีพบัญช ี

Global Business Communication for Accounting Professions 

3 (2 - 2 - 5) 

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ (39 หนวยกิต) หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)  

บช. 205 

AC  205 

การบัญชีชั้นกลาง 1 

Intermediate Accounting I 

3 (2 - 2 - 5) 

บช. 206 

AC  206 

การบัญชีชั้นกลาง 2 

Intermediate Accounting II 

3 (2 - 2 - 5) 

บช. 315 

AC  315 

การบัญชีตนทุน 

Cost Accounting 

3 (2 - 2 - 5) 

บช. 321 

AC  321 

การบัญชีชั้นสูง 1 

Advanced Accounting I 

3 (2 - 2 - 5) 

บช. 322 

AC  322 

การสอบบัญช ี

Auditing 

 

3 (2 - 2 - 5) 
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หลักสตูรบัญชีบัณฑติ 

บช. 401 

AC  401 

การบัญชีภาษีอากร 

Tax Accounting 

3 (3 - 0 - 6) 

บช. 402 

AC  402 

การบัญชีชั้นสูง 2 

Advanced Accounting II 

3 (2 - 2 - 5) 

บช. 403 

AC  403 

ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

Accounting Information Systems 

3 (3 - 0 - 6) 

บช. 404 

AC  404 

การตรวจสอบและการควบคุมภายใน 

Internal Auditing and Control 

3 (3 - 0 - 6) 

บช. 420 

AC  420 

ขอมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร 

Accounting Information for Management 

3 (2 - 2 - 5) 

บช. 428 

AC  428 

รายงานการเงินและการวิเคราะห 

Financial Reporting and Analysis 

3 (3 - 0 - 6) 

บช. 437* 

AC  437 

ระบบการจัดการฐานขอมูล 

Database Management Systems 

3 (3 - 0 - 6) 

บช. 439* 

AC  439 

วิทยาการขอมูลและการวิเคราะหสำหรับวิชาชีพบัญช ี

Data Science and Analytic for Accounting Professions 

3 (2 - 2 - 5) 

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก (12 หนวยกิต)  

 นักศึกษาตองเลือกศึกษาวิชาเฉพาะดาน-เลือก ประกอบดวยวิชาสัมมนาไมนอยกวา 3 หนวยกิต และวิชา บช. 

424 หรือ บช. 453 และรายวิชาตาง ๆ โดยรวมกันแลวตองไมนอยกวา 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้   

                                                                                     หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

บช. 414 

AC  414 

การบัญชีเฉพาะกิจการ 

Specialized  Accounting 

3 (3 - 0 - 6) 

บช. 423 

AC  423 

การวางแผนภาษีอากร 

Tax Planning 

3 (3 - 0 - 6) 

บช. 424 

AC  424 

การฝกงานดานบัญช ี

Accounting Internship 

3 (0 - 9 - 0) 

บช. 425 

AC  425 

สัมมนาการบัญชีการเงิน 

Seminar in Financial Accounting  

3 (3 - 0 - 6) 

บช. 426 

AC  426 

สัมมนาการบัญชีบริหาร 

Seminar in Managerial Accounting 

3 (3 - 0 - 6) 

บช. 427 

AC  427 

การบัญชีสำหรับธุรกิจสงออกและนำเขา 

Accounting for Export and Import 

 

3 (3 - 0 - 6) 



5 

 

 

หลักสตูรบัญชีบัณฑติ 

บช. 431 

AC  431 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Computer Programming 

3 (2 - 2 - 5) 

บช. 432 

AC  432 

การประยุกตคอมพิวเตอรในการรายงานทางธุรกิจ 

Computer Applications in Business Reporting 

3 (2 - 2 - 5) 

บช. 435 

AC  435 

การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

Accounting Information Systems Analysis and Design 

3 (3 - 0 - 6) 

บช. 436 

AC  436 

ความมั่นคงในระบบสารสนเทศและการควบคุม 

Information Systems Security and Control 

3 (3 - 0 - 6) 

บช. 438 

AC  438 

การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 

Information System Auditing and Control 

3 (3 - 0 - 6) 

บช. 440 

AC  440 

แพลตฟอรมการบัญชีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ 

Digital Accounting Platform for Business 

3 (2 - 2 - 5) 

บช. 441 

AC  441 

สัมมนาการสอบบัญช ี

Seminar in Auditing 

3 (3 - 0 - 6) 

บช. 442 

AC  442 

สัมมนาการภาษีอากร 

Seminar in Taxation 

3 (3 - 0 - 6) 

บช. 443 

AC  443 

สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

Seminar in Accounting Information Systems and Technology 

3 (3 - 0 - 6) 

บช. 444 

AC  444 

สัมมนาการตรวจสอบและการควบคุมภายใน 

Seminar in Internal Auditing and Control 

3 (3 - 0 - 6) 

บช. 453 

AC  453 

สหกิจศึกษาสำหรับนักบัญชี  

Cooperative Education for Accountant 

6 (0 - 35 - 0) 

บช. 454 

AC  454 

การบัญชีเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ 

Accounting for Strategic Planning 

3 (3 - 0 - 6) 

บช. 455 

 

AC  455 

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและการกำกับดูแลกิจการเพื่อการสรางมูลคาเพิ่ม 

ทางธุรกิจ     

Ethics of Professional Accountants and Corporate Governance 

for Business Value Creation 

3 (3 - 0 - 6) 

สศ. 301 

CO 301 

เตรียมสหกิจศึกษา 

Pre-Cooperative Education 

3 (3 - 0 - 6) 
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 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

 นักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต และ

คณะอนุมัติใหเปนวิชาเลือกเสรี หรือจากรายวิชาเลือกเสรีของคณะดังตอไปนี ้

 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

 

บช. 102 

AC  102 

โลกธุรกิจกับการบัญชี 

Business World and Accounting 

3 (3 - 0 - 6) 

 

หมายเหตุ: *   รายวิชาที่เปนไปตามวัตถุประสงคและอัตลักษณของสถาบัน ในดานความคิดสรางสรรค การใช

เทคโนโลยีสรางสรรค ความเปนผูประกอบการ และความเปนสากล 

 **  ทุกรายวิชาที่เปน 3 (3 – 0 – 6) แบงเปนการบรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยมีการฝกปฏิบัติ

รวมกันระหวางนักศึกษาและอาจารยผู สอนและการศึกษาดวยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงตอ

สัปดาห  
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คำอธิบายรายวิชา  

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หนวยกิต) 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หนวยกิต)  

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชวีิตประจำวนั 3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

ฝกฝนการใชโครงสรางพื้นฐานและสำนวนภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจำวัน ประกอบดวยการพูด

แนะนำตนเองและใหขอมูลสวนตัว การบรรยายบุคลิกลักษณะ การพูดถึงเรื่องที่สนใจ เรื่องที่เปนความชอบและ

แรงผลักดันสวนตัวของแตละคน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่วไป อีกทั้งพัฒนาทักษะการพูด การฟง การ

อาน และการเขียนดวยวิธีเชิงบูรณาการ 

Practice basic language structures and everyday expressions, including how to give 

informative self-introduction, describe personality, talk about interests and personal passions, as well 

as how to express opinions about general issues. Enhance language skills-speaking, listening, reading, 

and writing—through integrated methods. 

 

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสงัคม 3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

ฝกฝนการพูดและการเขียนประโยคและสำนวนที ่ใชเปนประจำ เพื ่อการมีปฏิสัมพันธทางสังคม  

การแลกเปลี่ยนขอมูล การเปรียบเทียบ และการอธิบายความคิดเก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ ในบริบททางสังคมและธุรกิจ โดย

มุงเนนการพัฒนาทักษะการอภิปรายและการนำเสนอ ดวยเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค 

Practice speaking and writing frequently used expressions for social interactions, 

exchanging information, making comparisons, and explaining ideas in social and business- related 

contexts, with emphasis on developing discussion and presentation skills along with digital skills and 

creativity. 

 

อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล 3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   

ฝกฝนการบรรยายประสบการณโดยระบุรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับชีวิตความ

เปนอยู การทำงาน และประเด็นปญหาในระดับสากล โดยมุงเนนการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม และ

การสื่อสารในโลกดิจิทัล ซึ่งสำคัญตอการเปนพลเมืองโลก 

Intensive practice in portraying detailed experiences and expressing opinions about living 

and working situations, and discussing global issues, with concentration on intercultural 

communication skills and digital communication skills, which are vital to becoming global citizens. 
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กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)  

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

 ศึกษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ อาทิ การคิดเชิงวิพากษ การคิด

สรางสรรค การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดแกปญหา เปนตน รวมถึงการเชื่อมโยงความคิดและสามารถ

เลือกเครื่องมือความคิดที่เหมาะสมไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน การทำงานและการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 In this course, students will learn about theories and practical thinking tools such as 

critical thinking, creative and innovative thinking, analytical thinking, synthesis thinking and problem-

solving thinking, including how to link and select appropriate thinking tools and effectively adapt to 

their daily life, professional undertakings and lifelong learning. 

