มคอ.2
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๕
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะ

สานักวิชาบัญชี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

บัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accounting Program

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม(ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

บัญชีบัณฑิต
บช.บ.
Bachelor of Accounting
B.Acc.

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
130 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553
5.2 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย โดยใช้เอกสารและตาราประกอบการเรียนการสอนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
สภาวิชาการ เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555
สภามหาวิทยาลัย อนุมัตหิ ลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ
พระราชบั ญญัติวิช าชีพบั ญชี พ.ศ. 2547 และวิช าชีพอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในลั กษณะของการประกอบ
วิชาชีพอิสระ และทางานในองค์การหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้
8.1 ด้านการทาบัญชี
8.2 ด้านการสอบบัญชี
8.3 ด้านบัญชีบริหาร
8.4 ด้านการภาษีอากร
8.5 ด้านการวางระบบบัญชี
8.6 ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
8.7 ด้านการตรวจสอบภายใน
8.8 ด้านการให้คาปรึกษาทางการเงินและบัญชี
8.9 ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
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9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ -สกุล
ที่
1* นางสาวพัทธมน บุณยราศรัย

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
ระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
MCom
สาขาการบัญชี
บช.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี พ.ศ.

Marketing

2539

การบัญชี

University of Western Sydney,
Australia
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2533

นางสาววรลักษณ์ วรรณโล

อาจารย์

บช.ม.
บธ.บ.

การบัญชี
การบัญชี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2545
2531

3*

นายเอกชัย อุตสาหะ

อาจารย์

บช.ม.
บธ.บ.

การบัญชี
การบัญชี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2553
2535
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นางเพ็ญพิชชา ศิริวิวัฒนากุล

อาจารย์

บธ.ม.
บช.บ.

การเงิน
การบัญชี

มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยพายัพ

2544
2537
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นางสาวสุภมล ดวงตา

อาจารย์

บธ.ม.
บธ.บ.

บริหารธุรกิจ
การบัญชี

มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2549
2546

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3

2*

4

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สานักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ห รื อการพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ ที่พิจ ารณาในการพัฒ นาหลั กสู ต รเป็น ไปตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559)กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดความจาเป็นที่
จะต้องมีการบริหารจัดการความรู้และการพัฒนาสังคมเข้าสู่สังคมแห่งความรู้ สามารถสร้างและใช้องค์
ความรู้ทั้งที่มีอยู่เดิม และจากการแสวงหาความรู้ใหม่ในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ มุ่งการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ มี ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ในระดั บ โลก ประกอบกั บ การเปิ ด เขตการค้ า เสรี ด้ า น
การบริการ ทาให้บุคลากรในทุกสาขาอาชีพในประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันจากผู้ประกอบ
วิชาชีพจากต่างประเทศ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาคุณภาพ ผู้ประกอบวิชาชีพให้อยู่ในระดับ
สากลที่สามารถแข่งขันได้ คุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในระดับสากล ในที่นี้ หมายถึง การเป็นผู้ที่มี
ความรู้ทางวิชาชีพและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะศาสตร์ทางด้านการบัญชี การเงิน ด้านธุรกิจและ
ด้ า นกฎหมาย ตลอดจนความสามารถในการใช้ ค วามรู้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่ า งเหมาะสมใน
สถานการณ์แ วดล้ อมที่แ ตกต่ าง มีค วามรอบรู้ ใ นทางเศรษฐกิ จ สามารถใช้ ภ าษาต่ างประเทศเพื่ อ
การสื่อสารและการบัญชีและเข้าถึงคุณค่าแห่งวิชาชีพบัญชี
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
แนวโน้มของสถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในอนาคต เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรมทั้งของไทยและทั่วโลก วิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมทั่วโลก และมีผลต่อการประกอบวิชาชีพบัญชี อย่างมาก
ทัศนคติและความคาดหวังของประชาคมในภาคธุรกิจและภาครัฐที่มีต่อการบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี ทาให้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องรักษาไว้ซึ่งบทบาทและหน้าที่ของผู้ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
และสมบูรณ์ เพื่อลดความไม่เท่าเทียมกั นของข้อมูลในสังคมหรือประชาคม ความต้องการที่จะพัฒนา
ระบบสารสนเทศขององค์กรให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ในทุกระบบย่อย ผลักดันให้เกิด บทบาทใหม่แก่
นักบัญชีในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ การบริหาร
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ การควบคุมภายในระบบสารสนเทศ รวมทั้งการบริหารระบบสารสนเทศ ทั้งนี้
เพราะสั งคมมีความต้องการระบบสารสนเทศที่ส ามารถให้ ประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจเชิงเศรษฐกิจ
จากแนวคิดการพัฒนาสังคมไทยสู่ความยั่งยืน มุ่งเน้นให้บุคคลตระหนักถึงความสาคัญของคุณธรรม
จริยธรรม ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้การพัฒนาสังคมไทย
จาเป็นต้องปลูกฝังเยาวชนไทยรู้จักอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการทานุบารุงศาสนา
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การจัดทาหลักสูตรให้ตอบสนองความจาเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และการแข่งขันในระดับสากล เน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ
บัญชีเข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง สามารถบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศกั บ วิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสมและตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาการทางการเงิน ธุรกรรมต่าง ๆ ในตลาดโลก รวมทั้งการสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิต ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธบัณฑิตกิจของสถาบัน
หลั ก สู ต รบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต เป็ น หลั ก สู ต รที่ มุ่ ง เน้ น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะใน
วิชาชีพการบั ญชี พันธกิจของมหาวิท ยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้าน
การพัฒ นาบุ คลากรของประเทศ ร่ ว มชี้นาสั งคมให้ เห็ นถึงความส าคัญการพัฒ นาคนในทิศทางของ
การพัฒนาชาติ ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จึงกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรใน
การผลิ ตบัณฑิต เพื่อบรรลุเปูาหมายในแต่ละพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต และการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอื่น
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ที่สอนโดย
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์ สานักวิชาสังคมศาสตร์
สานักวิชากฎหมาย
13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา / หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาที่หลักสูตรอื่นสามารถเลือกเรียนได้ ได้แก่ การภาษีอากรธุรกิจ การเงินธุรกิจ
การบัญชีเฉพาะกิจการ
13.3 การบริหารจัดการ
มีการประชุม ปรึกษา หารือ ร่วมกัน ระหว่างผู้สอนทั้งในสานักวิชาและนอกสานักวิชาในด้าน
เนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การบัญชี พ.ศ. 2553
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลั ก สู ต รบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต มุ่ ง พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ คุ ณ ธรรม
จรรยาบรรณและเจตคติที่ดีในวิชาชีพ เพื่อประกอบอาชีพทางการบัญชี ได้อย่างมีคุณภาพตามความ
ต้องการของสังคม
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 โดยมีลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
1.2.1 เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม
1.2.2 มีความรู้ ความสามารถในวิชาการบัญชี และนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย และแก้ไขปัญหาด้านการจัดการในองค์กรธุรกิจและองค์การภาครัฐได้เป็นอย่างดี รวมทั้ ง
ศึกษาต่อในระดับสูง
1.2.3 มีเปูาหมาย หลักการในการดาเนินชีวิต มีพลังความมุ่งมั่นในการพัฒนาตน ส่วนรวม
ชุมชนและท้องถิ่น
1.2.4 มี ค วามใฝุ รู้ ใ ฝุ เ รี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการจั ด
การเรียนรู้และการดาเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
1.2.5 มีทักษะชีวิต คิดอย่างมี เหตุผล ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา การเผชิญสถานการณ์และ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
1.2.6 มีความเข้าใจและสามารถดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา /
กลยุทธ์
หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
เปลี่ยนแปลง
1. ดาเนินการพัฒนาหลักสูตร 1. ประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อ ง 1. รายงานผลการประเมิน
บัญชีบัณฑิต ให้ได้มาตรฐาน
ทุกปีการศึกษา
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ไม่ต่ากว่าที่ สกอ.กาหนด
2. ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปีโดย ภายใน 60 วัน นับจากวัน
มุ่งให้มีมาตรฐานการศึกษาระดับ สิ้นสุดปีการศึกษา
สากล
2. เอกสารหลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง
2. เสริมสร้างความรู้ และ
1. สร้างความร่วมมือทางวิชาการ 1. บันทึกความร่วมมือ
ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
กับองค์กรวิชาชีพบัญชี
ทางวิชาการ หรือ กิจกรรม/
ของนักศึกษาและบัณฑิต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้ใช้ โครงการที่มีองค์กรวิชาชีพ
บัณฑิต
หรือผู้ใช้บัณฑิตให้การ
สนับสนุน
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แผนการพัฒนา /
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

