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หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (โปรแกรมภาคภาษาไทย) 
หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

 

รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย: หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of  Accountancy Program 
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเต็ม (ไทย) : บัญชีบัณฑิต 
 ช่ือย่อ (ไทย) : บช.บ 
 ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of  Accountancy 
 ช่ือย่อ (อังกฤษ) :  B.Acc. 
 

วิชาเอก 
 การบัญชี 
 

หลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต 
  โครงสร้างหลักสูตร 
 โครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  แบ่งเป็น 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต 
  ก.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-บงัคับ (21 หน่วยกิต)   
  1) กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 15 หน่วยกิต 
  2) กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ 3 หน่วยกิต 
  3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต 
  ก.2 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-เลือก (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)  
  1) กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร   
  2) กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ   
  3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  4) กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม   
  5) กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยัง่ยืน   
     

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชาแกน 42 หน่วยกิต 
  2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต 
  3) กลุ่มวิชาเอกเลือก 21 หน่วยกิต 
     

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต 
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รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  30  หน่วยกิต 
ก.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-บงัคับ (จ านวน 21 หน่วยกิต) 

 1.  กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร  จ านวน 5 วิชา รวม  15  หน่วยกิต   
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
(Thai  for Careers))   

3 (3-0-6) บังคับ 
 

GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1* 
(English for Communication 1*) 

3 (3-0-6) บังคับ* 
 

GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2* 
(English for Communication 2*) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน 
GE002* หรือ
คะแนน TOEIC 
หรือเทียบเท่าตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน 
อาชีพ 1* 
(English for Communication in 
Careers 1*) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อนGE003* 
หรือคะแนน 
TOEIC หรือ
เทียบเท่าตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
อาชีพ 2* 
((English for Communication in 
Careers 2*) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อนGE004* 
หรือคะแนน 
TOEIC หรือ
เทียบเท่าตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

 

* หมายเหตุ  
1. นักศึกษาชาวต่างชาติท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีหนึ่ง (Native English Speaker) และ/หรือ 

นักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเต็มเวลามาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต้อง
ลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 วิชาคือ   GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  GE003  ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 2  GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1  และ GE005  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานอาชีพ 2   และต้องผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเห็นชอบ 

1. Foreign students who are native English speakers and/or students who have 
studied in a full-time English program at least six years. Registration for all four English 
language courses are required: GE002 English for Communication 1, GE003 English for 
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Communication 2, GE004 English for Communication in Careers 1, and GE005 English for 
Communication in Careers 2. All students must pass the required course evaluation by the 
curriculum committee. 

2. นักศึกษาท่ีย่ืนผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC หรือเทียบเท่า  จะต้องด าเนินการ
ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนท่ี 2  ของปีการศึกษาท่ี 2  ท่ีเข้าศึกษา  โดยผลคะแนนภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่
เกิน  2 ปี  นั บจากวันท่ีผลสอบประกาศและต้ องเป็นไปตามเกณฑ์ การเทียบผลคะแนนมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้  
 2.  Students who submit standardized test scores of TOEIC or equivalent. All 
submissions must be completed within the second semester of the second academic year of 
study. The English test scores must be valid for no more than two years from the date of the 
announcement and must be in line with the English language proficiency criteria as follows: 
 

เกณฑ์ ก. หลักสูตรนานาชาติท่ีใช้ภาษาอังกฤษ 
ในการเรียนการสอนเท่านัน้ 

Criterion  A. International programs using 
English as the medium of instruction only 

เกณฑ์ ข. หลักสูตรท่ีใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอื่น  ๆ
ในการเรียนการสอน 

Criterion B. Programs using Thai and/or other 
languages as a medium of instruction 

1) ผลคะแนนสอบ TOIEC 550 ข้ึนไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002    
2) ผลคะแนนสอบ TOIEC 600 ข้ึนไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา  GE002  และ GE003    
3) ผลคะแนนสอบ TOIEC 650  ข้ึนไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002,  GE003  และ GE004    
4) ผลคะแนนสอบ TOIEC 700 ข้ึนไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002,  GE003, GE004 และ 
GE005 
1) Substitution of TOEIC score 550 or higher 
for GE002 
2) Substitution of TOIEC score 600 or higher 
for GE002 and GE003 
3) Substitution of TOIEC score 650 or higher 
for GE002, GE003 and GE004 
4) Substitution of TOIEC score 700 or higher 
for GE002, GE003, GE004 and GE005   

1) ผลคะแนนสอบ TOEIC 250  ข้ึนไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002   
2) ผลคะแนนสอบ TOEIC 350 ข้ึนไป  
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002  และ GE003 
3) ผลคะแนนสอบ TOEIC 450 ข้ึนไป  
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002,  GE003  และ GE004 
4) ผลคะแนนสอบ TOEIC 550 ข้ึนไป   
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002,  GE003,  GE004 และ 

GE005 
1) Substitution of TOEIC score 250 or higher 
for GE002 
2) Substitution of TOEIC score 350 or higher 
for GE002 and GE003. 
3) Substitution of TOEIC score 450 or higher 
for GE002, GE003 and GE004 
4) Substitution of TOEIC score 550 or higher 
for  GE002, GE003, GE004 and GE005 
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  2.1  ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเท่านั ้น  
เมื่อขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษโดยย่ืนผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ก.  จะต้ อง
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษนั ้น ๆ     และต้องผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรเห็นชอบ 
  2.1 For students in the International programs using English as the medium 
of instruction only. When submitting the standardized test score of English in agreement 
with the Criterion A, they are required to register for the English courses and must pass the 
required course evaluation by the curriculum committee. 
  2.2 ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรท่ีใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอื่น  ๆ   ในการเรียนการสอน  
  2.2 For students in the programs using Thai and/or other languages as a 
medium of instruction. 
   2.2.1  เมื่อขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษโดยย่ืนผลคะแนนสอบมาตรฐานตาม
เกณฑ์ ข.  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่น  ๆ   ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทดแทนให้ครบ/ไม่
น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิต ท่ีได้รับการยกเว้น  เพื่อให้มีจ านวนหน่วยกิตครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
   2.2.1 When requesting the exempt of English courses by submitting 
the standardized test score of English on the basis of criterion B, students must enroll in 
other courses offered at the university as equivalent to or more than the number of credits 
exempted in order to fulfill the program requirement. 
   2.2.2 นักศึกษาท่ีขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษโดยย่ืนผลคะแนนสอบมาตรฐาน
สูงกว่าท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์ ข. ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ก.  โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษนั ้น   ๆ   
และต้องผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเห็นชอบ 
   2.2.2 Students who request for the exempt of English courses by 
submitting a standardized test score higher than Criterion B shall follow the criterion A.  All 
students must register for all English courses and must pass the required course evaluation 
by the curriculum committee. 
 

      2.  กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ จ านวน 1 วิชา  รวม 3 หน่วยกิต   
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงื่อนไข 

GE101 
 

การประกอบการท่ีขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม 
(Innovation – Driven 
Entrepreneurship) 
 
 

3 (3-0-6) – 
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      3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 วิชา  รวม 3 หน่วยกิต   
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและ
การโค้ด 
(Digital Innovative Thinking and 
Coding) 

3 (3-0-6) – 

 

 

ก.2 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-เลือก (เลือกเรียนไม่น้อยกว่าจ านวน 9 หน่วยกิต) ตาม
กลุ่มวิชาต่อไปน้ี 

กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร  (Language and Communication Skills) 
กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Science and Technology) 
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม  (Aesthetics and Culture) 
กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยัง่ยืน  (Quality of Life and Sustainable Society) 

 

 1.  กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร   
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

 1) กลุ่มภาษา   
GE006 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) – 

 (Malay for Communication)   
GE007 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) – 

 (Vietnamese for 
Communication) 

  

GE008 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) – 
 (Burmese for Communication)   

GE009 ภาษาจีนส าหรับการสนทนาและ 3(2-2-5) - 
 การสื่อสาร 1   
 (Chinese for Conversation and   
 Communication 1)   

GE010 ภาษาจีนส าหรับการสนทนาและ 3(2-2-5) - 
 การสื่อสาร 2   
 (Chinese for Conversation and   
 Communication 2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE011 ภาษาจีนส าหรับการสนทนาและ 3(2-2-5) - 
 การสื่อสาร 3   
 (Chinese for Conversation and   
 Communication 3)   

GE012 พัฒนาการฟ้งและการพูดภาษาจีน 3(2-2-5)  
 (Chinese Listening and   
 Speaking Enhancement)   

GE013 การอ่านและรายงานภาษาจีน 3(2-2-5)  
 (Chinese Reading and Report)   
    
 2) กลุ่มทักษะการสื่อสาร   

GE051 มิติแห่งศัพท์ 3(3-0-6) – 
 (Aspects of Vocabulary)   

GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและ
วิจัย 

3(3-0-6) – 

 (Research and Academic 
Project Writing) 

 – 

GE053 การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ 3(3-0-6) – 
 (Business Reading and Writing)   

GE054 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) – 
 (Reading for Life Development)   

GE055 ทักษะการพูดและการน าเสนองาน 3(3-0-6) – 
 (Speaking and Presentation Skills)   
GE056 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6) – 

 (Intercultural Communication)   
GE057 นักข่าวพลเมือง 3(3-0-6) – 
 (Citizen Reporter)   
GE058 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ 3(3-0-6) – 

 (Transmedia Storytelling)   
GE059 การอ่านภาษาไทยเบื้องต้น 3(2-2-5) – 

 (Basic Thai Reading)   
GE060 การเขียนภาษาไทยเบื้องต้น 3(2-2-5) – 

 (Basic Thai Writing)   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE061 การอ่านและการเขียนภาษาไทย
เชิงวิชาการ 

3(2-2-5) – 

 (Academic Thai Reading and 
Writing) 

  

GE062 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) – 
 (Thai for Communication)   
GE063 การฟังและการพูดภาษาไทย 3(2-2-5) – 

 (Thai Listening and Speaking)   
GE064 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) – 

 (English Pronunciation)    
GE065 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ

ผลงาน 
3(2-2-5) – 

 (Presentation in English)   
GE066 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

เชิงวิชาการ 
3(2-2-5) – 

 (Academic English Reading and 
Writing) 

  