 

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลีย่นแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation  

 ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ สิทธิ หนาที่และเสรีภาพของความเปนพลเมืองที่ดีในสังคมไทย สังคมโลก

และสังคมอื่นที่มีในปจจุบันและอนาคต เชน สังคมดิจิทัล สังคมพหุวัฒนธรรม เปนตน  เพื่อรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมตางๆ รวมถึงเรียนรูวิถีแหงชีวิต สิ่งแวดลอมที่สงผลตอสุขภาวะ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และ ปญญา  เพื่อ

พรอมปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขและไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

 In this course, students will learn about definitions, attributes, rights, civic duties and 

freedom associated with citizenships and social transformation of Thailand and global communities 

in current times and in the future, such as digital society, multicultural society.  To be able to live 

peacefully and happily with others, it is important to understand evolving changes and learn about 

4 dimensions of the environments affecting health, namely, body, mind, society and wisdom. 

 

ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future  

 ศึกษาบทบาท แนวคิด การรูเทาทัน รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานตางๆ ที่มุงเนน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม ผลกระทบที่มีตอการดำเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนศึกษาการใช

ประโยชนและการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 In this course, students will learn about concepts and innovative technology and 

applications aiming to better a quality of life of people in a new society, including how technology 

and innovation affects our livelihood.  The course also covers information on intellectual property 

protection as a result of technology and innovation. 
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ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวติ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

 เรียนรู การใชชีวิตอยางมีคุณคาจากงานศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ เปดมุมมองใหมในเรื ่อง

สุนทรียภาพที่เกี่ยวของกับชีวิตและสังคมจากงานศิลปะตาง ๆ และกีฬา ที่มีผลตอการดำรงอยูของชีวิต สังคมและ

วัฒนธรรม 

 In this course, students will explore relevant theories and concepts of aesthetics related 

to life and society and learn to cultivate positive outlook and attitude and understanding of different 

forms of taste and beauty, which will enhance their perception of diversity and enable them to 

appreciate art, music, literature, images, films and other forms of art. Students will also learn how to 

depict their imagination via communicative design using images, colors, calligraphy and other related 

tools to create value-added identity and characteristics to services, products and media. 

 

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเดน็เกิดใหมของโลก 3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

 ศึกษาการพัฒนาความรวมมือระดับนานาชาติทางเศรษฐกิจและการเมืองที ่สงผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมโลก เพื่อเขาใจประเด็นสำคัญที่เกิดข้ึนใหมของประชาคมโลก 

 In this course, students will learn about international economic and political 

collaborations and developments affecting/constituting changes globally, in order to understand key 

global issues. 

 

ศท. 106 ความรูทางการเงนิและการพฒันาอยางยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศึกษาการจัดการและตัดสินใจทางการเงินอยางมีประสิทธิผล ทั้งการจัดการการเงินสวนบุคคลและการ

ลงทุน  รวมทั้งการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการบูรณาการองคความรูที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ ชุมชน และสังคม

เปนสำคัญ เพื่อใหเห็นถึงปญหาและแนวทางการแกไขอยางเปนรูปธรรม 

In this course, students will learn about management and effective financial decision 

making, including personal finance management and sustainable development and personal 

finance literacy, with special attention on integrated knowledge for local community and society, in 

order to highlight key issues and offer practical solutions. 
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ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญในการสรางจิตวิญญาณการเปนผูประกอบการ โดยเนนการคิดแบบ

เจาของ ประกอบดวยการมีความคิดสรางสรรค และการแสวงหาโอกาสในการเริ่มและดำเนินกิจการอยางมีคุณธรรม

และจริยธรรม มีภาวะผูนำที่สามารถนำและทำงานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิผล รอบรู และกลาตัดสินใจทันตอ

เหตุการณ 

 In this course, students will study and develop important characteristics of 

entrepreneurial mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship and 

explore entrepreneurial opportunities while learning about business best practice and ethics 

including leadership skills and qualities, effective leadership characteristics which will enable them 

to effectively work as a team and be able to make well-informed decision when required. 

 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ (99 หนวยกิต) 

กลุมวิชาแกน (48 หนวยกิต) 

กลุมวิชาการบัญชี (3 หนวยกิต) 

บช. 204 หลักการบัญชีชัน้ตน                                                           3 (2 – 2 – 5) 

AC 204 Fundamental of Accounting Principles 

 ศึกษาแนวคิดและความเปนมาของวิชาชีพบัญชี ความหมาย วัตถุประสงค ประโยชนของขอมูลทางการ

บัญช ีจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีและกฎหมายหลักที่เก่ียวของวิชาชีพบัญชี รวมถึงหลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตาม

หลักการบัญชีคู การบันทึกบัญชีตามวงจรบญัช ีกระบวนการทางบัญชี การจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและขอกำหนดทางกฎหมาย สำหรับธุรกิจซื้อขายสินคาและธุรกิจใหบริการ การบัญชี

ที่เก่ียวของกับกิจกรรมการดำเนินงานของธุรกิจ และบทบาทของเทคโนโลยีที่มีตอวิชาชีพบัญชี 

 This course introduces learners to definitions and background of accounting professions, 

objective, importance of accounting information, ethic of accounting professions, and major laws 

applicable to accounting professions.  It also focuses on principles and methods for double 

accounting entry, accounting cycle, accounting process, preparation and presentation of financial 

reports for service and merchandizing business in accordance with financial reporting standards and 

regulations, accounting for operating activities of business and a role of technology on accounting 

professions. 
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กลุมวิชาเศรษฐศาสตร (6 หนวยกิต) 

ศศ. 201 เศรษฐศาสตรจุลภาค                                                           3 (3 – 0 – 6) 

EC  201 Microeconomics 

 ศึกษาแนวความคิดและหลักการเบื้องตนของเศรษฐศาสตรวาดวยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัด

เพื่อใหไดรับความพึงพอใจที่สูงที่สุด โดยเนนทฤษฎีเกี ่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมการผลิต ปจจัยตางๆ  

ที่กำหนดอุปสงคและอุปทานของตลาด การกำหนดราคาในตลาดแขงขันสมบูรณและตลาดแขงขันไมสมบูรณ รวมไป

ถึงการกำหนดราคาปจจัยการผลิต การประยุกตใชองคความรูเพื่อการตัดสินใจเชิงธรุกิจ และการวิเคราะหปญหาทาง

เศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจริง 

 This course introduces learners to fundamental concepts and principles of economics in 

terms of allocating scarce resources to maximize satisfactions.  It focuses on consumer behavior, 

production behavior, factors influencing market demands and supplies, pricing in perfect and 

imperfect competition markets, and pricing of production factors.   Knowledge can be applied to 

business decision making and real economic problem analysis. 

 

ศศ. 202 เศรษฐศาสตรมหภาค                                                           3 (3 – 0 – 6) 

EC  202 Macroeconomics 

 ศึกษาแนวความคิดและหลักการเบื้องตนของเศรษฐศาสตรในภาพรวมวาดวยรายไดประชาชาต ิการบริโภค 

การออม และการลงทุน บทบาทของภาครัฐบาล ระดับการจางงาน ปญหาเงินเฟอและเงินฝด วัฏจักรธุรกิจ บทบาท

การคาและการเงินระหวางประเทศ ตลาดเกิดใหม การเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของ

การเปลี่ยนแปลงในดัชนีชี้วัดดานเศรษฐศาสตรมหภาคตอกิจกรรมทางธุรกิจ ตลอดจนการใชนโยบายในการรักษา

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

 This course introduces learners to fundamental concepts and principles of economics 

about national income, consumption, saving and investment, government roles, employment, 

inflation and deflation, business cycle, roles of international trade and finance, emerging markets, 

economic growth, economic development, effect of changes in macroeconomic indicators on 

business activities, and policies to maintain economic stabilization. 

 

กลุมวิชากฎหมาย (6 หนวยกิต) 

กม. 102 กฎหมายธุรกิจ                                                           3 (3 – 0 – 6) 

LA  102 Business Law 

 ศึกษาหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติตามหลักกฎหมายแพงและพาณิชยที่เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ รูปแบบ

องคกรธุรกิจ ขั้นตอนการจัดตั้งและการดำเนินงานของรูปแบบองคกรทางธุรกิจ เอกเทศสัญญาที่สำคัญบางเรื่อง เชน 

สัญญาซื้อขาย สัญญาเชาทรัพย สัญญากูยืม เปนตน รวมถึงกฎหมายเก่ียวกับการตลาดดิจิทัล 

 Study of legal principles and practice of civil and commercial law relating to business, 

business models, procedures for establishing and operating business organization models, important 
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contracts such as sales contracts, property contracts, loan agreements, and including laws relating 

to digital markets. 

 

กม. 301 การภาษีอากร 3 (3 – 0 – 6) 

LA  301 Taxation 

 ศึกษาแนวคิดและหลักการของภาษีอากร หลักเกณฑ วิธีการและเงื ่อนไขในการคำนวณภาษีอากร  

การจัดเก็บภาษีอากร และการวางแผนภาษีอากรประเภทตางๆ ตามประมวลรัษฎากร ไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป และภาษีอากรที่จัดเก็บ

ตามกฎหมายอ่ืน เชน ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีการรับมรดก ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง อนุสัญญาภาษีซอน 

ภาษีประเภทอื่นที่สำคัญและบังคับจัดเก็บในปจจุบัน ตลอดจนสิทธิ หนาที่และความรับผิดของผูมีหนาที่เสียภาษีหรือ

หนวยภาษีสำหรับภาษีอากรแตละประเภทตามกฎหมาย 

 This course introduces learners to concepts and principles of taxation, rules, methods and 

conditions of tax calculations, collections and tax planning in accordance with the Revenue Code, 

i. e.  personal income tax, corporate income tax, withholding tax, value added tax, specific business 

tax, stamp duty and other tax rules, i. e.  customs duty, excise tax, inheritance tax, property tax, 

double taxation agreement, other taxes which are important and enforced in the present, as well as 

rights duties and accountabilities of taxpayers or  tax entities for each taxation law. 