3. พัฒนาอาจารย์ ให้สามารถ 1. ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ให้มี
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
ประสบการณ์วิชาการ การวิจัย
และประสิทธิภาพ
และวิชาชีพ เพื่อนามาใช้
ปรับปรุงคุณภาพการเรียน
การสอน

หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
2. รายงานการติดตามบัณฑิต
และการทดสอบความรู้และ
ทักษะของนักศึกษาก่อนสาเร็จ
การศึกษา
1. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิ ภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาค
การศึกษา มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ว่าด้วยการประเมินผลการเรียน การสาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีและได้รับปริญญาตรีเกียรติ
นิยม พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ข)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วย
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ โดยช่วงเวลาในแต่ละภาคเรียนมีดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1
มิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
ตุลาคม - มกราคม
ภาคฤดูร้อน
กุมภาพันธ์ - เมษายน
8
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ใช้ระบบคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาแรกเข้าอาจมีปัญหาทักษะพื้นฐานด้านการบัญชี คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่เท่ากัน
และปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัว การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการขาดเปูาหมายของการศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
จัดแผนการศึกษา ตามลาดับความยากง่ายของรายวิชา มีการจัดอบรมปรับพื้นฐานด้านการบัญชี
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
จั ด อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ให้ ค าแนะน าแก่ นั ก ศึ ก ษาแรกเข้ า เมื่ อ มี ปั ญ หาในการปรั บ ตั ว ใน
มหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ กับนักศึกษา
รุ่นน้อง
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมเสริมภาษาอังกฤษระหว่างภาคการศึกษาของสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2555
2556
2557
2558
50
ชั้นปีที่ 1
50
50
50
ชั้นปีที่ 2
50
50
50
ชั้นปีที่ 3
50
50
ชั้นปีที่ 4
50
รวม
50
100
150
200
คาดว่าจะจบการศึกษา
50

2559
50
50
50
50
200
50

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

2555
2556
675,000 1,350,000

2557
2558
2559
2,025,000 2,700,000 3,375,000

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

30,000
60,000
705,000 1,410,000

90,000 120,000 150,000
2,115,000 2,820,000 3,525,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
ร้อย
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายจ่าย
ละ 2555
2556
2557
2558
2559
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจา 20 264,200 528,400 792,600 1,056,800 1,321,000
2. ค่าจ้างชั่วคราว
8 75,400 150,800 226,200 301,600 377,000
3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 17 156,400 312,800 469.200 625,600 782,000
90,000
120,000 150,000
4. ค่าสาธารณูปโภค
7 30,000 60,000
5. ค่าครุภัณฑ์
16 150,000 300,000 450,000 600,000 750,000
6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
25 6,500,000
87,000
116,000 145,000
7. รายจ่ายอื่นๆ
7 29,000 58,000
รวมทั้งสิ้น
100 7,205,000 1,410,000 2,115,000 2,820,000 3,525,000
* งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบัญชี ตลอดหลักสูตร 70,500 บาทต่อคน/ปี
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วย
การประเมินผลการเรียน การสาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีและได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. 2554
(ภาคผนวก ข)
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย
ให้ เป็ น ไปตามข้อบั ง คับ ของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ว่าด้ว ยการประเมิ นผลการเรีย น การส าเร็ จ
การศึกษาชั้นปริญญาตรีและได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ข)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553 ดังนี้
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education)
30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เรียนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ให้เรียนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ให้เรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้เรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specification)
94 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
36 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพ
58 หน่วยกิต
2.1) วิชาชีพบังคับ
42 หน่วยกิต
2.2) วิชาชีพเลือก
9 หน่วยกิต
10
2.3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
7 หน่วยกิต
(ให้เลือกฝึกประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives)
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
รหัสวิชา
หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร
รายวิชาในหลักสูตรจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว ตามด้วยตัวเลขอารบิก 4 ตัว นาหน้า
ชื่อทุกรายวิชา โดยมีความหมาย ดังนี้
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว หมายถึง หมวดวิชาและหมู่วิชา
ตัวเลขลาดับที่ 1 หมายถึง ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
ตัวเลขลาดับที่ 2 หมายถึง ลักษณะเนื้อหาวิชา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ทฤษฎี/หลักการ
แทนด้วยตัวเลข 1
2) ประยุกต์
แทนด้วยตัวเลข 2
3) วิเคราะห์
แทนด้วยตัวเลข 3
4) ปฏิบัติ
แทนด้วยตัวเลข 4
5) อื่นๆ
แทนด้วยตัวเลข 5
6) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แทนด้วยตัวเลข 8
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7) โครงการพิเศษเอกเทศ ปัญหาพิเศษ ภาคนิพนธ์ หัวข้อพิเศษ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย
แทนด้วยตัวเลข 9
ตัวเลขลาดับที่ 3-4 หมายถึง ลาดับก่อนหลัง
วิชาบังคับก่อน หมายถึง นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาที่กาหนดมาก่อนจึงจะเรียนรายวิชานั้นๆได้
ก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
GEN1011 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3–0–6)
Sciences for Life
GEN1012 การดารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ
3(3–0–6)
Healthy Living
GEN1013

เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology

3(3–0–6)

2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับ ก ให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
ยกเว้น นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกหลักสูตรให้เรียนรายวิชา บังคับ ข และนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีนทุกหลักสูตรให้เรียนรายวิชา บังคับ ค
GEN1021
GEN1022
GEN1024

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication I
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)

บังคับ ข สาหรับนักเรียนศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร เรียนจาก
รายวิชาดังต่อไปนี้
GEN1021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
GEN1022 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication I
GEN1023 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Communication II

3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)

11

12

บังคับ ค สาหรับนักเรียนศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนทุกหลักสูตร เรียนจากรายวิชา
ดังต่อไปนี้
GEN1021
GEN1024
GEN1025

GEN1031
GEN1032
GEN1033
GEN1034

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
English for Study Skills
3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
Aesthetic Appreciation
ทักษะชีวิต
Life Skills
ล้านนาศึกษา
Lanna Studies
จริยธรรมเพื่อชีวิต
Ethics for Life

3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12

4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
GEN1041
GEN1042
GEN1043
GEN1044

สังคมโลกและภูมิภาค
World and Regional Society
สังคมไทยและท้องถิ่น
Thai and Local Society
การเมืองการปกครองและกฎหมายไทย
Thai Politics and Laws
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม
Psychology for Social Development

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

13

ข หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
บังคับเรียนรายวิชาต่อไปนี้
AC1104 การบัญชีชั้นต้น
Principles of Accounting
AC2309 จริยธรรมทางการบัญชี
Accounting Ethics
BA1201 หลักการบริหารธุรกิจ
Principles of Business Management
BA4201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
EC2101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
Micro – Economics I
EC2102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
Macro – Economics I
EC3301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
MB1101 การเงินธุรกิจ
Business Finance
MB2202 การภาษีอากรธุรกิจ
Business Taxation
MK1101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
MK3131 การจัดการการผลิต
Production Management
ST2105
สถิติธุรกิจ
Business Statistics

94 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
13
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

14

2) กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
2.1) วิชาชีพบังคับ
AC2103
AC2104
AC2107
AC4304
AC4307
AC3106
AC4201
AC3208
AC4101
AC4102
AC4302
AC4205
AC3303
AC3901

การบัญชีชั้นกลาง 1
Intermediate Accounting I
การบัญชีชั้นกลาง 2
Intermediate Accounting II
การบัญชีต้นทุน
Cost Accounting
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
Internal Control and Internal Audit
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems
การบัญชีบริหาร
Managerial Accounting
การบัญชีภาษีอากร
Tax Accounting
การจัดทาบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
Software Packages for Accounting
การบัญชีชั้นสูง 1
Advanced Accounting I
การบัญชีชั้นสูง 2
Advanced Accounting II
การสอบบัญชี
Auditing
การบัญชีระหว่างประเทศ
International Accounting
รายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน
Financial Reporting and Analysis
การวิจัยเบื้องต้นทางการบัญชี
Fundamentals of Accounting Research

58 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(2–2–5)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(2–2–5)
3(3–0–6)
3(3–0-6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(2-2-5)
3(3–0–6)

14

15

2.2) วิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาต่าง ๆ ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต เลือกได้เพียงกลุ่ม
วิชาเดียว และให้มีรายวิชาสัมมนาที่กาหนดไว้ในกลุ่มวิชาชีพเลือก 3 หน่วยกิต
2.2.1) กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน
AC3209 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
3(3–0–6)
Public Sector Accounting
AC3210 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3–0–6)
Accounting for Specific Enterprises
AC4103 ทฤษฎีบัญชี
3(3–0–6)
Accounting Theory
AC4903 สัมมนาการบัญชีการเงิน
3(3–0–6)
Seminar in Financial Accounting
AC4206
AC3211
AC4902

AC4207
AC4305
AC4308
AC4904
AC4905

2.2.2) กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร
การวางแผนกาไรและการควบคุม
Profit Planning and Control
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
Environmental Management Accounting
สัมมนาการบัญชีบริหาร
Seminar in Managerial Accounting
2.2.3) กลุ่มวิชาการตรวจสอบ
การตรวจสอบบัญชีด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
Auditing by Software
การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
Information System Audit and Control
การบัญชีนิติเวช
Forensic Accounting
สัมมนาการสอบบัญชี
Seminar in Auditing
สัมมนาการตรวจสอบภายใน
Seminar in Internal Auditing

3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)

3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)

15

16

AC4309
AC4310
AC4311
AC4906

AC4208
AC4209
AC4907

2.3.4) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
การจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี
Accounting Database Management
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information System Analysis and Design
การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการ
ควบคุม
Information System Security and Control
สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Seminar in Accounting Information Systems and
Technology
2.3.5) กลุ่มวิชาการภาษีอากร
การวางแผนภาษีอากร 1
Tax Planning I
การวางแผนภาษีอากร 2
Tax Planning II
สัมมนาการภาษีอากร
Seminar in Taxation

3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)

3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)

2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
7 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
AC4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
2(0-2-4)
Preparation for Professional Experience in Accounting
AC4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
5(450)
Field Experience in Accounting
กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
CO4809 สหกิจศึกษา
7(450)
Co-operative Education

16

17

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูต รของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียน
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ศึกษาด้วย
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
ตนเอง
GEN1012 การดารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ
3
3
0
6
Healthy Living
GEN1021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
3
0
6
Thai for Communication
GEN1022 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3
3
0
6
Chinese for Communication I
BA1201 หลักการบริหารธุรกิจ
3
3
0
6
Principles of Business Management
AC1104 การบัญชีชั้นต้น
3
2
2
5
Principles of Accounting
MK1101 หลักการตลาด
3
3
0
6
Principles of Marketing
รวม
18
17
2
35
17
จานวนชั่วโมง / สัปดาห์
54
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
GEN1013 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
GEN1024 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
GEN1032 ทักษะชีวิต
Life Skills
AC2103 การบัญชีชั้นกลาง 1
Intermediate Accounting I
MB1101 การเงินธุรกิจ
Business Finance
EC2101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
Micro – Economics I
รวม
จานวนชั่วโมง / สัปดาห์

หน่วยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

2

2

5

3

3

0

6

3

3

0

6

18

17

2

35
54

18

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
AC2104

การบัญชีชั้นกลาง 2
Intermediate Accounting II
MB2202 การภาษีอากรธุรกิจ
Business Taxation
EC2102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
Macro – Economics I
รวม
จานวนชั่วโมง / สัปดาห์

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
GEN1043 การเมืองการปกครองและกฏหมายไทย
The Politics and laws

GEN1011 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
Sciences for Life
AC2107 การบัญชีต้นทุน
Cost Accounting
AC2309 จริยธรรมทางการบัญชี
Accounting Ethics
ST2105 สถิติธุรกิจ
Business Statistics
EC3301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
รวม
จานวนชั่วโมง / สัปดาห์