GE067 ทักษะการน าเสนอละการพูดในท่ี 3(3-0-6) – 
 สาธารณะ   
 (Presentation and Public   
 Speaking Skills)   

GE068 การเขียนและการน าเสนอเชิง 3(3-0-6) – 
 วิทยาศาสตร์   
 (Science Writing and 

Presenting) 
  

GE069 การเขียนการเล่าเรื่องและการ
ปฏิบัติ 

3(3-0-6) – 

 อย่างสร้างสรรค์   
 (Creative Writing Storytelling   
 And Performing) 
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 2.  กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

3(3-0-6) – 

 (Business Ethics and Social 
Responsibility) 

  

GE103 การคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6) – 
 (Design Thinking)   
GE104 ธุรกิจออนไลน์ 3(3-0-6) – 
 (Online Business)   
GE105 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับ

ผู้ประกอบการ 
3(3-0-6) – 

 (Law for Entrepreneurs)   
GE106 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) – 
 (E-Commerce Law)   
GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6) – 
 (Trading and Investment)   
GE108 การบริหารความมัง่คัง่ 3(3-0-6) – 
 (Wealth Management)   
GE109  ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและ    

ความงาม 
  3(3-0-6) – 

  (Food Business for Wellness 
and Beauty) 

  

GE110 สัมมนาทิฏฐิเพื่อการประกอบการ 3(3-0-6) – 
 (Right View Entrepreneurship)   

GE111 โครงการนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนด้วย
ผู้ประกอบการ 1 

3(3-0-6) – 

 (Entrepreneurial Driven 
Innovation Project 1) 

  

GE112 โครงการนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนด้วย
ผู้ประกอบการ 2 

3(3-0-6) – 

 (Entrepreneurial Driven 
Innovation Project 2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE113 โครงการนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนด้วย
ผู้ประกอบการ 3 

3(3-0-6) – 

 (Entrepreneurial Driven 
Innovation Project 3) 

  

GE114 โครงการประกอบการท่ีขับเคลื่อน
โดยนวัตกรรม 1 

3(3-0-6) – 

 (Innovation Drive 
Entrepreneurial Project 1) 

  

GE115 โครงการประกอบการท่ีขับเคลื่อน
โดยนวัตกรรม 2 

3(3-0-6) – 

 (Innovation Drive 
Entrepreneurial Project 2) 

  

GE116 การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) – 
 (Accounting for Entrepreneur)   
GE117 เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย 3(3-0-6) – 
 (Economies of Asian Countries)   
GE118 วิสาหกิจเพื่อสังคม 3(3-0-6) – 

 (Social Enterprise)   
GE119 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค 3(3-0-6) – 

 (Consumer Economics)   
GE121 พื้นฐานการบริหารจัดการตนเอง 3(3-0-6) – 

 (Fundamentals of Self-
management)  

  

GE122 การน าเสนอธุรกิจเพื่อระดมทุน 3(3-0-6) – 
 (Intensive Pitching Workshop)  

(Intensive Pitching Workshop)  
  

GE123 พื้นฐานการเงิน 3(3-0-6) – 
 (Basic of Finance)   

GE124 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบือ้งต้น 3(3-0-6) – 
 (Introduction to E-Commerce)  
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 3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3(3-0-6) – 
 (Modern Innovation Technology)   
GE203 การคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) – 
 (Analytical Thinking for Business)   
GE204 เกษตรอัจฉริยะ 3(3-0-6) – 
 (Smart Farming)   
GE205 ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเพื่อสุขภาพ

และความงาม 
3(3-0-6) – 

 (Cosmetic Products for Health 
and Beauty) 

  

GE206 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย 3(3-0-6) – 
 (Thai Herbs Wisdom)   
GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล 3(3-0-6) – 
 (Digital Technology)   
GE208 เกมดิจิทัล   3(3-0-6) – 
 (Digital Games)   
GE209 ธุรกิจขยะรีไซเคิล 3(3-0-6) – 
 (Recycling Business)    
GE211 การนับจ านวนและความน่าจะเป็น 3(3-0-6) – 
 เบื้องต้น   
 (Counting and Elementary   
 Probability)   
GE212 พื้นฐานสถิติ 3(3-0-6) – 
 (Basics of Statistics)   
GE213 พื้นฐานคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) – 

 (Basics of Computers)   
GE214 ตรรกะทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) – 

 (Foundations of Mathematical   
 Logic)   

GE215 พื้นฐานคณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) – 
 (Mathematical Foundations of   
 Computing)   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE216 พีชคณิตเชิงเสร้น 3(3-0-6) – 
 (Linear Algebra)   

 

 4.  กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงื่อนไข 

 1) กลุ่มสุนทรียศาสตร์   
GE301 ปรัชญาความรัก 3(3-0-6) – 
 (Philosophy of Love)   
GE302 ปรัชญาศิลปะ 3(3-0-6) – 
 (Philosophy of Art)   
GE303 รูปรสกลิ่นสีเสียง 3(3-0-6) – 
 (Shape, Taste, Smell, Color, 

Sound) 
  

GE304 เรื่องเล่าในโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6) – 
 (Narratives in the Modern 

World) 
  

GE305 การตีความละครและภาพยนตร ์ 3(3-0-6) – 
 (Interpretation of Drama and Film)   
GE306 นิทานของโลก 3(3-0-6) – 
 (Tales of the World)   
GE307 พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี 
สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ  
สยามบรมราชกุมารี 

3(3-0-6) – 

 (HRH Princess Maha Chakri 
Sirindhorn’s Writing) 

  

GE308 วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเย่ียม
แห่งอาเซียน 

3(3-0-6) – 

 (Southeast Asian Writers Award)   
GE309 การอ่านร้อยกรองไทย 3(3-0-6) – 
 (Thai Poetry Recitation)   
GE310 นาฎศิลป์ไทย 3(2-2-5) – 
 (Thai Classical Dance)   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE311 แดนซ์ 3(2-2-5) – 
 (Dance)   
GE312 การขับร้อง 3(2-2-5) – 
 (Singing)   
GE313 ดนตรีวิจักษณ์ 3(3-0-6) – 
 (Music Appreciation)   
GE314 การจัดดอกไม้ 3(2-2-5) – 
 (Flower Decoration)   
GE315 พัสตราภรณ์ 3(3-0-6) – 
 (Costume and Garment)   
GE316 การออกแบบเครื่องแต่งกายและ  

การแต่งหน้า 
3(2-2-5) – 

 (Costume and Make-Up Design)   
GE317 ศิลปะวิจักษณ์ 3(3-0-6) – 
  (Art Appreciation)   
GE318 การละเล่นและเพลงพื้นบ้านไทย 3(3-0-6) – 
 (Thai Folk Games and Songs)   
    
 2) กลุ่มวัฒนธรรม   
GE351 วัฒนธรรมประชานิยม 3(3-0-6) – 
 (Popular Culture)   
GE352 สื่อบันเทิงอาเซียน 3(3-0-6) – 
 (ASEAN Entertainment Media)   
GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  3(3-0-6) – 
 (ASEAN Cultures)   
GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติ           

ในศิลปะไทย 
3(3-0-6) – 

 (Foreign Culture Influence on 
Thai Arts) 

  

GE355 ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลัง       
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

3(3-0-6) – 

 (History of  Thailand’s Society 
after Revolution) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE356 อุดมการณ์สร้างชาติของจีน 3(3-0-6) – 
 (China’s National Ideology)   
GE357 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 3(3-0-6) – 
 (Current World Events)   
GE358 ภาวะหลายภาษา 3(3-0-6) – 
 (Multilingualism)   
GE359 การจัดการพิพิธภัณฑ์ 3(3-0-6) – 
 (Museum Management)   
GE360 ปรัชญาตะวันตก 3(3-0-6) – 
 (Western Philosophy)   
GE361 ปรัชญาตะวันออก 3(3-0-6) – 
 (Eastern Philosophy)   
GE362 วัฒนธรรมชา 3(3-0-6) – 
 (Tea Culture)   
GE363 วัฒนธรรมข้าว 3(3-0-6) – 
 (Rice Culture)   
GE364 วัฒนธรรมน ้า 3(3-0-6) – 
 (Water Culture)   
GE365 ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีน

ในประเทศไทย 
3(3-0-6) – 

 (Chinese Shrine and Oblation in 
Thailand) 

  

GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธ์ุ
ในสังคมไทย 

3(3-0-6) – 

 (Ethnic Diversity in Thai Society)   
GE367 ความหลากหลายทางเพศใน

สังคมไทย 
3(3-0-6) – 

 (Gender Diversity in                
Thai Society) 

  

GE368 คติชนสร้างสรรค์ 3(3-0-6) – 
 (Creative Folklore) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศ
ใกล้เคียง 

3(3-0-6) – 

 (Archaeology in  Thailand and 
Neighboring Countries) 

  

GE370 ท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์สินค้าทาง
วัฒนธรรม 

3(3-0-6) – 

 (Local and Creative Cultural 
Products) 

  

GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธีใน
สังคมไทย 

3(3-0-6) – 

 (Royal Tradition and Ceremony 
in Thailand) 

  

GE372 ประเพณีประดิษฐ์ 3(3-0-6) – 
 (Invented Tradition)   
GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 3(3-0-6) – 
 (Tradition and Festivals in 

Thailand) 
  

GE374 ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย 3(3-0-6) – 
 (History of Photography)   
GE375 ประวัติศาสตร์แอนิเมชัน่ 3(3-0-6) – 
 (Animation History)   
GE376 ความเช่ือในสังคมไทย 3(3-0-6) – 
 (Faith in Thai Society)   
GE377 โหราศาสตร์และการพยากรณ์ 3(3-0-6) – 
 (Astrology and Forecasting)   
GE378 ศาสนาของโลก 3(3-0-6) – 
 (World Religions)   
GE379 หมากล้อม 3(2-2-5) – 
 (Go)   
GE380 หมากรุกไทยและสากล 3(2-2-5) – 
 (Thai and International Chess)   
GE381 วัฒนธรรมและประเพณีไทย 3(3-0-6)  
 (Thai Culture and Traditions)   
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 5.  กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยัง่ยืน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

 1) กลุ่มคุณภาพชีวิต   
GE401                                                             ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคม

ดิจิทัล 
3(3-0-6) – 

 (Information Literacy Skills in 
Digital Society) 

  