 

กลุมวิชาเชิงปริมาณ (6 หนวยกิต) 

สถ. 208   สถิติเพื่อธุรกิจ 3 (2 – 2 – 6) 

ST  208 Statistics for Business 

 ศึกษาระเบียบวิธีและการวิเคราะหขอมูลทางสถิตดิวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในสวนของสถิติพรรณนา 

ไดแก การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางและการวัดการกระจาย  ในสวนของสถิติอนุมานและทฤษฎีความนาจะเปน ไดแก 

การแจกแจงความนาจะเปนแบบพัวซอง และการแจกแจงความนาจะเปนแบบปกติมาตรฐาน การแจกแจงการ 

สุมตัวอยาง การทดสอบสมมติฐานและการประมาณคาทางสถิติ : คาเฉลี่ยประชากร 1 กลุม ความแตกตางระหวาง

คาเฉลี่ยของประชากรอิสระ 2 กลุม   การวิเคราะหความแปรปรวน และการทดสอบสมมติฐานของสถิติที ่ไมใช

พารามิเตอร : การทดสอบไคสแควรแบบภาวะสารูปสนิทดีและการทดสอบความเปนอิสระ 

 This course introduces learners to statistical methodology and data analysis by the 

Statistical Package for Social Sciences: SPSS. Descriptive statistic techniques by the measure of central 

tendency and the dispersion.  Inferential statistics techniques and probability theory with Poisson 

Distribution and Standard normal distribution, sampling distribution, statistical hypothesis testing, and 

estimation: Test of Population Mean, Test of the Difference between 2 Independent Population 

Means, Analysis of Variance. Nonparametric statistics procedure with the Chi-square test: The 

Goodness of Fit test and Test of Independence. 
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สถ. 209   การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ 3 (2 – 2 – 6) 

ST  209 Quantitative Analysis for Business 

วิชาบังคับกอน : เคยเรียน สถ.208 

 ศึกษาหลักการวิเคราะหทางสถิติที่เกี่ยวเนื่องกับการวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจไดแก การวิเคราะห 

การถดถอยและสหสัมพันธเชิงเสนอยางงายและแบบพหุ การวิเคราะหอนุกรมเวลา ทฤษฎีการตัดสินใจและทฤษฎีเกม 

ทฤษฎีการรอคอย การโปรแกรมเชิงเสน ตัวแบบเชิงสินคาคงคลัง การวิเคราะหโครงขายงานดวย PERT/CPM และ

แบบจำลองทางสถิติที่นิยมใชในปจจุบัน 

 This course introduces learners to statistical analysis that concerned to the technique of 

quantitative analysis for business:  Simple and Multiple Linear Regression and Correlation Analysis, 

Time Series Analysis, A Decision Making with Game Theory, Queuing Theory, Linear Programming, 

Inventory Model, Network Analysis with PERT/ CPM and statistical models used popularly in the 

present. 

 

กลุมวิชาบริหารธุรกิจ (18 หนวยกิต) 

บม. 201 การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย 3 (3 – 0 – 6) 

HR  201 Organization and Human Resource Management 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหนาที่หลักทางการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การชี้นำ  

การจูงใจ การสื่อสาร การควบคุมธุรกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ รวมถึง

ศึกษาระบบการบริหารงานบุคคล ประกอบดวยการวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรม

พัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในองคการ โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่มีผลตอ

การจัดการทั้งในประเทศและระหวางประเทศ และแนวคิดเกี ่ยวกับพฤติกรรมองคการที่มีผลตอการยกระดับการ

ปฏิบัติงานของบุคคล ทีมงาน และองคการ 

            This course introduces learners to concepts, theories and main functions of management: 

planning, organization, guidance, motivation, communication, business control and business code of 

conduct, as well as international business management, including study of personnel management 

systems consisting of manpower planning, personnel recruitment and selection, training and 

performance evaluation within the organization, by considering environmental changes that affect 

management both domestically and abroad. Learners will also learn concepts of organizational 

behavior to improve performance of individual, team and organization. 
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บช. 220 การเงินและการบริหารการเงิน 3 (2 – 2 – 5) 

AC  220 Finance and Financial Management 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช.204 

 ศึกษาหลักการของการบริหารการเงินในองคกรธุรกิจเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร สภาพแวดลอม 

ทางการเงิน การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในปจจุบันและในอนาคตขององคกรโดยใชเทคนิคตางๆ 

ซึ่งรวมถึง การวิเคราะหอัตราสวน การวิเคราะหแนวโนม การวิเคราะหกระแสเงินสด การวิเคราะหความตองการ 

ดานกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนขององคกร การจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวจาก

ธนาคาร เครื ่องมือทางการเง ิน ตลาดหุ นทุน ตลาดหุ นกู และตลาดพันธบัตรรัฐบาล รวมถึงการเปรียบเทียบ 

แหลงเงินทุนตางๆ มูลคาของเงินตามเวลา การประเมินโอกาสลงทุนโดยใชเทคนิคตางๆ การวิเคราะหความเสี่ยง 

ในการตัดสินใจลงทุน การกระจายความเสี่ยงและการจัดสวนผสมทางการเงิน แนวคิดเกี่ยวกับตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

การคำนวณตนทุนของเงินทุนและการประเมินความเหมาะสมขององคประกอบในการคำนวณ โครงสรางเงินทุน 

นโยบายเงินปนผล ตลอดจนแนวคิดเก่ียวกับการปรับโครงสรางขององคกรและการเงินระหวางประเทศ            

 This course introduces learners to principles of financial management in business 

organizations to achieve its’ goals, financial environment, analysis of the current and future financial 

position and performance of an organization, using techniques including ratio analysis, trend analysis, 

and cash flow analysis, analysis of an organization’s cash flow and working capital requirements, 

financing from both short-term and long-term sources including bank financing, financial instruments, 

and bond, equity and treasury markets, as well as comparing various sources of financing. Learners 

will also learn time value of money, appraisal of investment opportunities using various techniques, 

calculation of an organization’s cost of capital and evaluation of the appropriateness of the 

components used to calculate it, capital structure, dividend policy, as well as concept of corporate 

restructuring and international finance. 

 

ตล. 101 หลักการตลาด 3 (3 – 0 – 6) 

MK 101 Principles of Marketing 

 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญ หนาที่และบริการของตลาดชนิดตางๆ  

การจัดประเภทสินคา การวางแผน การเลือกชองทางการจำหนาย นโยบายการตั้งราคา และการสงเสริมการจำหนาย 

การวิเคราะหและการเลือกตลาดเปาหมาย สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุม

การตลาดและศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับการตลาดระหวางประเทศ 

            Study of concepts related to marketing, definitions, scope, importance, functions and 

services of various market types, product classification, planning, selection of distribution channels, 

pricing and sales promotion policies, analysis and selection of target markets, environments 

influencing marketing, as well as finding methods to control marketing and study of basic knowledge 

about international marketing. 
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จก. 212 การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน 3 (3 – 0 – 6) 

MG 212 Production and Operations Management 

 ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินคาและบริการ นับตั้งแตขั้นตอนของการตัดสินใจเลือก

ผลิตภัณฑ การหาทำเลที่ตั ้ง การจัดผังโรงงานและสำนักงาน การวางแผนกำลังการผลิต การจัดลำดับการผลิต  

การบริหารสินคาคงคลัง ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของสินคาและบริการ 

            Study of basic knowledge of the production process of goods and services, from the 

decision- making process on product selection, finding a location, plant and office layout, planning 

capacity, production scheduling, inventory management, and quality control of goods and services. 

 

จก. 222  การเปนผูประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

MG 222 Entrepreneurship and Business Development 

วิชาบังคับกอน: สอบได บม.201 

 ศึกษาความหมาย บทบาท ประเภท คุณลักษณะและทักษะของผูประกอบการ วิเคราะหและประเมินโอกาส

ทางธุรกิจเพื่อพัฒนาการเปนผูประกอบการ กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของแผนธุรกิจเพื่อใชเปน

แนวทางในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจจริง ตลอดจนประเมินความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบตอธุรกิจ 

 Study of definitions, roles, types, characteristics and skills of entrepreneurs, analysis and 

assessment of business opportunities for developing entrepreneurship, defining business operating 

practices in the form of a business plan to be used as a guideline for setting the direction of actual 

business operations and assessment of risks that may affect the business. 