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

2

2

5

3

3

0

6

3

3

0

6

9

8

2
27

17

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

18

18

0
54

36

18

19

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
GEN1031 สุนทรียภาพแห่งชีวิต
Aesthetic Appreciation
GEN1041 สังคมโลกและภูมิภาค
World and Regional Society
AC3106 การบัญชีบริหาร
Managerial Accounting
MK3131 การจัดการการผลิต
Production Management
AC3303 รายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน
Financial Reporting and Analysis
AC3208 การจัดทาบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
Software Packages for Accounting
รวม
จานวนชั่วโมง / สัปดาห์

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
ACXXXX วิชาเอกเลือก 1
AC4205
AC4307

การบัญชีระหว่างประเทศ
International Accounting
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems
รวม
จานวนชั่วโมง / สัปดาห์

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

2

2

5

18

17

2
54

35

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

3

0

6

3

0

6

3

2

2

5

9

8

2
27

17

3

ศึกษาด้วย 19
ตนเอง

20

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
AC3901

การวิจัยเบือ้ งต้นทางการบัญชี
Fundamentals of Accounting Research

AC4302
AC4201

การสอบบัญชี
Auditing
การบัญชีภาษีอากร
Tax Accounting

AC4304

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
Internal Control and Internal Audit

AC4101

การบัญชีชั้นสูง 1
Advanced Accounting I
รวม
จานวนชั่วโมง / สัปดาห์

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
AC4102
ACXXXX

การบัญชีชั้นสูง 2
Advanced Accounting II
วิชาเอกเลือก 2

ACXXXX

วิชาเอกเลือก 3

BA4201

การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
วิชาเลือกเสรี 1

XXXXX

รวม
จานวนชั่วโมง / สัปดาห์

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

15

15

0
45

30

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

3

0

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

15

15

0
45

30

ศึกษาด้วย
ตนเอง 20
6

21

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
XXXXX

วิชาเลือกเสรี 2

AC4801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี

Preparation for Professional
Experience in Accounting
รวม
จานวนชั่วโมง / สัปดาห์

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
AC4802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
(วิชาปฏิบัติการ)
Field Experience in Accounting
รวม
จานวนชั่วโมง / สัปดาห์

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

3

0

6

2

0

2

4

5

3

2
15

10

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

5

0

450

0

5

0

450
450

0
21

ฝึกปฏิบัติตลอดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง
หรือ
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
CO4809

สหกิจศึกษา
Co-operative Education
รวม
จานวนชั่วโมง / สัปดาห์

หน่วยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

7

0

450

0

7

0

450
450

0

ฝึกปฏิบัติตลอดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง
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3.1.5

คาอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
GEN1011

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Sciences for Life
ศึกษาความรู้ทั่ว ไปเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการคิด มีความ
เข้ าใจและให้ ค วามส าคัญ ต่ อความก้า วหน้ า ทางวิท ยาศาสตร์ ที่ มีต่ อวิ ถี ชีวิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ มในปั จจุ บั น
มีความตระหนักในการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดารงชีวิตอย่างยั่งยืน
GEN1012

การดารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ
3(3-0-6)
Healthy Living
ความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญและประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ โภชนาการ
เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธ์ สุขภาพจิต พฤติกรรมสุขภาพ การตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง
การใช้ยาที่ถูกต้อง การเลือกใช้สมุนไพรในชีวิตประจาวัน และการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทาง
กายที่เกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพดี
GEN1013

เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
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Information Technology
หลักการ ความสาคัญ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์กร พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ
การสื่ อ สารและสื บ ค้น ข้อ มูล การน าเสนอสารสนเทศในรูป แบบต่ างๆ และการประยุ กต์ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม
2. กลุ่มภาษาและการสื่อสาร ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
GEN1021

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ศึก ษาความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ย วกั บภาษาไทย สภาพปั ญหาการใช้ ภ าษาไทยในชี วิต ประจ าวั น
ภาษาหนังสือพิมพ์และภาษาในสื่อมวลชน ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง
เหมาะสมทั้งในฐานะผู้รับสารและผู้ส่งสาร ความรู้และหลักการทั่วไปของการฟัง การอ่าน การพูด และ
การเขี ย น ฝึ ก ทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทยตามรู ป แบบที่ เ หมาะสม เน้ น การน าเสนอข้ อ มู ล ด้ ว ยการเขี ย น
ทั้งการเขียนเรียงความ การเขียนสรุปความ และการเขียนรายงานทางวิชาการ โดยบูรณาการทักษะด้าน
ภาษาไทย
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GEN1022

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication I
ศึกษาระบบเสี ย งภาษาจีนกลาง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการออกเสี ยง เรียนรู้คาศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับ การสื่อสารภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐานตั้งแต่ 400 คาขึ้นไป ศึกษาสานวนและรูปประโยคอย่าง
ง่ายจาก บทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ เน้นการฝึ กทักษะด้านการฟังและพูด ตลอดจนความรู้ทั่ว ไป
เกี่ยวกับมารยาทและวัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อใช้สาหรับการติดต่อสื่อสารเบื้องต้นกับชาวจีน
GEN1023

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Chinese for Communication II
ศึกษาคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ 600 คาขึ้นไป ศึกษา
สานวนและรูปประโยคที่ซับซ้อนจากบทสนทนาและเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีของชาวจีน
และท้องถิ่น เน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูด การเล่าเรื่องและแสดงความคิดเห็นตามสถานการณ์ที่กาหนด
GEN1024

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
พัฒ นาทั กษะภาษาอั งกฤษด้านการฟัง การพู ด การอ่าน และการเขี ยน โดยเน้ นทักษะ
การฟั ง การพู ด และโครงสร้ า งไวยากรณ์ ขั้ น พื้ น ฐาน ตลอดจนค าศั พ ท์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสื่ อ สาร ใน
สถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งเน้นด้านการอ่านและการเขียนประโยคพื้นฐาน และข้อความสั้นๆเพื่อใช้สาหรับการ
สื่อสารในชีวิตประจาวัน
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Development of listening, speaking, reading, and writing skills, emphasizing
on listening and speaking skills with particular attention to basic English grammar structure;
including vocabularies related to communicative purposes in various situations. This course
also focuses on basic reading and basic sentences writing for daily communication
GEN1025

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
English for Study Skills
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GEN1025 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(English for Communication)
ศึกษากลวิธีการอ่านและการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ อ โฆษณา ประชาสั ม พั น ธ์ การอ่ า นบั น ทึ ก สรุ ป ความ ตี ค วาม รวมทั้ ง การใช้ กิ จ กรรมบู ร ณาการทาง
ภาษาอังกฤษใน การฝึกฝนทักษะดังกล่าว
Study different reading strategies and practice English usage from various
media (printed, electronic, commercial media, etc.) note taking, summarizing, making
inferences including practicing English skill usage through various integrated activities.