GE402 เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6) – 
  (Discovery of Learning Society)   
GE403 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 3(3-0-6) – 
  (Media Literacy Skill)   
GE404 เจนเนอเรชัน่ ซี กับคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) – 
 (Generation Z and Quality of 

Life) 
  

GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) – 
 (Developmental Psychology)   
GE406 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง 3(3-0-6) – 
 (Psychology for Self-

Management) 
  

GE407 จิตวิทยาการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) – 
 (Psychology for Teamwork)   
GE408 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้น า 3(3-0-6) – 
 (Personality Development for 

Leaders) 
  

GE409 แฟชัน่ 3(3-0-6) – 
 (Fashion)   
GE410 การท าอาหาร 3(2-2-5) – 
 (Cooking)   
GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) – 
  (Health and Beauty Care)   
GE412 ศาสตร์แห่งความสุข 3(3-0-6)  
 (Science of Happiness) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

 
2)  กลุ่มสังคมยัง่ยืน 

  

GE451 ศาสตร์ของพระราชา 3(3-0-6) – 
 (Knowledge of the King)   
GE452 หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัย  

ของเรา  
3(3-0-6) – 

 (TCC and Our UTCC)    
GE453 สังคมศึกษาเพื่อสังคมท่ียังยืน 3(3-0-6) – 
 (Social Studies for Sustainable 

Society) 
  

GE454 กฎหมายส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) – 
 (Law for Everyday Life)   
GE455 ทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) – 
 (Intellectual Property)   
GE456 การท่องเท่ียวเชิงภูมิศาสตร์และ

วัฒนธรรม 
3(3-0-6) – 

 (Geography and Cultural 
Tourism) 

  

GE457 ภูมิ-ประวัติศาสตร์การท่องเท่ียว
ไทย 

3(3-0-6) – 

 (Geography and History for Thai 
Tourism) 

  

GE458 มโนทัศน์เรื่องความตาย 3(3-0-6) – 
 (Concept of Death)   
GE459 พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวิต 3(3-0-6) – 
 (Buddhist Principles and Life 

Solutions) 
  

GE460 นิเวศส านึก 3(3-0-6) – 
 (Ecological Consciousness)   
GE461 สิ่งแวดล้อมในอาเซียน 3(3-0-6) – 
 (ASEAN Environment)   
GE462 วัฒนธรรมต้านทุจริต 3(3-0-6) – 
 (Anti-Corruption Culture) 

 
  

คณ
ะบั
ญชี

 มห
าวิท

ยา
ลัย
หอ

กา
รค้
าไท

ย



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โปรแกรม ปวส. ภาคปกต)ิ 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE463 การรู้เท่าทันการคอรัปชัน่ 3(3-0-6) – 
 (Understanding Corruption)   
GE464 กิจกรรมเพื่อสังคมท่ีสร้างสรรค์ 3(3-0-6) – 
 (Creative Corporate Social 

Responsibilities) 
  

GE465 การบริการชุมชน   
 (Community Service)   
 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต 
     1.  กลุ่มวิชาแกน  จ านวน  14  วิชา  รวม 42  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

AC101 การบัญชีเบื้องต้น 
(Principles of Accounting) 

3 (2-2-5) – 

AC102 กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจและ
วิชาชีพบัญชี 
(Law Relating to Business and 
Accounting Profession) 

3 (3-0-6) – 

SC921 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
(Business Mathematics) 

3 (3-0-6) – 

EC921 หลักเศรษฐศาสตร์ 1 
(Principles of Economics 1) 

3 (3-0-6) – 

EC922 หลักเศรษฐศาสตร์ 2 
(Principles of Economics 2) 

3 (3-0-6) – 

SC922 สถิติธุรกิจ 
(Business Statistics) 

3 (3-0-6) – 

AC204 ระบบสารสนเทศเบื้องต้น 
(Introduction to Information 
Systems) 

3 (3-0-6) – 

AC206 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ     
การจัดการการปฏิบัติการ 
(Quantitative  Analysis  and 
Operation Management)  
 

3 (2-2-5) – คณ
ะบั
ญชี

 มห
าวิท

ยา
ลัย
หอ

กา
รค้
าไท

ย



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โปรแกรม ปวส. ภาคปกต)ิ 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

AC208 การภาษีอากร 1 
(Taxation 1) 

3 (3-0-6) – 

BA921 องค์การและการจัดการ 
(Organization and 
Management) 

3 (3-0-6) – 

BA922 หลักการตลาด 
(Principles of Marketing) 

3 (3-0-6) – 

BA923 การเงินธุรกิจ 
(Business Finance) 

3 (2-2-5) สอบผ่าน  AC101 

HE921 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(Business English) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน  GE005 
หรือคะแนน 
TOEIC  550 หรือ
เทียบเท่า 

BA925 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Management)  

3 (3-0-6) ศึกษาวิชาแกน
มาแล้วไม่น้อย
กว่า  
30 หน่วยกิต 

 

 2.  กลุ่มวิชาเอกบงัคับ  จ านวน  12  วิชา  รวม  36  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

AC110 การบัญชีชัน้กลาง 1 
(Intermediate Accounting 1) 

3 (2-2-5) สอบผ่าน AC101 
 

AC210 บรรษัทภิบาล การควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยง  
Corporate Governance, Internal 
Control and Risk Management) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน BA 921 

AC211 การบัญชีชัน้กลาง 2 
(Intermediate Accounting 2) 

3 (2-2-5) สอบผ่าน  AC101 

AC212 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
(Accounting Information 
Systems) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน  AC101 
และ AC204 

AC213 การบัญชีต้นทุน 
(Cost Accounting) 

3 (2-2-5) สอบผ่าน  AC101 

คณ
ะบั
ญชี

 มห
าวิท

ยา
ลัย
หอ

กา
รค้
าไท

ย



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โปรแกรม ปวส. ภาคปกต)ิ 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

AC314 การบัญชีบริหาร 
(Managerial Accounting) 

3 (2-2-5) สอบผ่าน  AC101 

AC315 การสอบบัญชีและการให้        
ความเช่ือมัน่ 
(Auditing and Assurance) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน  AC110
และ  AC211 

AC316 การตรวจสอบภายในและ              
การตรวจสอบระบบสารสนเทศ  
(Internal Auditing and Information 
Systems Auditing) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน  AC210 
และ AC212 

AC317 การภาษีอากร 2 
(Taxation 2) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน  AC101 
และ AC208 

AC318 การบัญชีชัน้สูง 1 
(Advanced Accounting 1) 

3 (2-2-5) สอบผ่าน  AC110
และ  AC211 

AC420 รายงานทางการเงินและ              
การวิเคราะห์ 
(Financial Reporting and Analysis) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน  AC110
และ  AC211 

AC421 การบัญชีชัน้สูง 2 
(Advanced Accounting 2) 

3 (2-2-5) สอบผ่าน  AC110
และ  AC211 

 

    3.  กลุ่มวิชาเอกเลือก มี  3  กลุ่มวิชา ให้เลือกเรียน  7  วิชา รวม 21 หน่วยกิต โดยต้อง
เลือกเรียนวิชาสัมมนาทางการบัญชี 1 รายวิชา กรณีเลือกเรียนสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนวิชาเอก
เลือก 5 วิชา ส าหรับกรณีไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนวิชา AC437 เกมจ าลองทางบัญชี 
หรือ AC454 เกมจ าลองทางสอบบัญชี อย่างน้อย 1 รายวิชา  
 

กลุ่มวิชาการบญัชีภาคธุรกิจ 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงื่อนไข 

 
AC430 การบัญชีระหว่างประเทศ 

(International Accounting) 
3 (3-0-6) สอบผ่าน AC110 

และ  AC 211 
AC431 การบัญชีเฉพาะกิจการ 

(Institutional Accounting) 
3 (2-2-5) สอบผ่าน  AC101 

AC432 สัมมนาบัญชีการเงิน 
(Seminar in Financial 
Accounting) 
 

3 (3-0-6) สอบผ่าน  AC110 
และ  AC 211 

คณ
ะบั
ญชี

 มห
าวิท

ยา
ลัย
หอ

กา
รค้
าไท

ย



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โปรแกรม ปวส. ภาคปกต)ิ 
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รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

AC433 การบริหารโครงการ 
(Project Management) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน BA923 

AC434 การวางแผนและควบคุมโดย
งบประมาณ 
(Budgetary Planning and 
Control) 

3 (2-2-5) สอบผ่าน  AC213 

AC435 การบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
(Environmental  Management 
Accounting) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน  AC213 

AC436 สัมมนาบัญชีบริหาร 
(Seminar in Managerial 
Accounting) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน  AC314 

AC437 เกมจ าลองทางบัญชี 
(Accounting Simulation 
Games) 

3 (1-4-4) สอบผ่าน  AC101 

AC440 การวางแผนภาษีอากร 
(Tax Planning) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน AC317 

AC441 สัมมนาภาษีอากร 
(Seminar in Taxation) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน AC317 

AC442 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 
(Public Sector Accounting) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน  AC101 

AC443 การวิจัยทางการบัญชี 
(Accounting Research ) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน  SC922  
AC314 และ AC315 

AC444 การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ 
(Business Risk Management) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน  AC110
และ  AC211 

AC445 การบัญชีส าหรับเครื่องมือทาง
การเงิน 
(Accounting for Financial 
Instruments) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน  AC110 
AC211 และ BA923 

AC446 ประเด็นพิเศษในด้านการบัญชี 
(Special Topics in Accounting) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน  AC315
และ AC317 

 

คณ
ะบั
ญชี

 มห
าวิท

ยา
ลัย
หอ

กา
รค้
าไท

ย



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โปรแกรม ปวส. ภาคปกต)ิ 
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รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

AC454 เกมจ าลองทางสอบบัญชี 
(Auditing Simulation Games) 

3 (1-4-4) สอบผ่าน AC315
และ AC316 

AC476 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี
ส าหรับธุรกิจขนาดกลางและ 
ขนาดเล็ก 
(Accounting Software Packages 
for SMEs) 

3 (1-4-4) สอบผ่าน  AC212 

AC477 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี
ส าหรับธุรกิจขนาดใหญ่ 
(Accounting Software Packages 
for Large Enterprise) 

3 (1-4-4) สอบผ่าน  AC212 

AC091 สหกิจศึกษา 
(Co-operative Education) 

6 (0-40-20) สอบผา่นวิชาใน
หลักสูตรตัง้แต่  

99 หน่วยกิตข้ึนไป 
 
 