 

จก. 429  การจัดการเชิงกลยุทธ 3 (3 – 0 – 6) 

MG 429 Strategic Management 

วิชาบังคับกอน: สอบได บม.201 บช.220 ตล.101 และ จก.212 

 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และกระบวนการวางแผนกลยุทธ วิเคราะหสภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอก

องคการที่สงผลตอการกำหนดกลยุทธ และบูรณาการศาสตรดานการบริหารธุรกิจตางๆ เพื่อใชวางแผนกลยุทธในการ

สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ผานการใชเกมจำลองทางธุรกิจ หรือกรณีศึกษาที่เกิดข้ึนจริงทางธุรกิจมาเปน

เคร่ืองมือในการวิเคราะห วางแผนกลยุทธและการตัดสินใจทางธุรกิจ 

 Study of theories, principles and strategic planning processes, analysis of internal and 

external environmental conditions of the organization affecting strategy formulation, and integration 

of business management fields in order to plan strategies to gain a competitive advantage, through 

the use of business simulation games or real business case studies as analytical tools, business 

strategy planning and decision-making.  
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กลุมวิชาภาษาและความเปนสากล (9 หนวยกิต) 

อก. 014 ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรูโลก 3 (3 – 0 – 6) 

EN 014 English for Exploring the World 

              พัฒนาความสามารถในการเรียนรู และสำรวจความเปนไปของโลก เชน ดานนวัตกรรม ดานวัฒนธรรมและ

แนวความคิด โดยการอานและเขียนภาษาอังกฤษและการใชเทคโนโลยีประกอบการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน 

รวมทั้งฝกทักษะดานการฟงและพูดในสถานการณที่หลากหลายจากการเรียนรูดวยตนเองในหองปฏิบัติการทางภาษา 

               A competency-based English course that focuses on student-centered exploration of the 

world through the use of English language and technology. Reading about a variety of topics provides 

a springboard for tasks both inside and outside the classroom. Students are equipped with knowledge 

about the world especially about its different cultures, peoples, and ways of thinking.  Self- study 

learning in a language laboratory will allow the students to improve their listening and speaking skills 

in different situations. 

 

อก. 301 ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติสำหรับวิชาชพีบัญช ี 3 (2 – 2 – 6) 

EN 301 Practical Business English for Accounting Professions 

 เรียนรูคำศัพทภาษาอังกฤษที่จำเปนในวิชาชีพบัญช ีและฝกใชทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟง พูด อานและ

เขียน เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในและภายนอกองคกรสำหรับสถานการณทางธุรกิจตางๆ เชน การขอขอมูล 

การติดตอทางอีเมล การสัมภาษณ การประชุม การเจรจาตอรอง การนำเสนองานโดยวาจาและเปนลายลักษณอักษร 

เปนตน เพื่อเตรียมความพรอมใหแกผูเรียนสำหรับการทำงานในบริบทที่เปนสากล 

 In this course, Learners will learn essential vocabulary in accounting professions and 

practicing English including listening, speaking, reading and writing skills for effective communication 

both inside and outside organization in various business situations such as requesting information, 

communication by e-mail, business interview, business meeting, negotiations, presentation both in 

writing and orally etc. It aims to prepare learner to be ready for working in an international context. 

 

บช. 302 การสื่อสารทางธุรกิจสากลสำหรับวิชาชีพบัญช ี 3 (2 – 2 – 5) 

AC  302   Global Business Communication for Accounting Professions 

 เรียนรูเทคนิคและฝกทักษะสำคัญในการสื่อสารทางธุรกิจที่ใชในวิชาชีพบัญชี ไดแก การนำเสนอ อภิปราย 

และรายงานในสถานการณที่เปนทางการและไมเปนทางการในการทำงาน การประยุกตใชเทคนิคการฟงเชิงรุกและ 

การสัมภาษณอยางมีประสิทธิภาพ ฝกทักษะการเจรจาตอรอง การใหคำปรึกษา การนำเสนอที่โนมนาวจูงใจ รวมถึง

เรียนรูความเหมือนและความแตกตางของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ วัฒนธรรม ภาษา และมารยาททางธุรกิจทั่วโลก 

เพื่อเตรียมพรอมผูเรียนใหสามารถประยุกตใชองคความรูและทักษะกับสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสมและ 

มี International Mindset ในการประกอบวิชาชีพ 

 In this course, Learners will learn techniques and will develop essential business 

communication skills used in accounting professions i.e. presenting, discussing, and reporting in 
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formal and informal situations during work. This course also focuses on applying active listening and 

effective interviewing techniques, practicing negotiation skills, consultative skills, presenting ideas and 

influence others. And, learners will learn the similarities and the differences of business environment, 

cultural, language and business etiquette around the world allowing them to apply knowledge and 

skills appropriately to many situations and to have an international mindset for professional practice. 

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ (39 หนวยกิต) 

บช. 205 การบัญชชีั้นกลาง 1 3 ( 2 - 2 - 5 ) 

AC  205 Intermediate Accounting I 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 204  

 ศึกษากรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน การรับรู รายการ การจัดประเภท การวัดมูลคา  

การแสดงรายการและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพย ไดแก เงินสด ลูกหนี้ สินคาคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน สินทรัพยไมมีตัวตน และสินทรัพยทางการเงิน รวมถึงตนทุนการกูยืม และการดอยคา

ของสินทรัพย 

 This course focuses on conceptual framework for financial reporting, recognition, 

classification, measurement, presentation and disclosures of assets i.e. cash, receivables, inventories, 

property, plant and equipment, investment property, intangible assets and financial assets including 

borrowing costs, and impairment of assets. 

 

บช. 206 การบัญชชีั้นกลาง 2 3 ( 2 - 2 - 5 ) 

AC  206 Intermediate Accounting II 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 204  

 ศึกษาการรับรูรายการ การจัดประเภท การวัดมูลคา การแสดงรายการและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนี้สิน

และสวนของเจาของ การบัญชีผลประโยชนของพนักงาน หนี้สินทางการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การ

ดำเนินงาน การแบงผลกำไรขาดทุน กำไรตอหุน การจายปนผล การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ การเปลี่ยนแปลงสวนของ

เจาของ การเลิกกิจการ และการชำระบัญชีของหางหุนสวน บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด 

 This course focuses on recognition, classification, measurement, presentation and 

disclosures of liabilities and equity, accounting for employee benefits, financial liabilities, accounting 

for business establishment, operation, allocation of profit and loss, earnings per share, dividend 

payment, share- based payment, changes in equity, the dissolution and liquidation of partnership, 

corporation, and public company. 
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บช. 315 การบัญชีตนทุน 3 ( 2 - 2 - 5 ) 

AC  315 Cost Accounting 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 204  

 ศึกษาความสำคัญและบทบาทของการบัญชีตนทุนที่มีตอธุรกิจ ความหมายของตนทุนประเภทตางๆ ระบบ

บัญชีที่ใชบันทึกตนทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน คาใชจายการผลิต ระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทำ 

ระบบตนทุนชวงการผลิต ระบบตนทุนมาตรฐานและการวเิคราะหผลตาง การบัญชีตนทุนผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑ

พลอยได ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพรอง เศษซาก ตนทุนฐานกิจกรรมและการวิเคราะหพฤติกรรมตนทุนและ

ตัวผลักดันตนทุนโดยใชเทคนิคเชิงปริมาณที่เหมาะสม การออกแบบและการเลือกใชระบบบัญชีตนทุนที่เหมาะสมกับ

กิจการ รวมถึงการบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) 

 This course introduces learners to the importance and the role of cost accounting to 

business. It focuses on the definition of costs, cost accounting systems, accounting methods and cost 

controls, raw materials, labor costs, and manufacturing overheads, job order cost accounting system, 

process cost accounting system, standard cost system and variance analysis, cost accounting for joint 

and by products, spoiled goods, defective work, scrap materials. Learners will also learn the activity 

based costing including an analysis of cost behavior and the drivers of costs by applying appropriate 

quantitative techniques, the design and installation of cost systems to fit the business, as well as 

lean accounting. 

 

บช. 321 การบัญชชีั้นสงู 1 3 ( 2 - 2 - 5 ) 

AC  321 Advanced Accounting I 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 205 และ บช. 206  

 ศึกษานโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและขอผิดพลาด การบัญชีเกี่ยวกับการรับรูรายได

จากสัญญาที่ทำกับลูกคา การบัญชีธุรกิจฝากขาย การบัญชีธุรกิจขายผอนชำระ การบัญชีธุรกิจกอสรางและธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย การบัญชีสัญญาเชา การบัญชีสำหรับรายการคาที่เปนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่สงผลตอการแปลงคางบการเงินของหนวยงานในตางประเทศ 

เคร่ืองมือทางการเงินและการบัญชีปองกันความเสี่ยง การรายงานทางการเงินระหวางกาล และเหตุการณภายหลังรอบ

ระยะเวลารายงาน 

 This course focuses on accounting policies, changes in accounting estimates and errors, 

accounting for revenue from contracts with customers, consignment sales, installment sales, 

construction contracts and real estate, leases, accounting for foreign currency transactions and 

translations of foreign financial statements, financial instruments and hedge accounting, Interim 

financial reporting and events after the reporting period. 
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บช. 322 การสอบบัญช ี 3 ( 2 - 2 - 5) 

AC  322 Auditing 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 205 และ บช. 206 

 ศึกษาหลักการทั่วไป และแมบทสำหรับงานที่ใหความเชื่อมั ่น กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี ่ยวกับ 

การสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี การทุจริต และ

ขอผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสำคัญ การประเมินประสิทธิผล

การควบคุมภายใน การระบุและประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการ

ตรวจสอบ การเลือกตัวอยางในการสอบบัญชี การทดสอบแบบแจงขอความของกรรมการ หรือผูเปนหุนสวน หรือ

ผูจัดการ กระดาษทำการของผูสอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย หนี้สิน สวนของผูถือหุน รายได และคาใชจาย  

การสรุปผลการตรวจสอบและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร 

การสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาล การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี การใหบริการดานอ่ืนๆ ของผูสอบบัญชี 

รวมถึงแนวคิดเกี ่ยวกับวิธีการตรวจสอบขอมูลในยุคดิจิทัล และแนวคิดเกี ่ยวกับการใช Data Analytics ในงาน 

สอบบัญช ี

 This course introduces learners to general principles and framework for assurance 

engagements, law and state audit act, standards on auditing, code of ethics and responsibility of 

auditor, fraud and error.  It focuses on audit planning, audit risk and materiality, assessment of the 

effectiveness of internal control, risk assessment, audit evidences, the method of obtaining audit 

evidences and auditing, audit sampling and other selective testing procedures, audit test of the 

declaration letter of director or partner or manager, audit working paper, audit of assets, liabilities, 

shareholder's equity, revenues and expenses. Learners will also learn audit conclusions and auditor’s 

report, tax auditor’ s report, review of interim financial information, audit quality control, other 

services of auditor, as well as concepts of audit procedures in digital age and data analytics in 

auditing. 