24

3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
GEN1031

สุนทรียภาพแห่งชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ศึกษาปรัชญา ความหมาย และความสาคัญของสุนทรียศาสตร์ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เห็น
คุณค่า ประวัติความเป็ นมา รูป แบบ ประเภท และองค์ประกอบต่างๆของความงามด้านทัศนศิล ป์
(Visual Arts) ศิลปะการละคร (Drama) และดนตรี (Music) เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้ง
ทางสุนทรียภาพทั้งไทยและสากล
GEN1032

ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Life Skills
ศึกษาถึงทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตประจาวัน ทักษะเฉพาะบุคคล ทักษะทางสังคม
และทักษะการประกอบอาชีพ เน้นพัฒนาสุขภาพ จิตใจ อารมณ์ สังคมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ การเข้ า สั ง คม การอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คม ทั ก ษะ
การติดต่อสื่อสาร การดารงชีวิตอย่างเพียงพอ มีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อสังคม เรียนรู้จากกรณีศึกษา
และสถานการณ์จริง
GEN1033

ล้านนาศึกษา
3(3-0-6)
Lanna Studies
ศึกษาแนวคิดและระเบียบวิธี ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมล้านนา ประวัติศาสตร์ของกลุ่ม 24
ชาติ พั น ธุ์ ใ นล้ า นนา ปั จ จั ย ที่ ก าหนดลั ก ษณะทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมล้ า นนา ความรู้ เ รื่ อ งภาษาและ
วรรณกรรม ศาสนาและพิธีกรรม การละเล่นและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน สถาปัตยกรรมและประติมากรรม
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่านิยม และแนวโน้มสังคมและวัฒนธรรมล้านนา
GEN1034

จริยธรรมเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Ethics for Life
ศึ ก ษาจริ ย ธรรมเพื่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต จริ ย ธรรมในการครองตน ครองคน ครองงาน
จริยธรรมในความสัมพันธ์ทางสังคม สัม พันธภาพระหว่างความรู้และคุณธรรม จริยธรรมสาหรับบัณฑิตใน
อุ ด มคติ การจั ด การความขั ด แย้ ง ด้ ว ยสั น ติ วิ ธี กิ จ กรรมและการฝึ ก จริ ย ธรรมในชี วิ ต ประจ าวั น
การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมสากลในการแก้ปัญหาชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อการดาเนิน
ชีวิตที่สันติสุขและสังคมที่สันติภาพ
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4. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
GEN1041

สังคมโลกและภูมิภาค
3(3-0-6)
World and Regional Society
ศึ ก ษาที่ ตั้ ง และสภาพแวดล้ อ มทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นแต่ ล ะภู มิ ภ าคของโลก ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ปรากฏการณ์ข้ามวัฒนธรรม คุณลักษณะเฉพาะ
ของผู้คน ความร่วมมือที่สาคัญ สภาวะการพัฒนาและแหล่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ การเคลื่อนย้ายผู้คน
ความคิด นวัตกรรม และข้อมูลข่าวสาร กระแสโลกาภิวัตน์และแนวทางในการปรับตัว ทั้งนี้ให้ศึกษา
เชิงลึกต่อภูมิภาคที่ประเทศไทยตั้งอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ย วกับ ความร่วมมือและความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับภูมิภาค รวมทั้งบทบาทและคุณค่าของไทยในภูมิภาคและโลก
GEN1042

สังคมไทยและท้องถิ่น
3(3-0-6)
Thai and Local Society
ศึกษาสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์วัฒนธรรมของประเทศไทย
สภาพทางนิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความเป็นมาของชนชาติไทย อัตลักษณ์ของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ระบบการผลิตเพื่อการค้าและระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ระบบการเมืองการปกครองและกฎหมาย บทบาทของไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค
ทั้งนี้ให้ศึกษาเชิงลึกในภาคเหนื อและท้องถิ่นล้ านนา บทบาทและคุณค่าของของภาคเหนือและท้องถิ่น
ล้านนาที่มีต่อประเทศไทย
GEN1043

การเมืองการปกครองและกฎหมายไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Laws
ศึกษาวิวัฒ นาการการเมืองการปกครองของไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันทางการเมือง องค์กรทางการเมือง
ปรากฏการณ์ทางการเมือง การเมืองกับวิถีชีวิตของประชาชน บทบาทหน้าที่ของพลเมือง จริยธรรมทาง
การเมื อง ศึกษาความรู้ ทั่ว ไปเกี่ยวกั บกฎหมายไทย ความหมาย ประเภท ความส าคัญ การจัดท า
การใช้ การยกเลิก การตีความกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและทางอาญาของไทย
GEN1044

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Psychology for Social Development
ศึกษาทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยา สภาวะและกระบวนการทางจิตวิทยาของบุคคล
และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น หลักการดารงชีวิตอย่างผสมกลมกลืนกับ
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลก การเป็นผู้นาและสมาชิกที่ดีในองค์กร การมีมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อ
สื่อสาร การทางานเป็นกลุ่ม การสร้างองค์กรความสุข การแก้ปัญหาโดยสันติวิธี และการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ และแนวทางในการสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดพลเมืองดีของ
สังคม
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หมวดวิชาเฉพาะ และ หมวดวิชาเลือก
AC1104

การบัญชีชั้นต้น
3(2-2-5)
Principles of Accounting
ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บทการบัญชี
หลักการและวิธี การบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทางบทดลอง
กระดาษทาการ งบการเงินสาหรับกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการให้บริการ ระบบใบสาคัญ และระบบเงิน
สดย่อย
AC2309

จริยธรรมทางการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Ethics
ศึกษาลักษณะ แนวความคิด ขอบเขตและปัจจัยอันเป็นพื้นฐานของวิชาชีพทางบัญชี ซึ่งจะ
เป็นส่วนสาคัญที่แสดงถึง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ถูกต้อง ความซื่อ สัตย์ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล คณะ องค์การ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างจิตสานึกที่ดีและใช้จิตวิทยาใน
การบริห ารธุรกิจ การให้ คาปรึกษา วิธีการแก้ไข และชี้แนะการจูงใจไปในทางที่ถูกต้อง และเน้นการใช้
จริยธรรมการประกอบวิชาชีพโดยใช้กรณีตัวอย่าง
BA1201

หลักการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
Principles of Business Management
ลั ก ษณะธุ ร กิ จ สภาพแวดล้ อ มของธุ ร กิ จ หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวความคิ ด ในการจั ด ตั้ ง 26
องค์ ก ารธุ ร กิ จ รู ป แบบต่ า งๆ ของธุ ร กิ จ หน้ า ที่ ห ลั ก (Basic
Functions) ในการประกอบธุ ร กิ จ
เช่น การผลิ ต การตลาด การเงิ น การบริห ารทรัพ ยากรมนุษ ย์ ลั กษณะองค์ การ กระบวนการจัด การ
เช่น การวางแผน การจั ดองค์การ การนา การควบคุม และพัฒ นาองค์การ ปฏิบัติงานต่างๆ ให้ บรรลุ
เปูาหมาย และนโยบายที่ตั้งไว้
BA4201