กลุ่มวิชาสอบบญัชีและตรวจสอบภายใน 
 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

AC430 การบัญชีระหว่างประเทศ 
(International Accounting) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน  AC110
และ  AC211 

AC437 เกมจ าลองทางบัญชี 
(Accounting Simulation 
Games) 

3 (1-4-4) สอบผ่าน  AC101 

AC442 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 
(Public Sector Accounting) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน  AC101 

AC443 การวิจัยทางการบัญชี 
(Accounting Research) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน SC922  
AC314 และAC315 

AC446 ประเด็นพิเศษในด้านการบัญชี 
(Special Topics in Accounting) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน  AC315
และ AC317 

AC450 การควบคุมและตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ 
(Information System Control 
and Auditing) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน  AC212
และ AC315 

คณ
ะบั
ญชี

 มห
าวิท

ยา
ลัย
หอ

กา
รค้
าไท

ย



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โปรแกรม ปวส. ภาคปกต)ิ 
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รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

AC451 การบัญชีนิติเวช 
(Forensic Accounting) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน  AC315 
และ AC316 

AC452 สัมมนาการสอบบัญชี 
(Seminar in Auditing) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน  AC315 

AC453 สัมมนาการตรวจสอบภายใน 
(Seminar in Internal Auditing) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน  AC316 

AC454 เกมจ าลองทางสอบบัญชี 
(Auditing Simulation Games) 

3 (1-4-4) สอบผ่าน AC315 
และ  AC316 

AC476 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี
ส าหรับธุรกิจขนาดกลางและ 
ขนาดเล็ก 
(Accounting Software Packages 
for SMEs) 

3 (1-4-4) สอบผ่าน  AC212 

AC477 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี
ส าหรับธุรกิจขนาดใหญ่ 
(Accounting Software Packages 
for Large Enterprise) 

3 (1-4-4) สอบผ่าน  AC212 

AC092 สหกิจศึกษา 
(Co-operative Education) 

6 (0-40-20) สอบผ่านวิชาใน
หลักสูตรตัง้แต่  

99 หน่วยกิตข้ึนไป 
 

 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

AC437 เกมจ าลองทางบัญชี 
(Accounting Simulation 
Games) 

3 (1-4-4) สอบผ่าน  AC101 

AC443 การวิจัยทางการบัญชี 
(Accounting Research) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน  SC922  
AC314 และ AC315 

AC446 ประเด็นพิเศษในด้านการบัญชี 
(Special Topics in Accounting) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน  AC315
และ AC317 

 
 

คณ
ะบั
ญชี

 มห
าวิท

ยา
ลัย
หอ

กา
รค้
าไท

ย



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โปรแกรม ปวส. ภาคปกต)ิ 
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รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

AC450 การควบคุมและตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ 
(Information System Control 
and Auditing) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน  AC315 
และ AC316 

AC454 เกมจ าลองทางสอบบัญชี 
(Auditing Simulation Games) 

3 (1-4-4) สอบผ่าน AC315 
และ  AC316 

AC470 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
ทางการบัญชี 
(Computer Programming for 
Accounting  Application) 

3 (2-2-5) สอบผ่าน  AC212 

AC471 การสื่อสารข้อมลูและระบบเครือข่าย 
(Data  Communications  and  
Network) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน  AC204 

AC472 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี 
(Accounting  Information  
System Analysis and Design) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน  AC212 

AC473 ระบบการวางแผนทรัพยากรของ
องค์กรและระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
(Enterprise Resources  
Planning Systems and 
Business Intelligence) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน  AC212 

AC474 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี 
(Seminar in Accounting 
Information  Systems and 
Technology) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน  AC212 

AC475 การจัดการฐานข้อมูล  
(Database  Management) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน  AC204 

AC476 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี
ส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
(Accounting Software Packages 
for SMEs) 

3 (1-4-4) สอบผ่าน  AC212 คณ
ะบั
ญชี

 มห
าวิท

ยา
ลัย
หอ

กา
รค้
าไท

ย



หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โปรแกรม ปวส. ภาคปกต)ิ 
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รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

AC477 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี
ส าหรับธุรกิจขนาดใหญ่ 
(Accounting Software Packages 
for Large Enterprise) 

3 (1-4-4) สอบผ่าน  AC212 

AC478 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Commerce) 

3 (3-0-6) สอบผ่าน  AC212 

AC093 สหกิจศึกษา 
(Co-operative Education) 

6 (0-40-20) สอบผ่านวิชาใน
หลักสูตรตัง้แต่  

99 หน่วยกิตข้ึนไป 
 

       ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   
       นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกเสรี  จ านวนอย่างน้อย 9  หน่วยกิต  จากหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป  หรือหลักสูตรอื่น ๆ   ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหรอืมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ               
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศท่ีมีข้อตกลง/ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย  หรือได้รับการรับรองจาก
ส านักงาน ก.พ. 
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 แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาโปรแกรม ปวส. ภาคปกติ 
 

ชัน้ปีที่ 1  ภาคต้น 
รหัส
วิชา 

ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-
ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
เงื่อนไข 

AC101 การบัญชีเบื้องต้น 3 (2-2-5) - 
AC102 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและวิชาชีพบญัช ี 3 (3-0-6) - 
AC208 การภาษีอากร 1 3 (3-0-6) - 
AC210 บรรษัทภิบาล การควบคุมภายใน 

และการบริหารความเสี่ยง 
3 (3-0-6) สอบผ่าน BA 921 องค์การและ

การจัดการ 
GE004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงาน

อาชีพ 1 
3 (3-0-6) ศึกษาก่อนGE003 หรือคะแนน  

TOEIC 350 หรือเทียบเท่า 

 รวม 15  
 

ชัน้ปีที่ 1  ภาคปลาย 

รหัส
วิชา 

ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-
ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
เงื่อนไข 

AC110 การบัญชีชัน้กลาง 1 3 (2-2-5) สอบผ่าน AC101   
การบัญชีเบื้องต้น 

AC 317 การภาษีอากร 2 3 (3-0-6) สอบผ่าน AC 101  
การบัญชีเบื้องต้น 1 และ  
AC208 การภาษีอากร 1 

AC212 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 (3-0-6) สอบผ่าน AC101  
การบัญชีเบื้องต้น และ       

AC204  ระบบสารสนเทศเบื้องต้น 

GE005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงาน
อาชีพ 2 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อนGE002 หรือคะแนน 
TOEIC 250  หรือเทียบเท่า 

GE101 การประกอบการที่ขับเคล่ือนด้วย
นวัตกรรม 

3 (3-0-6) - 

 รวม 15  
 

ชัน้ปีที่ 1  ภาคฤดูร้อน 
รหัส
วิชา 

ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-
ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
เงื่อนไข 

AC211 การบัญชีชัน้กลาง 2 3 (2-2-5) สอบผ่าน AC101  
การบัญชีเบื้องต้น 

HE921 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 (3-0-6) ศึกษาก่อน GE005 หรือคะแนน 
TOEIC 550  หรือเทียบเท่า 

 รวม 6  
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ชัน้ปีที่ 2  ภาคต้น 

รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

AC213 การบัญชีต้นทุน 3 (2-2-5) สอบผ่าน AC101  
การบัญชีเบื้องต้น 

AC420 รายงานทางการเงินและการ
วิเคราะห์ 

3 (3-0-6) สอบผ่าน AC 110  
การบัญชีชัน้กลาง 1 และ  

AC 211 การบัญชีชัน้กลาง 2 
AC316 การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบ

ระบบสารสนเทศ 
3 (3-0-6) สอบผ่าน AC210            

บรรษัทภิบาล การควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง และ             

AC212 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
AC… วิชาเอกเลือก 2 วิชา  6  

 รวม 15  
 
 

ชัน้ปีที่ 2  ภาคปลาย 

รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษา

ด้วยตนเอง) 
เงื่อนไข 

AC 314 การบัญชีบริหาร 3 (2-2-5) สอบผ่าน AC 101   
การบัญชีเบื้องต้น 

AC318 การบัญชีชัน้สูง 1 3 (2-2-5) สอบผ่าน AC 110  
การบัญชีชัน้กลาง 1  และ  

 AC 211  การบัญชีชัน้กลาง 2 
AC315 การสอบบัญชีและการให้ความ

เช่ือมัน่ 
3 (3-0-6) สอบผ่าน AC 110  

การบัญชีชัน้กลาง 1  และ       
AC 211  การบัญชีชัน้กลาง 2 

AC… วิชาเอกเลือก 2 วิชา 6  
 รวม 15  

  

ชัน้ปีที่ 2  ภาคฤดูร้อน 
รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

AC421 การบัญชีชัน้สูง 2 3 (2-2-5) สอบผ่าน AC 110 
การบัญชีชัน้กลาง 1   และ  

AC 211 การบัญชีชัน้กลาง 2 
AC… วิชาเอกเลือก 1 วิชา 3  
 รวม 6  

 

หมายเหตุ  ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปล่ียนแปลงได้  ถ้าหากมีการเปล่ียนแปลงจะประกาศแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
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 ค าอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

ก.1 หมวดศึกษาทัว่ไป-บงัคับ 
1. กลุ่มวิชาภาษและทักษะการสื่อสาร 
GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) 
 (Thai for Careers)  
          พัฒนาทักษะภาษาไทยมาตรฐานในด้านการฟัง การพดู การอ่าน  การเขียน การใช้

ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความคิดและอาชีพการงาน ฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาไทยโดยใช้
บทเรียน บทอ่าน และแบบฝกึหัดท่ีมีเนื้อหาเก่ียวข้องกับอาชีพตามสาขาของผู้เรียน 

GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 
 (English for Communication 1)  
           พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชี วิตประจ าวันโดยเน้นทักษะ

การฟังเพื่อจับใจความส าคัญ และรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาสั ้นๆ การพูด
ทักทาย เริ่มต้นบทสนทนา แนะน าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่างง่าย การอ่าน
ข้อความระดับย่อหน้าอย่างง่ายๆ เพื่อจับใจความส าคัญและแสดงความคิดเห็น การเขียน
ข้อความสัน้ ๆ ในรูปแบบทัว่ไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
 (English for Communication 2)  
 ศึกษาก่อน  GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 หรือคะแนน TOEIC 250  