 

บช. 401 การบัญชีภาษีอากร 3 ( 3 - 0 - 6 ) 

AC  401 Tax Accounting 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 205 บช. 206 และ กม. 301  

 ศึกษาการบัญชีในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม แนวคิดและความแตกตางระหวางเกณฑการรับรู รายไดและ

คาใชจายตามหลักการบัญชแีละการภาษีอากร การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงกำไรสุทธิทางการบัญชีเปนกำไรสุทธิ

ทางภาษีอากร เพื่อคำนวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร การจัดทำรายงาน การกรอกแบบแสดงรายการและ 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากร ความรูเก่ียวกับการสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชนทางภาษี

สำหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้ง ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับสิทธิประโยชนทางภาษีในมุมมองของ

การวางแผนภาษีอากรอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองภายใตกรอบของกฎหมาย และความแตกตางระหวาง 

การวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษีและการหนีภาษ ี
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 This course focuses on accounting for vat, concepts and the differences between revenue 

and expense recognition in accordance with principles of accounting and tax rules, the preparation 

of working paper for calculations of income, the adjustment of book income to taxable income, tax 

reports and filings, knowledge of board of investment promotion, as well as tax benefits for small 

and medium enterprises.  It also introduces learners to fundamental knowledge for tax benefits on 

the view of efficient tax planning under legal framework and the differences between tax planning, 

tax avoidance, and tax evasion. 

 

บช. 402 การบัญชชีั้นสงู 2 3 ( 2 - 2 - 5 ) 

AC  402 Advanced Accounting II 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 205 และ บช. 206  

 ศึกษาการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจ การรวมการงาน เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา เงินลงทุน 

ในบริษัทยอย งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ รวมทั้งการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการ

อื่น การเปดเผยขอมูลเกี ่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี ่ยวของกัน สวนงานดำเนินงาน ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน และการบัญชี

สำหรับเงินอุดหนุนรัฐบาล 

 This course focuses on accounting for business combinations, joint arrangements, 

investments in associates and joint ventures, investments in subsidiaries, statement of cash flows, 

consolidated financial statements, separate financial statements, as well as, disclosure of interests in 

other entities, related party disclosures, operating segments, deferred tax, non- current assets held 

for sale and discontinued operations, perpetual subordinated bond and accounting for government 

grants. 

 

บช. 403 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 3 ( 3 - 0 - 6 ) 

AC  403 Accounting Information Systems 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 205 และ บช. 206  

 ศึกษาลักษณะ สวนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการจัดทำเอกสารของ

ธุรกิจ หลักการวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบยอยของ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได วงจรรายจาย วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงิน และรายงาน

ทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวของในแตละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสารและ

สารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวของ หลักเกณฑในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยใชขอมูลที่ผานการประมวลผล 

ดวยมือและคอมพิวเตอร และแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของการประมวลผลดังกลาว เทคนิคและเครื่องมือที่ใช 

ในการประมวลผลขอมูลที่ทันสมัย  การประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ตลอดจนการวิเคราะห

และพัฒนาระบบขอมูลตามกระบวนการทางการบัญชี รวมถึงการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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 This course focuses on characteristic, component and method of accounting information 

systems, business documentation,  analysis and design of accounting information systems  basic 

business cycle, accounting information subsystems for revenue cycle, expenditure cycle, production 

cycle, financial management cycle and financial reporting, internal control, document flow, manual 

vs.  computer preparation of financial report and the difference of those preparations,  modern 

techniques and tools for data processing, risk assessment of accounting information systems, analysis 

and development of data system to fit accounting procedures, and e-commerce. 

 

บช. 404 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน 3 ( 3 - 0 - 6) 

AC  404 Internal Auditing and Control 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 205 และ บช. 206 

 ศึกษาการกำกับดูแลกิจการ วัตถุประสงค และองคประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุมภายใน 

ตามแนวคิดของ COSO การจัดการความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management: ERM) ตามแนวคิดของ 

COSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การวิเคราะหองคประกอบของการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับ

การรายงานทางการเงิน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรมและ

มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในสำหรับ

กิจกรรมที ่สำคัญขององคกร รวมทั ้งหนาที ่และความรับผิดชอบของผู ตรวจสอบภายในตอการทุจริตในองคกร  

เพื่อประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพ 

 This course introduce learners to corporate governance, objective and the component of 

internal control, the internal control under the concept of COSO, enterprise risk management by 

COSO, assessment of the effectiveness of internal control, an analysis of the components of internal 

control related to financial reporting, the concept of internal auditing and the establishment of 

internal audit department, ethics and standards for the professional practice of internal auditing and 

the process of internal auditing, internal auditing of important enterprise activities, job duties and 

responsibility of internal auditing to fraud, as well as basic concept of forensic accounting. It aims to 

apply knowledge to professional practice. 
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บช. 420 ขอมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร 3 ( 2 - 2 - 5) 

AC  420 Accounting Information for Management 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 315 

 ศึกษาถึงการใชขอมูลทางการเงิน ขอมูลที่ไมใชขอมูลทางการเงิน และขอมูลตนทุนเพื่อสนับสนุนการ

ตัดสินใจดานการบริหาร การวางแผนและการควบคุมการดำเนินงานของกิจการภายใตสภาวการณที่แนนอนและ 

ไมแนนอน ความสัมพันธระหวางตนทนุ ปริมาณและกำไร ระบบตนทุนรวม ระบบตนทุนผันแปร การจัดทำงบประมาณ 

งบประมาณยืดหย ุ นและการพยากรณ การบร ิหารต นท ุน การควบคุมค ุณภาพ การกำหนดราคาส ินคา  

การกำหนดราคาโอน การประเมินผลการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑและสวนงานธุรกิจ และการเทียบเคียงสมรรถนะกับ

เกณฑมาตรฐาน Balanced Scorecard แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยใชขอมูลทางการบัญชี 

การประยุกตขอมูลจากระบบบัญชีตนทนุเพื่อใชในการตัดสินใจ การวิเคราะหปจจัยระยะสั้นและระยะยาว การประเมิน

ความเสี่ยง การตัดสินใจภายใตสภาวการณที่ไมแนนอน การวางแผนและควบคุมของฝายบริหาร และการบัญชีตาม

ความรับผิดชอบ 

 This course focuses on the application of financial, non-financial data and cost information 

and to support management decision making, planning and operation control in various situations, 

cost- volume- profit relationship, full cost system, variable cost system, budget, flexible budget and 

forecasting, cost management, quality control, pricing, transfer pricing, evaluating the performance 

of products and business segments and benchmarking, balanced scorecard, and using accounting 

information to increase effectiveness and efficiency, the application of information from cost 

accounting system to decision making, short- term and long- term analysis, appraising risk, decision-

making under conditions of uncertainty, executive cost planning and control, and responsibility 

accounting. 

 

บช. 428 รายงานการเงินและการวิเคราะห 3 ( 3 - 0 - 6) 

AC  428 Financial Reporting and Analysis 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 205 และ บช. 206 

 ศึกษาการวัดมูลคายุติธรรม เทคนิคการประเมินมูลคายุติธรรม การรายงานการเงินและการเปดเผยขอมูล

ทางการบัญชี วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหรายงานการเงิน และขอมูลทางการบัญชีอื่นที่สำคัญตอการ

ตัดสินใจ การวิเคราะหอุตสาหกรรม ผลกระทบตองบการเงินจากการเลือกใชนโยบายการบัญชีที ่แตกตางกัน  

การวิเคราะหงบกระแสเงินสด การวิเคราะหงบการเงินรวม โดยเนนการใชกรณีศึกษาและเหตุการณจริง รวมถึง 

การตีความของรายงานตาง ๆ ซึ่งรวมถึงขอมูลที่ไมใชขอมูลทางการเงิน เชน รายงานความยั่งยืน และรายงาน 

ฉบับบูรณาการ เปนตน 

 This course focuses on fair value measurement, valuation techniques, financial reports and 

disclosure of accounting information, analysis methods and tools for financial reports, other 

accounting information for decision-making, industry analysis, impact of accounting policies on 

financial statements, analysis of statement of cash flows and analysis of consolidated financial 
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statements from case studies and real events. And, Interpretation of reports that include non-

financial data, for example, sustainability reports and integrated reports. 