               หรือเทียบเท่า 
 

               พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  โดยเน้น
ทักษะการฟังเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาท่ีซับซ้อน
ข้ึน  การมีส่วนร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น  การพูดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีพบในชีวิตประจ าวัน รวมทัง้การน าเสนอและเปรียบเทียบข้อมูลทาง
ธุรกิจอย่างง่าย  การอ่านข้อความในหัวข้อท่ีหลากหลายทั้งในรูปแบบทัว่ไปและผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

GE004  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 3(3-0-6) 
 (English for Communication in Careers 1)  
 ศึกษาก่อน GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 หรือคะแนน TOEIC 350    

              หรือเทียบเท่า 
 

        พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจท่ีสอดคล้องกับสาขาวิชา 
บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  ฝึกสนทนาทางโทรศัพท์น าเสนอข้อมูล  
เปรียบ เทียบแล ะวิ เคร าะห์ ข้อมู ลทางธุรกิจ  เขียนบัน ทึกภ ายในและ จดหม าย
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อิเล็กทรอนิกส์ อ่านข่าวหรือบทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความส าคัญ  
ก าหนดให้มีการอ่านนอกเวลาและการศึกษาด้วยตนเอง 
 

GE005  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2 3(3-0-6) 
 (English for Communication in Careers 2)  
 ศึกษาก่อน GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1หรือคะแนน  

              TOEIC 450 หรือเทียบเท่า 
 

        พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจท่ีสอดคล้องกับสาขาวิชา 
บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  ฝึกเสนอและอภิปรายข้อคิดเห็น สัมภาษณ์
งาน เขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน  อ่านข่าวหรือบทความเพื่อศึกษา
รายละเอียดและสรุปใจความส าคัญ  ก าหนดให้มีการอ่านนอกเวลาและการศึกษาด้วย
ตนเอง 

 

2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ 
GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (Innovation-Driven Entrepreneurship)  
         กระบวนการประกอบการเพื่อเสริมสร้างและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด ทักษะ 

ทัศนคติ และความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ โดยการตระหนักถึงปัญหาและ
โอกาส  เพื่อค้นหาแนวคิดและหนทางเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและสร้างคุณค่า 
รวมไปถึงการพัฒนา    ต่อยอดให้เกิดการปฏิบัติในเชิงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 

  

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด 3(3-0-6) 
 (Digital Innovative Thinking and Coding)  
          แนวคิด มุมมอง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เกิด การเรียนรู้และ     

การแก้ปัญหาในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  ฝึกทักษะพื้นฐานการใช้แอปพลิเคชัน และการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์สมัยใหม่ผ่านกระบวนการค้นคว้า วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล จนเกิดนวัตกรรมท่ี
ตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคม 

 

ก.2 หมวดศึกษาทัว่ไป (ดูรายละเอียดที่หน้า website) 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

1. กลุ่มวิชาแกน 
AC101 การบญัชีเบื้องต้น 3 (2-2-5) 
 (Introduction to Accounting) 

 ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี  
กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  หลักการ และวิธีการบันทึกบัญชีตาม
หลักการบัญชีคู่  การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี  การจัดท า งบทดลอง  กระดาษท าการ   
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งบการเงินส าหรับกิจการให้บริการ  กิจการซื้อขายสินค้าและกิจการอุตสาหกรรม การ
บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ  ระบบใบส าคัญและระบบเงินสดย่อย โดยใช้
กรณีศึกษา 

AC102 กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจและวิชาชีพบญัชี 3 (3-0-6) 
 (Law Relating to Business and Accounting Profession) 
          หลักกฎหมายแพ่ง  บุคคล  นิติกรรมสัญญา  และทรัพย์  การจัดตัง้ อ านาจหน้าท่ี 

การด าเนินงานรวมถึงการเลิกห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด เอกเทศ
สัญญาท่ีส าคัญ และเป็นประโยชน์ในการด าเน ินธุรกิจ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพบัญชี  ได้แก่  กฎหมายว่าด้วยการบัญชี  กฎหมาย ว่าด้วยวิชาชีพบัญชี  แล ะ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผย
ข้อมูล และการออกหลักทรัพย์  การเสนอขายหลักทรัพย์  การซื้อขายหลักทรัพย์และ
ด าเนินธุรกิจหลักทรัพย์ 

SC921 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 (Business Mathematics) 
           การแก้สมการและอสมการของเลขสัมบูรณ์ เซตและพีชคณิต การประยุกต์ปัญหา

ต่างๆ ด้วยเซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน่  การหาดุลยภาพของตลาด   ค่าเสมอตัวเมท
ริกซ์  การประยุกต์เมทริกซ์กับปัญหาธุรกิจ  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน   การหา
อนุพันธ์ของฟังก์ชันและประยุกต์เรื่องค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ปริพันธ์ และการแก้ปัญหาในทาง
ธุรกิจ 

EC921 หลักเศรษฐศาสตร์ 1 3 (3-0-6) 
 (Principles of Economics 1) 
          แนวความคิดและการค านวณรายได้ประชาชาติ  การก าหนดข้ึนเป็นรายได้

ประชาชาติ  การค้าระหว่างประเทศ  และการเงินระหว่างประเทศ  การเงินการธนาคาร  
และปัญหาเศรษฐกิจบางประการ  อาทิ เงินเฟ้อ  เงินฝืด  การว่างงาน  ตลอดจนการใช้
นโยบายทางเศรษฐกิจในการแก้ปัญหาดังกล่าว 

EC922 หลักเศรษฐศาสตร์ 2 3 (3-0-6) 
 (Principles of Economics 2) 
           แนวความคิดเก่ียวกับอุปสงค์  อุปทาน และความยืดหยุ่น การตัง้ราคาผลผลิต โดย        

อุปสงค์และอุปทาน  ทฤษฎีการบริโภค  ทฤษฎีการผลิตและการก าหนดราคาผลผลิต  
ในตลาดแบบต่าง ๆ  
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SC922 สถิติธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 (Business Statistics) 
 ความน่าจะเป็นแล ะตัวแปรสุ่ ม การแจกแจงของตั วแปรสุ่มแบบไม่ต่ อเนื่อง                

และแบบต่อเนื่องท่ีส าคัญ การสุ่มตัวอย่าง และการแจกแจงของค่าสถิติ กา ร ประมาณ
ค่า  และการทดสอบสมมติฐานของค่าพารามิเตอร ์การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การ
วิเคราะห์การถดถอย  และสหสัมพันธ์  การทดสอบแบบไคก าลังสอง  เลขดัชนีการ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา และสถิติท่ีไม่ใช้พารามิเตอร ์

AC204 ระบบสารสนเทศเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
 (Introduction to Information Systems) 
           ความรู้ เบื้องต้นเก่ียวกับระบบสารสนเทศ  บทบาทและองค์ประกอบของระบบ

สารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ
ย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่ อ             
การ บริ หา รงาน  กา รสื่อ ส าร ข้อมู ลใน ระ บบสา รสนเทศ ระ บบ เครื อข่ าย ระ บบ            
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และการประยุกต์ใช้ Software ในการด าเนินงานทาง
ธุรกิจ   

AC206 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการปฏิบติัการ 3 (2-2-5) 
 (Quantitative Analysis and Operation Management) 
 ความ รู้ทางคณิตศาสตร์และสถิ ติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริม าณ  เทคนิ ค           

การตัดสินใจทางธุรกิจ ภายใต้ความแน่นอน และความไม่แน่นอน  ประเด็นส า คัญท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดการการปฎิบัติการและการจัดการการผลิต เช่น ลักษณะและ
ความส าคัญของ   การบริหารการจัดการการผลิต การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า 
การตัดสินใจด้าน   การผลิต การบริหารโครงการ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ระบบการ
จัดซื้อ ระบบการควบคุมสินค้า  คงคลัง ระบบการบ ารุงรักษา การวางแผนความต้องการ
วัตถุดิบ ตัวแบบการขนส่ง 

AC208 การภาษีอากร 1 3 (3-0-6) 
 (Taxation 1)  

          หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งครอบคลุมภาษีเงิน
ได้บคุคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก 
ณ   ท่ีจ่าย ภาษีการรับมรดก และอากรแสตมป์ ตลอดจนการวิเคราะห์ประเด็นภาษีอากร
ส าหรับรายการค้าระหว่างประเทศ และข้อระหว่างประเทศเรื่องอนุสัญญาภาษีซ้อน  
รวมถึงความรับผิดชอบของบคุคล และองค์กรธุรกิจต่อสังคมในการเสียภาษี 
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BA921 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6) 
 (Organization and Management) 

 แนวคิดพื้นฐานทางการจัดการและองค์การ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ 
จริยธรรมในการจัดการ หน้าท่ีและกระบวนการในการจัดการ โดยมีเนื้อหาเช่ือมโยงกับ    
การสรรหา การพัฒนา และการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนแนวความคิดใหม่ ๆ
ด้านการจัดการองค์การ ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  

BA922 หลักการตลาด 3 (3-0-6) 
 (Principles of Marketing) 
 ความหมายและความส าคัญของแนวความคิดทางการตลาดยุคใหม่ต่อภาคธุรกิจ 

และเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในปัจจุบันท่ีมีอิทธิพลต่อระบบการตลาด การวิเคราะ ห์
พฤติกรรมผูบ้รโิภค การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งสิน ค้า
และบริการในใจผูบ้ริโภค ส่วนประสมการตลาด น าการพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในส่วนประสมทางการตลาดรปูแบบใหม ่

BA923 การเงินธุรกิจ 3 (2-2-5) 
 (Business Finance) 
 สอบผ่าน AC 101 การบัญชีเบื้องต้น 

 การบริหารทางการเงินของธุรกิจ การจัดหาเงินทุนจากแหล่งต่างๆ เช่น ธนาคาร 
ตลาดหุ้นกู้ ตลาดทุน และตลาดพันธบัตรรั ฐบาล โครงสร้างทางการเงินและต้นทุนเงินทุน 
เครื่องมือทางการเงิน การตัดสินใจลงทุน การจัดท างบประมาณลงทุน การบริหารเงินทุน
หมุนเวียน    การวิเคราะห์ฐานะการเงินโดยใช้การวิเคราะห์อัตราส่วน การวิเคราะห์
แนวโน้ม และการวิเคราะห์กระแสเงินสด การประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ วิธีสินทรัพย์
และวิธีมูลค่าตลาด 

HE921 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 (Business English) 3 (3-0-6) 
 ศึกษาก่อน GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2 หรือ 

                    คะแนน TOEIC 550 หรือ เทียบเท่า 
 การเขียนจดหมายธุรกิจ อันได้แก่ แบบฟอรม์จดหมาย  การสอบถาม การโต้ตอบ    

การสัง่ของ  การท้วงติงและการขออภัย  การช าระหนี้   การทวงหนี้  การเขียนจดหมายสมัครงาน   
การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน  จัดท าแบบฟอร์มบันทึกทรงจ า  และการใช้ศัพท์เฉพาะ
ทางด้านธุรกิจ  การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน และการเขียนบทสรุปผู้บริหาร 
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BA925 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6) 
 (Strategic Management) 
 สอบผ่าน ศึกษาวิชาแกนมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 ความส าคัญด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารองค์การ การก าหนดนโยบาย 

และการก าหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์การ ศึกษากระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์และกลวิธีในระดับต่างๆ ภายในองค์การ การ
วางแผนกลยุทธ์  การตัดสินใจ และการควบคุมกลยุทธ์ จากกรณีศึกษาเพื่อการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับองค์การในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิตัล  

 

2. กลุ่มวิชาเอกบงัคับ 
AC110 การบญัชีชัน้กลาง 1 3 (2-2-5) 
 (Intermediate Accounting 1) 
 สอบผ่าน AC101 การบัญชีเบื้องต้น 
 ความหมาย การจ าแนกประเภท  การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และการตีราคา

สินทรัพย์  วิธีการค านวณค่าเสื่อมราคาและค่าสูญสิ้น  การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของ
สินทรัพย์  การด้อยค่าของสินทรัพย์ ความรู้ เก่ียวกับการประยุกต์ใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและมาตรฐานอื่ น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการเปิดเผยและการ
น าเสนอข้อมูลเก่ียวกับรายการสินทรัพย์ 

AC210 บรรษัทภิบาล การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง  
(Corporate Governance Internal Control and Risk Management) 

3 (3-0-6) 

 สอบผ่าน  BA921 องค์การและการจัดการ      
 โครงสร้างการบริหารขององค์กร โครงสร้างของเจ้าของกิจการ  ทฤษฎีและแนว

ปฏิบัติของการก ากับดูแลกิจการ การสร้างระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ความสัมพันธ์
ของการก ากับกิจการและผลการด าเนินงานของกิจการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมและตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ  การตรวจสอบ
เมื่อสงสัยว่ามีการทุจริตแนวคิดและองค์ประกอบของการควบคุมภายในท่ี เก่ียวข้องกับ
รายงานทาง การเงินและการตรวจสอบภายใน  จริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน การบริหารหน่ วยงานต รวจสอบภายใน  ขั ้นตอน        
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  เทคนิคการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบและ     
การจัดท ากระดาษท าการ การปฏิบัติงานภาคสนาม  การรายงานและการติดตามผล  
การตรวจสอบ ประเภทของการตรวจสอบภายใน 
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AC 211 การบญัชีชัน้กลาง 2 3 (2-2-5) 
 (Intermediate Accounting 2) 
 สอบผ่าน AC101 การบัญชีเบื้องต้น 
           หลักการและวิธีการบัญชีเก่ียวกับหนี้สินในเรื่องการจ าแนกประเภทหนี้สิน การ

รับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การประมาณการ ผลประโยชน์พนักงาน การแสดงรายการ
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลหนี้สินให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชี   การบัญชีเก่ียวกับส่วนทุนของห้างหุ้นส่วน บริษทัจ ากัด และบริษัทมหาชน
จ ากัด ใน เรื่อ ง  การจัดตั ้งกิจการ การด า เนิน งาน และการแบ่งผลก าไรขาดทุน         
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการ และการช าระบัญชี ตลอดจนการแสดง
รายการส่วนของเจ้าของใน  งบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนของ
เจ้าของ รวมทัง้งบกระแสเงินสด 

 

AC212 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3 (3-0-6) 
 (Accounting Information Systems) 

 สอบผ่าน  AC101 การบัญชีเบื้องต้น 

             AC204 ระบบสารสนเทศเบื้องต้น 
 ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี หลักการจัดท า

เอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจร
ธุรกิจ ขัน้พื้นฐาน  ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเก่ียวกับวงจรรายได้ วงจร
ค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรการบรหิารเงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสาร
และสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องในแต่ละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสารและ
สารสนเทศทางการบัญชีท่ีเก่ียวข้อง e-Filing และเทคโนโลยีในปัจจุบันท่ีมีผลต่ อ         
การจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

 

AC213 การบญัชีต้นทุน  3 (2-2-5) 
 (Cost Accounting) 
 สอบผ่าน AC101 การบัญชีเบื้องต้น 
 แนวคิดและขอบเขตของการบัญชีต้นทุน  การจ าแนกประเภทต้นทุน  งบการเงิน

ของกิจการผลิตสินค้า  และการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์  ระบบบัญชีต้นทุนจริง ระบบบัญชี
ต้นทุนปกติ ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน  การปันส่วนต้นทุน การบัญชีต้นทุนงานสัง่ท า 
การบัญชีต้นทุนช่วง การบัญชีเ กี่ยวกับ เศษวัสดุ ขอ งเสีย  แ ล ะ สินค้า ม ีต าห นิ       
การบัญชีผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้  ต้นทุนฐานกิจกรรม 
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AC314 การบญัชีบริหาร 3 (2-2-5) 
 (Managerial Accounting) 
 สอบผ่าน AC101 การบัญชีเบื้องต้น 
 แนวคิดและขอบเขตของการบัญชีบริหาร  การบริหารต้นทุน การค านวณต้นทุน

ตามระบบต้นทุนคิดเต็มและระบบต้นทุนผันแปร การ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ 
ต้นทุน-ปริมาณ-ก าไร  การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจระยะสัน้  การก าหนดราคาขาย 
การก าหนดราคาโอน  การบัญชีตามความรับผิดชอบ  การวัดผลการปฏิบัติงานและ
การวัดผลการด าเนินงานแบบดุลยภาพ  การเทียบเคียงสมรรถนะกับเกณฑ์มาตรฐาน 
การวิเคราะห์การจ่ายลงทุน  การจัดท างบประมาณ การบริหารสินค้าคงเหลือแบบ
ทันเวลา ต้นทุนคุณภาพ 

 

AC315 การสอบบญัชีและการให้ความเชื่อมัน่                                                                  3 (3-0-6) 
 (Auditing and Assurance) 
 สอบผ่าน AC110 การบัญชีชัน้กลาง 1 

                AC211 การบัญชีชัน้กลาง 2 
 หลักการและแนวความคิดพื้นฐานของการสอบบัญชี กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ 

จรรยาบรรณผู้สอบบัญชี แม่บทและมาตรฐานการสอบบัญชีและการให้ความเช่ือมัน่ของ
สากล กฎหมายเก่ียวกับการสอบบัญชี ขัน้ตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี โครงสร้างแล ะการ ควบ คุมงานสอบบัญชี  การประเมินความ เสี่ ยง แล ะ           
การวางแผนเพื่อการตรวจสอบ การรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐาน การประยุกต์ใช้วิธี
เชิงปริมาณเพื่องานตรวจสอบ การปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยมีการตรวจสอบบัญชีต่างๆ 
ได้แก่ รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ และ
บัญชีอื่นๆ ท่ีมีสาระส าคัญ    การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี สรุปผลการตรวจสอบ
และการเขียนรายงานการสอบบัญชีในรูปแบบต่างๆ 

AC316 การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ                                 3 (3-0-6) 
(Internal Auditing and Information Systems Auditing) 

 สอบผ่าน AC210  บรรษัทภิบาล การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง     
              AC212 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

            ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  การตรวจสอบภายใน ประเภทของการตรวจสอบ
ภายใน จริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน การบริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ขัน้ตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  เทคนิคการรวบรวม
หลักฐานการตรวจสอบและการจัดท ากระดาษท าการ การปฏิบัติ งานภาคสนาม  การ
ตรวจสอบการทุจริต การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ ทฤษฎีและหลกัการการ
ตรวจสอบระบบสารสนเทศเบื้องต้น ขัน้ตอนและกระบวนการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
การตรวจสอบเพื่อประเมินผลการควบคุมทัว่ไปและการควบคุมเฉพาะส่วนงาน 
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AC317 การภาษีอากร 2                                                                                      3 (3-0-6) 
 (Taxation 2) 
 สอบผ่าน AC101 การบัญชีเบื้องต้น 
                AC208 การภาษีอากร 1 
           หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  ภาษีศุลกากร และภาษีท่ีองค์การ

บริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บ อาทิเช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีบ ารุงท้องท่ี และภาษีป้าย  
รวมถึงความแตกต่างระหว่างก าไรสุทธิตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทัว่ไปและตามหลัก
ประมวลรัษฎากร ซึ่งเก่ียวข้องกับการรับรู้รายได้ และรายจ่ายทางภาษอีากร การตีราคา
หรือมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สิน การคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา และอื่นๆ  เพื่อใช้
ส าหรับ    การค านวณเงินได้สุทธิหรือก าไรก่อนภาษีและวิธีการช าระภาษี  ตามวิธีภาษี
เงินได้คงค้างและ  วิธีภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  และการบันทึกบัญชีผลแตกต่างดังกล่าว   
ตลอดจนอธิบาย ความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษี  การหลีกเลี่ ยงภาษี และ    
การหนีภาษี 
 

AC 318 การบญัชีชัน้สูง 1                                                                                                                3 (2-2-5) 
 (Advanced Accounting 1) 

 สอบผ่าน  AC110 การบัญชีชัน้กลาง 1 

                AC211 การบัญชีชัน้กลาง 2 
          การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้  การบัญ ชีส า หรับการร่วมการงาน     

การบัญชีเก่ียวกับการรวมธุรกิจ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ การจัดท างบการเงินรวมและงบกระแสเงินสดรวม รวมถึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและมาตรฐานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง การเปิดเผยและการน าเสนอ
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
 

AC420 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์                                                                  3 (3-0-6) 
 (Financial Reporting and Analysis) 

 สอบผ่าน  AC110 การบัญชีชัน้กลาง 1 

             AC211 การบัญชีชัน้กลาง 2 
 
 
  
 
 
 