 

บช. 437 ระบบการจัดการฐานขอมูล 3 ( 3 - 0 - 6) 

AC  437 Database Management Systems 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 205 และ บช.206 

 ศึกษาโครงสรางหลัก องคประกอบของระบบฐานขอมูล รวมถึงขอมูลขนาดใหญ (Big Data) วิธีการจัด

โครงสราง วิธีการออกแบบระบบฐานขอมูลโดยใชแบบจำลองขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Data Model) วิธีการใช

เครื่องมือสำหรับการจัดการฐานขอมูลในการออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาระบบดังกลาว

สามารถใหขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และทันตอเวลา ทำใหผูใชสามารถนำไปใชเพื่อการตัดสินใจได โดยมุงเนนศึกษา

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบบริหารฐานขอมูล สถาปตยกรรมของฐานขอมูล รูปแบบของฐานขอมูล ความขึ้นแกกัน

และกันของขอมูล เคาราง การทำใหอยูในรูปแบบบรรทัดฐาน รูปแบบบรรทัดฐานของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ การสราง

โมเดลจำลองความสัมพันธ การออกแบบฐานขอมูลแบบอีอาร (Entity relationship diagram) แบบอีอีอาร 

(Enhanced ER diagram) พีชคณิตเชิงสัมพันธ ภาษาสอบถามเชิงโครงสราง แคลคูลัสเชิงสัมพันธ ระบบรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูล การเกิดภาวะพรอมกัน การปดกั้น การกูคืนขอมูล ความบูรณภาพของขอมูล และพจนานุกรม

ขอมูล 

 This course focuses on main structure, component of database including big data, 

structuring, database system design by Relational Data Model, tools for database management and 

development in accounting systems to ensure that the systems provide accurate, reliable and timely 

information for decision- making, basic concepts of database management system, database system 

architecture, database format, dependent data, outline, normalization, normalization of relational 

database, creating model and relation, Entity Relationship Diagram, Enhanced Entity Relationship 

Diagram, relational algebra, structured query language, relational calculus, data security, concurrency, 

blocked data recovery, data integrity, and data dictionary. 

 

บช. 439 วิทยาการขอมูลและการวิเคราะหสำหรับวิชาชีพบัญช ี 3 ( 2 - 2 - 5) 

AC  439 Data Science and Analytic for Accounting Professions 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 322 และ บช. 420 

 เรียนรูเบื้องตนเกี่ยวกับองคความรูดาน Data Science ในการบริหารจัดการและนำเสนอขอมูลสำหรับ

องคกรธุรกิจ รวมถึงการประยุกตใชเทคนิคและเครื่องมือสมัยใหมในการทำ Data Analytics โดยใชกรณีศึกษา  

การถายทอดประสบการณและการปฏิบัติจริง เพื่อสนับสนุนการทำงานและการตัดสินใจสำหรับงานในวิชาชีพบัญชี 

และผูเรียนสามารถตอยอดไปสูการพัฒนานวัตกรรมการทำงานในโลกยุคดิจิทัล 

 This course introduces learners to fundamental knowledge in data science for data 

management and presentation for business entities.  It also includes techniques and modern tools 

applied in data analytic in order to support work and decision in accounting professions.  Learners 
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will learn from case study, experience transfer and practice. It aims to support working and decision-

making for accounting professions and learner can continue to develop innovative work in digital 

age. 

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก (12 หนวยกิต) 

บช. 414 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3 ( 3 - 0 - 6) 

AC  414 Specialized Accounting 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 205 และ บช. 206 

 ศึกษาถึงลักษณะและรูปแบบการดำเนินงาน การควบคุมภายในเก่ียวกับสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ 

รายไดและคาใชจาย รายงานผลการดำเนินงาน การแสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะกิจการ โดย

ประเภทธุรกิจใหบริการ จะจัดใหมีการเรียนการสอนเก่ียวกับ ธุรกิจประกันภัย  การธนาคาร สถาบันการเงิน กิจการที่

ดำเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน กองทุน การโรงแรม การบินพาณิชย การสื่อสารโทรคมนาคม เปนตน ประเภทธุรกิจ

พาณิชยกรรม จะจัดใหมีการเรียนการสอนเก่ียวกับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สหกรณเพื่อการเกษตร สหกรณรานคา

และธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ที่ทางคณะพิจารณาเห็นสมควรใหมีการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ 

 This course focuses on business characteristics and forms of operations, internal control of 

assets, liabilities equity, income and expenses. Reports of operation results, and financial position of 

the specific business enterprises. A study includes: business sectors, i.e., insurance, banking, financial 

institutions, investment companies, funds, hotel, airline commercial flights business, 

telecommunications etc.  and commercial business, i. e. , electronic commerce, agricultural 

cooperatives, co-operative stores and other businesses specified by the school in each semester. 

 

บช. 423 การวางแผนภาษีอากร 3 ( 3 - 0 - 6) 

AC  423 Tax Planning 

วิชาบังคับกอน : สอบได กม. 301 และ บช. 401 

 ศึกษาถึงการวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิม่ 

และภาษีอื่นๆ เพื่อใหการเสียภาษีเปนไปอยางประหยัดภายใตกรอบของกฎหมาย และความรับผิดชอบและจริยธรรม

ตอสังคม รวมทั้งปญหาและผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติที่ไมดีเก่ียวกับภาษีอากร 

 This course focuses on personal income tax planning, corporate income tax, withholding 

tax, value added tax and other taxes for tax saving under legal framework, social responsibility and 

ethics, and problems and effects from bad practice in taxation. 
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บช. 424 การฝกงานดานบัญช ี 3 ( 0 - 9 - 0) 

AC  424 Accounting Internship 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช.322 

 ประยุกตใชความรูทางบัญชีและศาสตรที่เกี่ยวของในการทำงานกับองคกรธุรกิจตางๆ หนวยงานภาครัฐ 

หรือองคกรอื่นๆ โดยมีลักษณะงาน ขอบเขตของงาน หนาที่ ความรับผิดชอบ การวัดประเมินผล และระยะเวลา 

การปฏิบัติงานที่กำหนดรวมกัน นอกจากนี้ ผูเรียนจะอยูภายใตการดูแลของอาจารยในคณะและผูบริหารขององคกร

นั้นๆ และตองปฏิบัติงานใหแลวเสร็จและครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดรวมกัน 

 In this course, learners will apply accounting and related knowledge to work with business 

organizations, government agencies or other organizations. The scope of work, duties, responsibilities, 

evaluation and timing are agreed upon.  In addition, learner is under supervised by school members 

and management of business organizations, government agencies or other organizations.  And, the 

practices must be completed throughout the agreed period. 

 

บช. 425 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3 ( 3 - 0 - 6) 

AC  425 Seminar in Financial Accounting 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 428  

 อภิปรายและวิเคราะหประเด็นปจจุบันเกี ่ยวกับบัญชีการเงิน อาทิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

การประเมินมูลคาธุรกิจ ปญหาพิเศษเกี่ยวกับบัญชีการเงิน และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยใชกรณีศึกษา ที่เกิดขึ้นจริง 

ในธุรกิจ บทความ และ/หรือเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ 

 Discussion and analysis of current issues in financial accounting such as financial reporting 

standards, business valuation, special problems in financial accounting and professional ethics by 

using real case studies, articles, and/or related documents. 

 

บช. 426 สัมมนาการบัญชบีริหาร 3 ( 3 - 0 - 6) 

AC  426 Seminar in Managerial Accounting 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 420  

 อภิปรายและวิเคราะห ประเด็นปจจุบันเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร การประยุกตใชบัญชีบริหารกับธุรกิจ

ภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ปญหาพิเศษทางการบัญชีบริหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยใชกรณีศึกษา  

ที่เกิดข้ึนจริงในธุรกิจ บทความ และ/หรือเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ 

 Discussion and analysis of current issues in managerial accounting, application of 

managerial accounting to business under dynamic environment, special problems in managerial 

accounting and professional ethics by real case studies, articles, and/or related documents. 
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บช. 427 การบัญชีสำหรับธุรกิจสงออกและนำเขา 3 ( 3 - 0 - 6) 

AC  427 Accounting for Export and Import 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 205  บช. 206 และ กม. 301  

 ศึกษาถึงความรูทั่วไปของธุรกิจสงออกและนำเขาในเรื่องตาง ๆ เชน หนวยงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจสงออก

และนำเขา การสงเสริมการลงทุน (BOI)  ระบบการคาระหวางประเทศ ระบบการใหสินเชื่อที่ไดรับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐบาลและสถาบันการเง ินในประเทศเก ี ่ยวกับ การเป ด Letter of Credit , Trust Receipt , Letter of 

Guarantee /Shipping Guarantee รวมถึงการขอสินเชื่อ Packing Credit  กฎหมายภาษีอากรในสวนที่เก่ียวของกับ

ธุรกิจ  เชน  ภาษีเงินไดนิติบุคคล  ภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต  สิทธิประโยชนดานภาษีที่

ผูประกอบการจะไดรับยกเวนภาษีสำหรับธุรกิจ เชน หนังสือแสดงถ่ินกำเนิดของสินคา  ขอตกลงทางการคาเสรีระหวาง

ประเทศ (FTA) รวมถึงศึกษาเก่ียวกับระบบเอกสารตางๆ ทั้งในสวนของเอกสารที่เก่ียวของกับพิธีการสงออกและนำเขา 

ความหมายของคำยอ (INCO TERM) , EXWORK , FOB , CIF , CIP , CFR , DDU  เอกสารที่เกี่ยวของกับการบันทึก

บัญชี การบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจสงออกและนำเขา การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน  อัตราซื้อ  อัตราขาย 

การรับรูรายไดและคาใชจายของผลตางอัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนศึกษาการจัดทำรายงานและงบการเงินของธุรกิจ 

 This course focuses on general knowledge of import and export business, i. e. , import - 

export agencies and units, Board of Investment ( BOI) , the international trade system, the system of 

credits backed by the government and domestic financial institutions, i. e. , Letter of Credit , Trust 

Receipt , Letter of Guarantee /Shipping Guarantee and Packing Credit, business taxes, i.e. income tax, 

value- added tax, custom duty, tax benefits, i. e.  Certificate of Origin,  excise tax, Free Trade Area, 

import – export systems, INCO TERM, i.e. EXWORK , FOB , CIF , CIP , CFR , DDU , accounting document, 

accounting for import – export, foreign exchange and recognition, and financial statements. 