        การรับรู้ การวัดมูลค่า และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินตามกรอบ
แนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน วิธีการ
และเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและการตีความ ตลอดจนอธิบายความหมาย 
และข้อจ ากัดของข้อมูลในรายงานทางการเงิน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ    
และผลกระทบจากการใช้นโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกัน โดยใช้กรณีศึกษาหรือ
เหตุการณ์จริง 
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AC421 การบญัชีชัน้สูง 2                                                                                                             3 (2-2-5) 
 (Advanced Accounting 2) 

 สอบผ่าน  AC110  การบัญชีชัน้กลาง 1 

                 AC211  การบัญชีชัน้กลาง 2 
 ธุรกิจฝากขาย การบัญชีส านักงานใหญ่และสาขาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ   

การบัญชีส าหรับรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี
และการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี งบการเงินระหว่างกาล การบัญชีส าหรับกิจการท่ีไม่
หวังผลก าไร การบัญชีส าหรับสัญญาเช่า และขายผ่อนช าระ การบัญชีส าหรับสัญญางาน
ก่อสร้าง การบัญชีเก่ียวกับเกษตรกรรม 

 

3. กลุ่มวิชาเอกเลือก 
AC430 การบญัชีระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
 (International Accounting) 
 สอบผ่าน AC110 การบัญชีชัน้กลาง 1 

                AC211 การบัญชีชัน้กลาง 2 
      วิธีปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ  และมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  โดยพิจารณาความแตกต่างทางการบัญชีท่ี
ส าคัญระหว่างมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศและหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป
ของอเมริกา และการท าให้เกิดความสอดคล้องทางการบัญชีงบการเงินของธุรกิจ  
ข้ามชาติ การวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศบางประเทศท่ีส าคัญ ต่อระบบ
เศรษฐกิจโลก  การบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจระหว่างประเทศ และการรายงานจ าแนก
ตามส่วนงาน การบัญชีระหว่างประเทศเพื่อการวางแผนและควบคุม และการก าหนดราคา
โอนของกิจการระหว่างประเทศ 

 

   

AC431 การบญัชีเฉพาะกิจการ 3 (2-2-5) 
 (Institutional Accounting) 

 สอบผ่าน AC101 การบัญชีเบื้องต้น 

 ลักษณะการด าเนินงานเฉพาะกิจการ ระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
เก่ียวกับสินทรัพย์ หนี้สิน  ส่วนของเจ้าของ  รายได้ และค่าใช้จ่าย  วิธีการบันทึกบัญชี 
รวมทั้งการรายงานผลการด าเนินงานและการแสดงฐานะการเงินของกิจการท่ีมี
ลักษณะเฉพาะโดยใช้กรณีศึกษา ได้แก่  สถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม  การเกษตรกรรม 
ธุรกิจการท่องเท่ียว  การค้าปลีก  เป็นต้น 
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AC432 สัมมนาบญัชีการเงิน 3 (3-0-6) 
 (Seminar in Financial Accounting) 

 สอบผ่าน AC110 การบัญชีชัน้กลาง 1 

                AC211 การบัญชีชัน้กลาง 2 
 อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการน าแม่บทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีไป

ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงินส าหรับองค์กรประเภทต่ างๆ  โดยใช้
กรณีศึกษา  บทความ  เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องทั้งในและต่างป ระเทศ ประเด็นท่ี
น่าสนใจ ตลอดจนปัญหาด้านการบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

AC433 การบริหารโครงการ 3 (3-0-6) 
 (Project Management) 
 สอบผ่าน BA923 การเงินธุรกิจ 

 ความรู้ ทัว่ไปเก่ียวกับการบริหารโครงการ การริเริ่มโครงการและการวางแผน
โครงการ การพัฒนาตารางการท าโครงการ การประมาณต้นทุนและการจัดท างบประมาณ
โครงการ  การวางแผนคุณภาพ ก าลังคน และการตดิต่อสื่อสาร การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของโครงการ  การวางแผนการจัดหาทรัพยากรและการบริหารทรัพยากรโครงการ        
การด าเนินโครงการ  การติดตามและการควบคุมโครงการ การปิดโครงการ  

AC434 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 3 (2-2-5) 
 (Budgetary Planning and Control) 

 สอบผ่าน  AC213 การบัญชีต้นทุน 
 งบประมาณกับกระบวนการบริหาร กระบวนการวางแผนงบประมาณ  การจัดท า

งบประมาณส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรม  การรายงานผลการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์
ผลแตกต่างจากงบประมาณ  การจัดท างบประมาณส าหรับกิจการท่ีไม่ได้ท าการผลิต
สินค้า  งบประมาณฐานศูนย์ งบประมาณฐานกิจกรรม งบประมาณมุง่เน้นผลงาน 

AC435 การบญัชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 
 (Environmental  Management Accounting) 

 สอบผ่าน  AC213 การบัญชีต้นทุน 

 ความเป็นมาของบัญชีสิ่งแวดล้อม  ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ  การบัญชี
สิ่งแวดล้อมในมุมมองด้านการบริหารจัดการ  วิวัฒนาการของการบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  การรวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนของ
ข้อมูล ด้านกายภาพ  และข้อมูลด้านกา รเ งิน  การค านวณ การจ าแนกต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม การปันส่วนต้นทุน รวมถึงมูล ค่า รายได้ และรายการท่ี
ประหยัดได้ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดท ารายงานด้านต้นทุนและ
ผลได้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม การท ารายงานเพื่อความยัง่ยืนและความเช่ือมัน่ เพื่อใช้เป็น
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เครื่องมือส าคัญส าหรับผู้บริหารในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการลงทุน และ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้กรณีศึกษา 

AC436 สัมมนาบญัชีบริหาร 3 (3-0-6) 
 (Seminar in Managerial Accounting) 

 สอบผ่าน AC314 การบัญชีบริหาร 

 การวิเคราะห์และประยุกต์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร อภิปรายและ
วิเคราะห์บทบาทของการบัญชีบริหาร ตลอดจนประเด็นท่ีน่าสนใจและปัญหาทางการบัญชี
บริหารในปัจจุบัน โดยใช้กรณีศึกษา 

AC437 เกมจ าลองทางบญัชี 3 (1-4-4) 
 (Accounting Simulation Games) 
 สอบผ่าน  AC101 การบัญชีเบื้องต้น     
 การออกแบบเอกสารโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  การเตรียมเอกสารทาง

บัญชีและภาษีอากรท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ การบันทึกบัญชีและการจัดท างบการเงิน ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี  โดยการจ าลองสถานการณ์ทางธุรกิจ 

AC440 การวางแผนภาษีอากร 3 (3-0-6) 
 (Tax  Planning) 
 สอบผ่าน  AC317 การภาษีอากร 2        
 ความสัมพันธ์ระหว่างการภาษีอากรกับการก าหนดนโ ยบายทาง การเงิน   

วิธีก า ร วา ง แ ผ น เพื ่อ เสียภาษี เงิน ได้บุ คคลธร รมดา  ภาษี เงินไ ด้นิ ติ บุ คคล 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่าง
ประหยัดและถูกต้องครบถ้วนภายใต้กรอบของกฎหมายโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

AC441 สัมมนาภาษีอากร 3 (3-0-6) 
 (Seminar in Taxation) 
 สอบผ่าน  AC317 การภาษีอากร 2           
 ปัญหาภาษีอากรด้า นต่า งๆ จากกรมจัดเก็บภาษ ี  ค า วินิจฉ ัยของกร ม

จัดเก็บภาษี ค าพิพากษาศาลฎีกา ตลอดจนปัญหาในทางปฏิบัติ โดยเน้นประเด็น
ส าคัญในปัจจุบัน รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กัน และกัน โดยใช้กรณีศึกษา  
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AC442 การบญัชีหน่วยงานภาครัฐ 3 (3-0-6) 
 (Public Sector Accounting) 

 สอบผ่าน  AC 101 การบัญชีเบื้องต้น 

 ความหมาย  วัตถุประสงค์  แนวคิดและพัฒนาการด้านการบัญชีของหน่วยงาน
ภาครัฐ นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ      
การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ  การจัดท ารายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐและ       
งบการเงินของแผ่นดิน 

 

AC443 การวิจัยทางการบญัชี 3 (3-0-6) 
 (Accounting  Research) 
 สอบผ่าน  SC922 สถิติธุรกิจ 

              AC314 การบัญชีบริหาร 

              AC315 การสอบบัญชีและการให้ความเช่ือมัน่ 
        หลักการและระเบียบวิธีวิจัย  การท าวิจัยรูปแบบต่างๆ การสื่อสารความรู้เก่ียวกับ

การวิจัย และการศึกษ าทบทวนวรรณกรรมแล ะประเด็นท่ีน่า สน ใจ ท่ีเก่ียวข้อ ง
ทางด้านการบัญชี 

 

AC444 การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 (Business Risk Management) 
 สอบผ่าน  AC110 การบัญชีชัน้กลาง 1 

             AC211 การบัญชีชัน้กลาง 2 
 การบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการบัญชีการเงิน  กรอบงานบริหารความ

เสี่ยง  วงจร ความเสี่ยง วิธีการและขัน้ตอนการประเมินความเสี่ยง  การวิเคราะห์
ความเสี่ยงและผลกระทบ  บทบาทของนักบัญชีกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามระบบ
การประเมิน COSO-ERM ความ สัมพัน ธ์ร ะ ห ว่า งการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน  การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
เฉพาะด้าน เช่น ความเสี่ยงในระบบบัญชีลูกหนี้และสินเช่ือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์  ตรา
สารการเงิน  เครื่องมือทางการเงิน   

AC445 การบญัชีส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน                                              3 (3-0-6) 
 (Accounting for Financial Instruments)  
 
 

สอบผ่าน  AC110 การบัญชีชัน้กลาง 1  
    AC211 การบัญชีชัน้กลาง 2 

              BA923 การเงินธุรกิจ 
         ความหมาย การจ าแนกประเภท การวัดมูลค่ายุติธรรม การแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมลู  
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับเครือ่งมือทางการเงิน รวมถึงการบันทึกบัญชี
เก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน การป้องกันความเสี่ยง และการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
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AC446 ประเด็นพิเศษในด้านการบญัชี 
 (Special Topics in Accounting) 
สอบผ่าน  AC315 การสอบบัญชีและการให้ความเช่ือมัน่ 

             AC317 การภาษีอากร 2 

3 (3-0-6) 

             อภิปรายวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นปัจจุบันเก่ียวกับการบัญชี  โดยใช้
กรณีศึกษา  บทความ  และเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
ปัญหาพิเศษด้านบัญชีบริหาร บัญชีการเงิน สอบบัญชี เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

AC450 การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
 (Information Systems Security and Control) 

 สอบผ่าน  AC212  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
              AC315 การสอบบัญชีและการให้ความเช่ือมัน่ 

         การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  การสร้างระบบ  การควบคุมระบบ 
และการประกันคุณภาพระบบสารสนเทศการตรวจสอบในสภาพแวดล้อมของระบบ
สารสนเทศท่ีใช้คอมพิวเตอร์  การประเมินความเสี่ยงและการประเมินประสิทธิผลของ
ระบบงานท่ีใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล การทุจริตทางคอมพิวเตอรแ์ละมาตรการป้องกัน  
การวิเคราะห์ความน่า เช่ือถือของการประมวลผลข้อมูล  เทคนิคและแนวการตรวจสอบ
ระบบบัญชีท่ีใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการสอบบัญชี 

AC451 การบญัชีนิติเวช                                                                             3 (3-0-6) 
 (Forensic Accounting)  
 สอบผ่าน  AC315 การสอบบัญชีและการให้ความเช่ือมัน่            

              AC316 การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
      ความหมาย  แนวคิด  และการพัฒนารูปแบบการบัญชีนิติเวช  ความแตกต่าง

ระหว่างการบัญชีนิติเวชกับการตรวจสอบทุจริต  คุณสมบัติและหน้า ท่ีความรับผิดชอบ
ของนักบัญชีนิติเวช  สถาบันวิชาชีพการบัญชีนิติเวช  เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ  
และการเข้าไปมี  ส่วนร่วมในกระบวนการฟ้องร้องเพื่อด าเนินคดีในศาล 

AC452 สัมมนาการสอบบญัชี 3 (3-0-6) 
  (Seminar in Auditing)  
 สอบผ่าน  AC315 การสอบบัญชีและการให้ความเช่ือมัน่  
           การวิเคราะห์และศึกษาแนวความคิดใหม่ๆ ทางการสอบบัญชี  ค้นคว้าให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี  และแนวทางแก้ไข  โดยมี
การอภิปรายเก่ียวกับ ปัญหาต่างๆ การจัดท ากระดาษท าการแล ะรายงาน  การ
ตรวจสอบ การสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับ
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จุดอ่อนและข้อเสนอแนะ     การวางแผนการสอบบัญชีในสถานการณ์ท่ีซับซ้อนโดยใช้
กรณีศึกษา  และบทความท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  

  

AC 453 สัมมนาการตรวจสอบภายใน                                                                   3 (3-0-6) 
 (Seminar in Internal Auditing)  
 สอบผ่าน  AC316 การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
 การวิเคราะห์และศึกษาแนวคิดใหม ่ๆ   ทางการตรวจสอบภายในและการควบคุม

ภายใน  เทคนิคการบริหารงานตรวจสอบภายใน  ค้นคว้าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ปัญหาในการตรวจสอบภายในและแนวทางแก้ไข  โดยมีการอภิปรายเก่ียวกับปัญหาด้าน
ต่าง ๆ  การก ากับดูแลท่ีดี  มาตรฐานการตรวจสอบภายใน กระบวนการเข้าสู่วิชาชีพ 
จริยธร รมของ ประกอบ วิชาชีพการตร วจสอบภายใน  โดยใช้กรณี ศึกษ า แล ะ
บทความท่ีเก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  

AC454 เกมจ าลองทางสอบบญัชี 3 (1-4-4) 
 (Auditing Simulation Games) 

 สอบผ่าน  AC315 การสอบบัญชีและการให้ความเช่ือมัน่ 
                AC316 การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 

            การจ าลองสถานการณ์การสอบบัญชีในการทดสอบและควบคุมระบบบัญชี      
การตรวจสอบ เนื้อหาสาระในบัญชีท่ีมีสาระส าคัญการใช้โปรแกรมส า เร็จรูปช่วย
ในการสอบบัญชี  และจัดท ากระดาษท าการท่ีเก่ียวข้อง 
 

AC 470 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการบญัชี 3 (2-2-5) 
 (Computer Programming for Accounting Application) 
 สอบผ่าน  AC212  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
          หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบ

โปรแกรม การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่ง การตรวจสอบข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม การทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม  การท าเอกสารประกอบโปรแกรม     
การบ ารุงรักษาโปรแกรม รวมถึงฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 

AC471 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย 3 (3-0-6) 
 (Data Communications and Network) 

 สอบผ่าน  AC204 ระบบสารสนเทศเบื้องต้น 

       เทคโนโลยีการสื่อสาร ท่ีใช้ในงานธุรกิจ ได้แก่ ระบบเครือข่ายเฉพาะท่ี เครือข่าย   
ไร้สา ยม าออกแบบปร ะยุกต์ กับกา รใช้งานทา งธุรกิจ  กา รจัดกา ร การ รักษ า          
ความปลอดภัย และความมัน่คงของเครือข่าย ประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ
ออกแบบ และการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเทคโนโลยีปั จจุบันท่ีมี
ผลกระทบกับระบบเครือข่าย เช่น   การประมวลผลแบบ Clound 
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AC472 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3 (3-0-6) 
 (Accounting Information System  Analysis and Design) 
 สอบผ่าน  AC212 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
          แนวคิด หลักการวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี การศึกษาความ

เป็น ไปได้ของโครงการ  การจัดท าแบบน าเสนอโครงการ  การบริหารโครงการ   
เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี  โดย
ค านึงถึงกระบวนการทางบัญชีและระบบการควบคุมภายใน 

  

AC473 ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรและระบบธุรกิจอัจฉริยะ  3 (3-0-6)                        
 (Enterprise Resources Planning Systems and Business Intelligence) 
 สอบผ่าน  AC212 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
          ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร  

การเช่ือมโยงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร กับกลยุทธ์องค์กร การติดตั ้ง
ระบบ และการควบคุม ท่ีเก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรและ
การศึกษาตัวอย่างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร รวมถึงการน าเทคนิ ค
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) มาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการตัดสินใจของ
ผู้บริหารในระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

  

AC474 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3 (3-0-6) 
 (Seminar in Accounting Information  Systems and Technology) 
 สอบผ่าน  AC212 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 อภิปรายวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นปัจจุบันเก่ียวกับการน าเทคโนโลยีมาใช้

กับระบบสารสนเทศทางการบัญชี  โดยใช้กรณีศึกษา  บทความ  และเอกสารต่างๆท่ี
เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ปัญหาพิเศษด้านเทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

AC475 การจัดการฐานข้อมูล 3 (3-0-6) 
 (Database Management) 
 สอบผ่าน  AC204 ระบบสารสนเทศเบื้องต้น 
       แนวคิดโครงสร้างหลัก องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล รวมถึงวิธีการจัดโครงสร้าง    

วิธีการออกแบบระบบฐานข้อมูลโดยใช้แบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้
ระบบจัดการฐานข้อมลู และเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล  

 

AC476 โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 3 (1-4-4) 
 (Accounting Software Packages for SMEs) 
 สอบผ่าน  AC212  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
       ระบบงานของธุรกิจท่ีใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและฝึกใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ

งานบัญชีในระบบบัญชีแยกประเภท ระบบลูกหนี้  ระบบเจ้าหนี้ ระบบสินทรัพย์ถาวร 
ศึกษาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อน าเสนอรายงานเพื่อการบริหาร ส าหรับธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็ก   
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AC477 โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีส าหรับธุรกิจขนาดใหญ่ 3 (1-4-4) 
 (Accounting Software Packages for Large Enterprise) 
 สอบผ่าน  AC212 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
          ระบบงานของธุรกิจท่ีใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและฝึกใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ

งานบัญชีในระบบบัญชีแยกประเภท ระบบลูกหนี้  ระบบเจ้าหนี้ ระบบสินทรัพย์ถาวร 
ศึกษาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อน าเสนอรายงานเพื่อการบริหาร ส าหรับธุรกิจ  
ขนาดใหญ่ 
 

AC478 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Commerce) 
สอบผ่าน  AC212 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

3 (3-0-6) 

        การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบของสภาวะแวดล้อมต่อกระบวนการท างานและกล
ยุทธ์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

AC 091 สหกิจศึกษา (กลุ่มวิชาการบญัชีภาคธุรกิจ) 6 (0-40-20) 
 (Co-operative Education) 

 สอบผ่าน  สอบผ่านวิชาในหลักสูตรตัง้แต่  99 หน่วยกิต ข้ึนไป 

 การปฏิบัติงานจรงิในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ในส่วนงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร    
และภาษีอากร เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในฐานะพนักงานชัว่คราว นักศึกษา
จะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมทัง้ทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคม     
การท างาน รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด       
การปฏิบัติงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาของ
สาขาวิชา และพนักงานท่ีปรกึษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย 

AC 092 สหกิจศึกษา (กลุ่มวิชาสอบบญัชีและตรวจสอบภายใน) 6 (0-40-20) 
 (Co-operative Education) 

 สอบผ่าน  สอบผ่านวิชาในหลักสูตรตัง้แต่  99 หน่วยกิต ข้ึนไป 

 การปฏิบัติงานจรงิในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ในส่วนงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร     
และภาษีอากร เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในฐานะพนักงานชัว่คราว นักศึกษา
จะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมทัง้ทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคมการ
ท างาน รวมทัง้ด าเนินการตามขัน้ตอนของสหกิจศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  การ
ปฏิบัติงานและการประเมินผลอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาของสาขาวิชา 
และพนักงานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย 
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AC 093 สหกิจศึกษา (กลุ่มวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 6 (0-40-20) 
 (Co-operative Education) 

 สอบผ่าน  สอบผ่านวิชาในหลักสูตรตัง้แต่  99 หน่วยกิต ข้ึนไป 

 การปฏิบัติงานจรงิในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ในส่วนงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร    
และภาษีอากร เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในฐานะพนักงานชัว่คราว นักศึกษา
จะต้องเข้ารับการ เตรียมความพร้อมทัง้ทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคม      
การท างาน รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด          
การปฏิบัติงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาของ
สาขาวิชา และพนักงานท่ีปรกึษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย 
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