 

บช. 431 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 ( 2 - 2 - 5) 

AC  431 Computer Programming 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 205  และ บช. 206 

 ศึกษาแนวคิดและหลักการเขียนโปรแกรมแบบมาตรฐานโดยใชภาษาปาสคาล หรือภาษาโปรแกรมที่นิยม

ใชในปจจุบัน มุงเนนทักษะการเขียนโปรแกรมที่ดี การพัฒนาอัลกอริทึม ประเภทของขอมูล ตัวแปร คาคงที่ นิพจนทาง

คณิตศาสตร การแสดงผลขอมูลและการรับขอมูล การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข โปรแกรมแบบทำซ้ำ โปรแกรม

ยอย (โมดูล) การกำหนดชนิดขอมูล ไฟลพอยเตอรและลิงคลิสต ยูนิต การจัดเรียงขอมูล โพรซีเยอรและฟงกชัน

มาตรฐาน กราฟก การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เทคนิคการระบุและการแกไขปญหา การเขียนโครงสรางและผังงานของ

โปรแกรมแบบตาง ๆ เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมกับงานบัญชีได 

 This course introduces learners to concepts and principles of standard programming – 

Pascal or programming languages used popularly at the present.  It also focuses on skills of 

programming algorithm development, data type, factor, constant value, mathematics expression, 

data- input and output, conditional programming, repetition programming, modular programming, 

defining data types, file pointer and linked list, unit, data sorting, procedure and standard function, 
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graphic, object-oriented programming, identification technique and solution for work flow of various 

programs in order to write computer program for accounting. 

 

บช. 432 การประยุกตคอมพิวเตอรในการรายงานทางธุรกิจ 3 ( 2 - 2 - 5) 

AC  432 Computer Applications in Business Reporting 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 205  และ บช. 206 

 ศึกษาหลักการประยุกตใชโปรแกรมประเภทสเปรดชีทในการบริหารจัดการงานดานบัญชีการเงินและบัญชี

บริหาร โดยมุงเนนการสรางและใชฐานขอมูล การสอบถามขอมูลจากฐานขอมูล การใชฟงกชันฐานขอมูล การทำงาน

กับฟงชันระดับสูง การเขียน Macro และ VBA รวมถึงการเตรียมความพรอมในการสอบ Microsoft Office 

Specialist Certification (Microsoft Office Excel Expert) 

 This course focuses on principles and applications of spreadsheet for management and 

financial and management accounting, creating and using database, retrieving data from a database, 

using database functions, working with high- level functions, Macro and VBA writing.  Preparation of 

Microsoft Office Specialist Certification (Microsoft Office Excel Expert). 

 

บช. 435 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 3 ( 3 - 0 - 6) 

AC  435 Accounting Information Systems Analysis and Design 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 403 

 ศึกษาแนวคิด หลักการวิเคราะหและออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี วัตถุประสงคในการออกแบบระบบ 

วงจรชีวิตเกี่ยวกับพัฒนาการของระบบซอฟตแวร ศึกษาระบบงานตาง ๆ ที่อาจนำมาใชปฏิบัติได การหาจุดประหยัด

ของระบบ การเลือกและการประเมินผลของฮารดแวรและซอฟตแวร การออกแบบและพัฒนาซอฟตแวร การศึกษา

ความเปนไปไดของโครงการ การจัดทำแบบนำเสนอโครงการ การบริหารโครงการ เครื ่องมือและเทคนิคในการ

วิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยคำนึงถึงกระบวนการทางบัญชีและระบบการควบคุมภายใน 

การนำระบบไปใชงานและการประเมินผลหลังการใชงาน 

 This course focuses on analysis and design of accounting information systems, objective of 

system design-n, life cycle of software development, particle systems, saving point finding, selection 

and evaluation of hardware and software, design and development of hardware and software, project 

feasibility study,  project proposal, project management, tools and techniques for analysis and design 

of accounting information systems based on accounting procedures and internal control, 

deployment and ex–post evaluation. 
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บช. 436 ความมั่นคงในระบบสารสนเทศและการควบคุม 3 ( 3 - 0 - 6) 

AC  436 Information Systems Security and Control 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 403 

 ศึกษาวิธีการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และขอมูล  

การสรางระบบ การควบคุมระบบ และการประกันคุณภาพระบบสารสนเทศ การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 

ทฤษฎีสารสนเทศ การลงรหัสคริปโตกราฟ กรรมวิธีรับรองความปลอดภัย ขอบเขต   การปองกันจากซอฟตแวร 

ที่ประสงครายตอระบบ ไวรัส ลอจิกบอมบ และวิธีการตรวจสอบแกนของความปลอดภัย 

 This course focuses on security of information system, computer system and data network 

system.  Creating system, system control and quality assurance of information systems, risk 

management, information system theory, cryptography, security certification, scope of protection 

from malicious software, virus, logic bombs and core security verification. 

 

บช. 438 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 3 ( 3 - 0 - 6) 

AC  438 Information System Auditing and Control 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 322 

 ศึกษาถึงแนวคิดและผลกระทบเนื่องจากการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการประมวลผลทางดาน 

การบัญชี การควบคุมภายในของระบบงานที ่ใชคอมพิวเตอร การทุจริตทางคอมพิวเตอรและมาตรการปองกัน  

การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การวิเคราะหความนาเชื่อถือของการประมวลผลขอมูล เทคนิคและ 

การตรวจสอบระบบบัญชีที่ใชคอมพิวเตอร และการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการตรวจสอบระบบบัญชี 

 This course focuses on the concept and impact from accounting data processed by 

computer, internal control of computer application systems, computer fraud and prevention, risk 

assessment and internal control, analysis of the reliable data processing, techniques and auditing 

methods for electronics data processing system, and the use of modern technology for auditing. 

 

บช. 440 แพลตฟอรมการบัญชีดิจทิัลสำหรับธุรกิจ 3 ( 2 - 2 - 5) 

AC  440 Digital Accounting Platform for Business 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 205 และ บช. 206 

              ศึกษาวิธีการใชซอฟตแวรทางการบัญชี (Accounting Software) สำหรับธุรกิจในยุคดิจิทัล ในการ

วิเคราะห ตีความ และตรวจสอบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ โดยมุงศึกษาการจัดหาและขอพิจารณาใน

การเลือกใชซอฟตแวรทางการบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ การติดตั้งซอฟตแวรทางการบัญชี การกำหนดบริษัทใหม การ

กำหนดขอมูลพื้นฐานสำหรับระบบตาง ๆ การบันทึกขอมูลรายการทางธุรกิจในระบบตาง ๆ การประมวลผลขอมูล การ

ปดบัญช ีการจัดพมิพรายงาน และการสำรองขอมูลของโปรแกรม และสงเสริมใหผูเรียนไดทบทวนแนวคิดและหลักการ

บัญชีที ่ไดศึกษามา นอกจากนี้ ผูเรียนจะไดศึกษาถึงการทำงานรวมกันของซอฟตแวรทางการบัญชีกับซอฟตแวร

ประเภท Spreadsheet เพื่อการจัดเตรียมรายงานตางๆ สำหรับผูใชขอมูล เชน การจัดทำงบประมาณ เปนตน รวมถึง

ศ ึกษาหล ักการและการประย ุกต  ใช  ERP software packages (Enterprise Resource Planning Software)  
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ในกระบวนการทำงานทางธุรกิจ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองคกรอยางมปีระสทิธิภาพ และแนวโนมของ

แพลตฟอรมการบัญชียุคใหมสำหรับธุรกิจ 

             This course focuses on using accounting software for business in digital age including 

analysis, interpretation and audit of accounting information system for decision making, selecting 

applicable accounting software system for business, accounting software installation, new company 

setup, data setup, accounting transaction in each module, data processing, closing entries, report 

printing, and data backup encouraging learners to review accounting concepts and principles.  Also, 

learners study how to use accounting software package and spreadsheet software in order to prepare 

reports such as budgeting etc.  This course also includes a study of principles and applying of ERP 

software packages ( Enterprise Resource Planning Software)  in business processes for effective 

enterprise resource planning and a trend for the next-generation of accounting platform for business. 

 

บช. 441 สัมมนาการสอบบัญช ี 3 ( 3 - 0 - 6) 

AC  441 Seminar in Auditing 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 322 

 อภิปรายและวิเคราะห ประเด็นปจจุบันเกี่ยวกับการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี ปญหาในการ

ปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี   ปญหาพิเศษดานการสอบบัญชี ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลตอการสอบบัญชี และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนการเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการฟองรองและแนวทางการแกไข และแนวคิดเก่ียวกับ 

forensic accounting โดยใชกรณีศึกษาที่เกิดข้ึนจริงในธุรกิจ บทความ และ/หรือเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ 

 Discussion and analysis of current issues in auditing, auditing standards, issues in auditing 

in practice, special problems in auditing, impacts of digital technology on auditing and professional 

ethics, the participation in prosecution processes and problem solving, as well as concepts of forensic 

accounting by using real case studies, articles, and/or related documents. 

 

บช. 442 สัมมนาการภาษีอากร 3 ( 3 - 0 - 6) 

AC  442 Seminar in Taxation 

วิชาบังคับกอน : สอบได กม. 301 และ บช. 401 

 อภิปรายและวิเคราะหประเด็นภาษีอากรในปจจุบันของภาคธุรกิจที่สำคัญและเทียบเคียงกับหลักการบัญชี 

ปญหาพิเศษดานภาษีอากร และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยใชกรณีศึกษา บทความ และเอกสารตางๆ ที่เกี ่ยวของ 

ตลอดจนคําวินิจฉัยดานภาษีอากร และ คําพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง 

 Discussion and analysis of current tax issues of important business sectors comparing to 

accounting principles, special problems of taxation and professional ethics by using case studies, 

articles and related document, rulings of taxation, and verdict of the central tax court. 
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บช. 443 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 3 ( 3 - 0 - 6) 

AC  443 Seminar in Accounting Information Systems and Technology 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 403 

 อภิปราย วิเคราะหปญหาและประเด็นปจจุบันเกี ่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใชกับระบบสารสนเทศ 

ทางการบัญชี ปญหาพิเศษดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพ และแนวทาง 

ในการแกไขปญหา โดยใชกรณีศึกษาที่เกิดข้ึนจริงในธุรกิจ บทความ และเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

 Analysis and discussion of problems and current issues involving technology for accounting 

information systems, special problems in technology and accounting information systems, 

professional ethics and problem solving by using real case studies, articles and related documents. 

 

บช. 444 สัมมนาการตรวจสอบและการควบคุมภายใน 3 ( 3 - 0 - 6) 

AC  444 Seminar in Internal Auditing and Control 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 404 

 อภิปราย วิเคราะหปญหาและประเด็นปจจุบันเก่ียวกับการตรวจสอบและการควบคุมภายใน ปญหาในการ

ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบและควบคุมภายใน และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสามารถนำความรูไปประยกุตใชไดอยาง

มีประสิทธิภาพ และแนวคิดเกี่ยวกับ forensic accounting โดยใชกรณีศึกษาที่เกิดข้ึนจริงในธุรกิจ บทความ และ

เอกสารตางๆ  ที่เก่ียวของ 

 Analysis and discussion of problems and current issues involving internal audit and control 

and problems of internal auditing and control in practices and professional ethics to be able to apply 

knowledge of internal auditing and control effectively, as well as concepts of forensic accounting by 

using real case studies, articles, and related documents. 

 

บช. 453 สหกิจศึกษาสำหรับนักบัญช ี 6 ( 0 - 35 - 0) 

AC  453 Cooperative Education for Accountant 

วิชาบังคับกอน : สอบได  สศ. 301 และนักศึกษาตองลงทะเบียนและ 

         สอบผานในกลุมวชิาเฉพาะดาน-บงัคับแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 ศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการในฐานะพนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสราง 

ใหผูเรียนมีความพรอมดานงานอาชีพจากการปฏิบัติงานพื้นฐานอยางมีหลักการและเปนระบบ ผูเรียนจะตองมีการ

ปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห ซึ่งเปนงาน 

ที่มีคุณภาพหรือเปนงานที่เนนประสบการณทำงาน (Work Integrated Learning) ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของผูเรียน

หรือโครงงาน (Project Based Learning) ที่เปนงานที่เปนประโยชนตอองคกร รวมถึงมีการประเมินผลการทำงานจาก

คณาจารยรวมกับสถานประกอบการ และผู เรียนจะตองจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลัง 

เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

 In this course, learners will work in a real workplace as employees of the organization in 

order to prepare them to get ready for a professional work from a practical work in a fundamental 
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and systematic manner.  Learners are required to work in full time at the selected organization for 

the period of not less than one semester or 16 weeks.  Learners must be assigned for a professional 

work or a work which focuses on work experience (Work Integrated Learning), relating to their major 

subject or a useful project for the organization (Project Based Learning). This includes an evaluation 

from the school members and the organization. Learners are required to prepare a summary report 

of their co-operative work at the end of the practical work. 

 

บช. 454 การบัญชีเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ 3 ( 3 - 0 - 6) 

AC  454 Accounting for Strategic Planning 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 315 

 ศึกษาถึงแนวคิด เทคนิค และวิธีการเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพการผลิต  การบริหารจัดการการผลิตและ

ผลิตภัณฑ การพัฒนาองคกรและเปรียบเทียบกับองคกรอื่น (Benchmarking) โดยใชระบบตนทุน การวิเคราะห

ความสามารถในการทำกำไรจากลูกคาและผลิตภัณฑ การนำระบบตนทุนไปใชในการบริหารงาน เชน การสราง

แรงจูงใจในองคกร หรือ การประเมินผลงาน เปนตน รวมทั้งการบัญชีบริหารเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม 

 This course focuses on concepts, techniques, and methods relating to quality control for 

production, production and products management, benchmarking in terms of cost system aspects, 

customer and product profitability analysis, the implementation of cost systems for management 

such as creating motivation or evaluating performance, and environmental and social management 

accounting. 

 

บช. 455 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและการกำกับดูแลกิจการเพื่อการสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ 3 ( 3 - 0 - 6) 

AC  455 Ethics of Professional Accountants and Corporate Governance  

 for Business Value Creation 

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 322 หรือ บช. 404 

              ศึกษาความหมายและหลักการสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ความเปนอิสระ ความขัดแยง 

ทางผลประโยชน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่พึงมีตอจรรยาบรรณวิชาชีพและธุรกิจ 

บทบาทขององคกรและหนวยงานกำกับดูแลทางวิชาชีพบัญชี ศึกษาความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการ กลไก

การกำกับดูแลกิจการ การบัญชีกับการกำกับดูแลกิจการ และคุณธรรมจริยธรรมกับการกำกับดูแล เพื่อนำไปสู 

การพัฒนาอยางยั่งยืนของกิจการ โดยใชกรณีศึกษา บทความ และเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

 This course focuses on code of ethics for professional accountants, independence, conflicts 

of interest, integrity, responsibilities of professional accountants to the ethics and business, and role 

of professional accounting bodies and regulators. Learners will also learn the importance of corporate 

governance system, mechanisms of corporate governance, accounting and corporate governance, 

and moral and ethics relating to corporate governance leading to sustainable development of 

business by using case studies, articles and related documents. 
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สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา 3 ( 3 - 0 - 6) 

CO 301 Pre-Cooperative Education 

 ศึกษาแนวคิดและความเขาใจของระบบสหกิจศึกษา  ตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมและทักษะดาน

ตางๆ อาทิ  การเขียนจดหมายสมัครงาน  การเลือกสถานประกอบการ  เทคนิคการเขารับการสัมภาษณงาน  

การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร บุคลิกภาพ การทำงานเปนทีม สรางสรรคการทำงานดวยกิจกรรม 5 ส วัฒนธรรม

องคกร เทคนิคการคิดอยางสรางสรรค เทคนิคการเขียนรายงาน และการนำเสนอ ทักษะการเปนผูประกอบการ  

คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ขอควรปฏิบัติในระหวางการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยในสถาน

ประกอบการ 

 Study of approach and understanding of cooperative education, preparation of various 

skills such as application letter, employer selection, job interview techniques, communication 

development, personality, team working, 5- S activities for creative working, organization culture, 

creative thinking techniques, report writing techniques, presentation, entrepreneurship skills, morality, 

professional ethics, and regulations and safety at work. 

 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หนวยกิต) 

นักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือเลือกเรียน

ในรายวิชาดังตอไปนี ้

 

บช. 102 โลกธุรกิจกับการบัญช ี 3 ( 3 - 0 - 6) 

AC  102 Business World and Accounting  

 ศึกษาแนวทางการประกอบธุรกิจที่ผูประกอบการควรทราบ เริ่มตั้งแตขอพิจารณาในการเลือกประกอบ

ธุรกิจ ข้ันตอนในการจัดตั้ง ลักษณะงานและความรับผิดชอบของหนวยงานในธุรกิจ หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ ภาษี

อากรและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจเบื้องตน ศึกษาความสำคัญและประโยชนของการบัญชีในการ

บริหารงานของธุรกิจ กระบวนการจัดทำบัญชีและเอกสารที่เกี ่ยวของ รายงานทางการเงิน รูปแบบและกิจกรรม 

ทางธุรกิจที่สำคัญในปจจุบันซึ่งมีผลตอการจัดทำรายงานทางการเงิน รวมถึงจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ  

 This course introduces learners to business guidelines for entrepreneurs, business selection, 

business establishment, job descriptions and responsibilities of business units, relevant public sectors, 

as well as basic tax and business law.  It also focuses on the importance and benefits of accounting 

in business management, preparation of accounting and related documents, financial reports, current 

forms and activities of business affecting the preparation of financial reports, as well as business 

ethics.