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและ
การบริหารทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์การกาหนดเปูาหมายของธุรกิจ กระบวนการและ
เทคนิ ค การวางแผน การวางนโยบายธุ ร กิ จ โครงสร้ า งสภาพแวดล้ อ มแห่ ง การแข่ ง ขั น การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม
EC2101

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3(3-0-6)
Micro – Economics I
ศึก ษาเกี่ ย วกั บ ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปั จ จั ย การผลิ ต พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภค
พฤติกรรมของผู้ผลิต อุปสงค์ อุปทาน การกาหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆของการจัดสรรค่าตอบแทน
ให้แก่ปัจจัยการผลิตในรูปค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและกาไร บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป
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EC2102

เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3(3-0-6)
Macro – Economics I
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ ต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ น ตั ว ก าหนดรายได้ ป ระชาชาติ
เช่น พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค การออก การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การว่าจ้างทางาน ระดับ
เงินเฟูอ เงินฝืด การคลัง นโยบายการเงิน การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
EC3301

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis
ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจ และประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณ
เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ ความน่าจะเป็น แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ (decision tree) ตัวแบบเชิงสินค้า
คงคลัง (inventory model) โปรแกรมเชิงเส้นตรง (linear programming) เทคนิคการประเมินผลและ
การตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของมาร์คอฟ (Markov model) ทฤษฎีเกม (game theory)
แถวรอคอย (queuing) และการจาลองเหตุการณ์ (simulation)
MB1101

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC1104 การบัญชีชั้นต้น (Principles of Accounting)
ศึกษาขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝุายการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเปูาหมายและ
ความส าคั ญ ของการเงิ น ธุ ร กิ จ โดยเน้น ให้ เ ข้ าใจถึ ง หลั ก การเบื้ องต้ นในการจั ด สรรเงิ นทุ น ภายในธุร กิ จ
การจั ด หาเงิ น ทุ น มาเพื่ อ ใช้ ใ นการด าเนิ น การของธุ ร กิ จ การวางแผนการเงิ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การเริ่ ม 27
ลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกาไรและเงินปันผล
MB2202

การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Taxation
ศึ ก ษานโนบายภาษี อ ากร หลั ก เกณฑ์ ใ นการจั ด เก็ บ และรายละเอี ย ดในการปฏิ บั ติ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประมวลรั ษ ฎากรทางด้ า นสรรพากร ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ความรู้เกี่ยวกับภาษี สรรพสามิต ภาษีศุลกากร
อากรแสตมป์ และภาษีส่วนท้องถิ่น การคานวณภาษี การยื่นแบบรายการและเสียภาษีทางธุรกิจ การอุทธรณ์
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาต่างๆ ในเรื่องภาษีอากรธุรกิจ
MK1101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ศึกษาถึงความหมาย และความสาคัญของการตลาด ในฐานะที่เป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึ่ง
ทางธุรกิจ รวมถึงแนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด ประเภทของตลาด ระบบและสิ่งแวดล้อมทาง
การตลาด พฤติ กรรมผู้ บ ริ โ ภค การแบ่ง ส่ ว นตลาดและการเลื อ กตลาดเปู า หมาย การวางตาแหน่ งทาง
การตลาดและความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
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MK3131

การจัดการการผลิต
3(3-0-6)
Production Management
ศึกษาถึงความหมาย และระบบการผลิ ต ความส าคัญของการบริห ารการผลิ ต รวมถึ ง
การวางแผนกาลั งการผลิ ต การเลื อกทาเลที่ตั้ ง การวางผั งส าหรับ การผลิ ต การพยากรณ์เพื่ อการผลิ ต
การวางแผนการผลิ ต รวม การบริ ห ารโครงการ การจั ด ซื้ อ การควบคุ ม สิ น ค้ า คงคลั ง การบ ารุ ง รั ก ษา
และการควบคุมคุณภาพสาหรับการผลิต
ST2105

สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การนาเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ของตัวแปร
สุ่ม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์
ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดรรชนี
การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ
AC2103

การบัญชีชั้นกลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Accounting I
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC1104 การบัญชีชั้นต้น (Principles of Accounting)
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจาแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และ
28
การวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคา การแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อย
ค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้
เงินลงทุน ตั๋วเงิน สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืม
AC2104

การบัญชีชนั้ กลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Accounting II
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC1104 การบัญชีชั้นต้น (Principles of Accounting)
หลักการวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วยการจาแนกประเภท
หนี้สินการรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบการเงิน และการเปิดเผย
ข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับเจ้าหนี้ เงินเดือนและค่าจ้างแรงงานค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น การบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ ห้ า งหุ้ น ว่ า ด้ ว ย การจั ด ตั้ ง
การดาเนินการ การเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน การจัดทางบการเงิน การเลิกกิจการและการชาระบัญชี การจ่าย
คืนทุน การบัญชีเกี่ยวกับบริษัท จากัด และบริษัทมหาชน จากัดว่าด้วย วิธีการจัดตั้งบริษัท การจาหน่ายหุ้น
การจัดทางบการเงิน การเพิ่มทุนและการลดทุน ส่วนเกินทุนประเภทต่าง ๆ กาไรต่อหุ้นการจัดสรรกาไร
สะสม การเลิกบริษัทการชาระบัญชี
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AC2107

การบัญชีต้นทุน
3(3-0-6)
Cost Accounting
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC1104 การบัญชีชั้นต้น (Principles of Accounting)
ลักษณะ ความสาคัญของการผลิต ระบบการผลิต ความสาคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุน
ในองค์กรธุร กิจ ความหมายของต้นทุนต่าง ๆ ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม
วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชี ต้นทุนงานสั่งทา ระบบต้น ทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุน
มาตรฐาน การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง
เศษซาก
AC4304

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
Internal Control and Internal Audit
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC1104 การบัญชีชั้นต้น (Principles of AccountingI)
การกากับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุม
ภายในตามแนวคิดของ The Committee of Sponsoring Organization (COSO) การจัดการความเสี่ยง
ขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ตามแนวคิดของ COSO การประเมินประสิทธิภาพ
การควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และ
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ตรวจสอบภายในประเภทและขั้ น ตอนของงานตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สาคัญขององค์กร รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน
ต่อการทุจริตในองค์กร
AC4307

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Information Systems
ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี หลักการจัดทาเอกสาร
ของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน
ระบบย่ อ ยของระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ วงจรรายได้ วงจรค่ า ใช้ จ่ า ย วงจรการผลิ ต
วงจรการบริหารเงินและรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ ละวงจร
การควบคุมภายในทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
AC3106

การบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
Managerial Accounting
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC2107 การบัญชีต้นทุน (Cost Accounting)
การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการวางแผน การควบคุมต้นทุนในการผลิต การคานวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ การบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชีต้นทุนผันแปร การกาหนดราคาขาย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่ า งปริ ม าณต้ น ทุ น และก าไร ภายใต้ ส ถานะการณ์ ต่ า ง ๆ การปั น ส่ ว นต้ น ทุ น เพื่ อ การควบคุ ม และ
ประเมินผล การวางแผนและควบคุมต้นทุน การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจในการบริหาร
ระยะสั้ น และระยะยาวภายใต้ ส ภาวการณ์ ที่ แ น่ น อนและไม่ แ น่ น อน การกระจายอ านาจ การวั ด ผล
การดาเนิ น งาน และการตั้ งราคาโอน ระบบการคิ ดต้ นทุ นสมัย ใหม่ ได้แ ก่ ระบบบริ ห ารสิ นค้ าทั นเวลา
(Just in Time) ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Base Costing System) และการงบประมาณ
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AC4201

การบัญชีภาษีอากร
3(3-0-6)
Tax Accounting
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC1104 การบัญชีชั้นต้น (Principles of Accounting)
และ MB2202 การภาษีอากรธุรกิจ (Business Taxation)
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและ
การภาษีอากร การจัดทากระดาษทาการเพื่อคานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกาไรสุทธิ
ทางการบัญชีการเงินเป็นกาไรสุทธิ ทางภาษีอากร รวมทั้งการจัดทารายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษี
สรรพากร และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร
AC3208

การจัดทาบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Software Packages for Accounting
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC1104 การบัญชีชั้นต้น (Principles of Accounting)
กระบวนการทางธุรกิจและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางการบัญชี การเลือกโปรแกรมสาเร็จรูปให้เหมาะสมกับธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการใช้งานและการจัดทารายงาน
ทางการบัญชีในระบบต่างๆ เช่น ระบบบัญชีแยกประเภท ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น
AC4101

การบัญชีชั้นสูง 1
3(3-0-6)
Advanced Accounting I
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC2103 การบัญชีชั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 30
และ AC2104 การบัญชีชั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี
งบการเงินระหว่างกาล งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การบัญชี
สาหรับการแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงิน การบัญชีสานักงานใหญ่
และสาขาทั้งในและต่างประเทศ สัญญาก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนชาระ สัญญาเช่า การบัญชี
สาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ และการบัญชีตราสารอนุพันธ์
AC4102

การบัญชีชั้นสูง 2
3(3-0-6)
Advanced Accounting II
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC4101 การบัญชีชั้นสูง 1 (Advanced Accounting I)
การรวมกิจการในรูปแบบต่างๆ การบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจ การลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม การบัญชีสาหรับกิจการร่วมค้า การจัดทางบการเงินรวม งบกระแสเงินสด และงบกระแสเงินสด
รวม การดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุ น การจัดทางบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ กองทุน
และกิจการไม่หวังผลกาไร ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ผลประโยชน์พนักงาน
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AC4302

การสอบบัญชี
3(3-0-6)
Auditing
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC2103การบัญชีชั้นกลาง 1(Intermediate Accounting I)
และ
AC2104 การบัญชีชั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
ความหมาย แนวคิดทั่วไปและแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี วัตถุประสงค์ของการสอบ
บั ญ ชี คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส อบบั ญ ชี หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ส อบบั ญ ชี จรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี การควบคุมภายในและ
การประเมิน ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ความเสี่ยงในการตรวจสอบ การวิเคราะห์และ การประเมิน
ความเสี่ยงในการตรวจสอบ หลักฐานการสอบบัญชีและวิธีการรวบรวมหลักฐาน การวางแผนและการจัดทา
แนวการตรวจสอบบัญชี วิธีการตรวจสอบและเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชี การเลือกตัวอย่างใน
งานสอบบัญชี การจัดทากระดาษทาการ การตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน การสอบทาน
และการควบคุมงานสอบบัญชี การรายงานการสอบบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล มาตรฐานการสอบบัญชีที่
เกี่ยวข้องและการให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชี การใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบบัญชี การควบคุมคุณภาพการ
สอบบัญชี การใช้บริการหรือผลงานของบุคคลอื่น การตรวจสอบและรายงาน – บริการเกี่ยวเนื่อง
AC4205

การบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Accounting
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC1104 การบัญชีชั้นต้น (Principles of Accounting)
แนวความคิดทางบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร และการสอบบัญชีในกิจการระหว่าง 31
ประเทศ การเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติทางบั ญชีของประเทศต่างๆ และการทาให้เกิดความสอดคล้องเพื่อลด
ความแตกต่างทางการบัญชี งบการเงินระหว่างประเทศ การวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศ การบัญชี
สาหรับการรวมธุรกิจระหว่างประเทศ และการรายงานจาแนกตามส่วนงาน การบัญชีระหว่างประเทศเพื่อ
การวางแผนและควบคุม การกาหนดราคาโอนของกิจการระหว่างประเทศ การวางแผนและการควบคุมของ
กิจการระหว่างประเทศ
AC3303

รายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน
3(3-0-6)
Financial Reporting and Analysis
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC2103 การบัญชีชั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
และ AC2104 การบัญชีชั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบ
การเงินและข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สาคัญเพื่อการตัดสินใจ ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบาย
การบัญชีที่แตกต่างกัน ตลอดจนการวิเคราะห์งบการเงินรวม โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง
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AC3901

การวิจัยเบื้องต้นทางการบัญชี
3(3-0-6)
Fundamentals of Accounting Research
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2105 สถิติธุรกิจ (Business Statistics) และ
AC1104 การบัญชีชั้นต้น (Principles of Accounting)
ความหมาย ความมุ่งหมาย หลักการและประโยชน์ของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย
ขั้น ตอนของการวิจั ย ประเภทของการวิจัย การเลือกปัญหา การกาหนดจุดมุ่งหมาย การศึกษาทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ย วข้องทางด้านการบัญชี ประชากรและกลุ่ มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล
การเขียนโครงร่างการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัยทางการบัญชี
AC3209

การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Sector Accounting
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC1104 การบัญชีชั้นต้น (Principles of Accounting)
ความหมาย วัต ถุป ระสงค์ แนวคิ ดและพั ฒ นาการด้ านการบัญ ชีข องหน่ว ยงานภาครั ฐ
นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชี หน่วยงานภาครัฐ
การจัดทารายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน
AC3210

การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
Accounting for Specific Enterprises
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC1104 การบัญชีชั้นต้น (Principles of Accounting)
32
ลักษณะการดาเนินงานฉพาะกิจการ การบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับ สินทรัพย์
หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานผลการดาเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของ
กิจ การนั้ น ๆ เช่น ธนาคาร สถาบั น การเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตรกรรม ธุรกิจการท่ องเที่ยว
สหกรณ์ มรดกและทรัสตี การประกันภัย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น
หมายเหตุ ไม่ว่าจะเลือกสอนจานวน 1 ประเภทธุรกิจหรือมากกว่า จะนับให้ตามความ
เป็นจริง แต่ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
AC4103

ทฤษฎีบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Theory
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC2103การบัญชีชั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
และ AC2104 การบัญชีชั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
ต้ น ก าเนิ ด ของการบั ญ ชี แนวความคิ ด แม่ บ ทการบั ญ ชี วิ วั ฒ นาการของการบั ญ ชี
สถาบันซึ่งกาหนดมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยและต่างประเทศแนวความคิดในการวัดมูลค่าของ
สิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น ส่ ว นของเจ้ า ของ รายได้ และค่ า ใช้ จ่ าย เพื่ อ วัด ผลการดาเนิ น งานและฐานะการเงิ น
บทบาทของข้อกาหนดตามมาตรฐานการบัญชี
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AC4903

สัมมนาการบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
Seminar in Financial Accounting
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC2103 การบัญชีชั้นกลาง 1(Intermediate Accounting I)
และ AC2104 การบัญชีชั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
อภิป รายและวิเคราะห์ แนวทางการนาแม่บทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีไ ปใช้ใ น
การปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงินสาหรับองค์กรประเภทต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจ ตลอดจนปัญหาด้านการบัญชีการเงินและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
AC4206

การวางแผนกาไรและการควบคุม
3(3-0-6)
Profit Planning and Control
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC2103 การบัญชีชั้นกลาง 1(Intermediate Accounting I)
และ AC2104 การบัญชีชั้นกลาง 2(Intermediate Accounting II)
การวางแผนกลยุ ท ธ์ บทบาทของการวางแผนก าไรและการควบคุ ม รวมไป ถึ ง
การประเมิน ผลงานขององค์กรประเภทต่าง ๆ โดยเน้นการวางแผนกลยุทธ์และการใช้งบประมาณเป็น
เครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานให้เป็นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ การกาหนด ดัชนีชี้วัดผล
การดาเนินงาน และการรายงานเพื่อการควบคุมและการบริหาร
AC3211

การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Management Accounting
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC2103 การบัญชีชั้นกลาง 1(Intermediate Accounting I)
และ AC2104 การบัญชีชั้นกลาง 2(Intermediate Accounting II)
กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (Sustainble Development) ผลกระทบเชิงลบของ
การประกอบธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม การรวบรวม จัดทาและ
วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนสิ่งแวดล้อม และประโยชน์ทางธุรกิจที่ได้รับจากการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นตัวเลข
ทางการเงิน และไม่เป็นตัวเลขทางการเงิน การจัดทารายงานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental
Management Reporting) เสนอต่อ ผู้ บ ริห าร รวมทั้ งการจัด ท ารายงานการพัฒ นาเพื่อ ความยั่ ง ยื น
(Sustainbility Reporting) เสนอต่อผู้ใช้ภายนอกตามแนวปฏิบัติของ ISO หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
AC4902

สัมมนาการบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
Seminar in Managerial Accounting
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC2106 การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)
อภิปรายและวิเคราะห์บทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไป
การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลทาง การบัญชี
เพื่อการบริหาร ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษทางการบัญชีบริหารตามสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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AC4207

การตรวจสอบบัญชีด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
3(2-2-5)
Auditing by Software
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC4302 การสอบบัญชี (Auditing)
หลั ก การท างานของโปรแกรมส าเร็ จ รู ป เพื่ อ การควบคุ ม ภายใน และการประเมิ น
ประสิ ทธิภ าพการควบคุมภายในของระบบประมวลผลข้อมูล ทางบัญชีด้ว ยคอมพิว เตอร์ การทุ จริตทาง
คอมพิ ว เตอร์ และมาตรการปู อ งกั นวิ ธี ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ช่ว ยในการตรวจสอบบั ญชี ข อง ผู้ ส อบบั ญ ชี
การจัดทาแนวการตรวจสอบ การจัดทากระดาษทาการของผู้สอบบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบด้วย
คอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคนิคและวิธีการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล
AC4305

การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information System Audit and Control
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC4302 การสอบบัญชี (Auditing)
AC4307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Accounting Information Systems)
และ AC4304 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
(Internal Control and Internal Audit)
แนวคิดและผลกระทบเนื่องจากการนาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลทางด้าน
การบั ญ ชี การควบคุ ม ภายในและระบบงานที่ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ การทุ จ ริ ต ทางคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
มาตรการปู อ งกั น การประเมิ น ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน การวิ เ คราะห์ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
การประมวลผลข้อมูล เทคนิคและการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป 34
ในการตรวจสอบ
AC4308

การบัญชีนิติเวช
3(3-0-6)
Forensic Accounting
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC4302 การสอบบัญชี (Auditing)
ความหมาย แนวความคิดทางด้านการตรวจสอบและการใช้ทักษะด้านการเงินเกี่ยวกับ
การสืบสวนการทุจริตทางการเงิน ความแตกต่างระหว่างบัญชีนิติเวชกับการตรวจสอบทุจริต คุณสมบัติของ
นักบัญชีนิติเวช และหน้าที่ความรับผิดชอบของนักบัญชีนิติเวช ปัจจัยที่อาจทาให้เกิดการทุจริต เทคนิค และ
วิธีการตรวจสอบที่ต้องใช้และขั้น ตอนการปฏิบัติงานสื บสวน รวมทั้งการเข้าไปมีส่ ว นร่ว มใน คดีความ
กระบวนการฟูองร้องเพื่อดาเนินคดีในศาล
AC4904

สัมมนาการสอบบัญชี
3(3-0-6)
Seminar in Auditing
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC4302 การสอบบัญชี (Auditing)
อภิปราย วิเคราะห์และค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในมาตรฐาน
การสอบบัญชีและปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี แนวทางการแก้ไข โดยใช้กรณีศึกษา บทความและ
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษด้าน
การสอบบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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AC4905

สัมมนาการตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
Seminar in Internal Auditing
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC4304 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
(Internal Control and Internal Audit)
อภิ ป ราย วิ เ คราะห์ แ ละค้ น คว้ า เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ แ ละความเข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ ง ใน
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน แนวทางแก้ไข โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษด้านการตรวจสอบภายใน
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
AC4309

การจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Database Management
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC4307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Accounting Information Systems)
แนวคิด โครงสร้างหลัก องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล รวมถึงวิธีการจัดโครงสร้าง
วิธีการออกแบบระบบฐานข้อมูลโดยใช้แบบจาลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model) และ
การประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี
AC4310

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Information System Analysis and Design
35
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC4307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Accounting Information Systems)
แนวคิด หลักการวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี การศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ การจัดทาแบบนาเสนอโครงการ การบริหารโครงการ เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยคานึงถึงกระบวนการทางบัญชีและ ระบบการควบคุมภายใน
AC4311

การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
และการควบคุม
Information System Security and Control
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC4307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Accounting Information Systems)
การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การสร้างระบบ การควบคุม
ระบบ และการประกันคุณภาพระบบสารสนเทศ
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AC4906

สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
Seminar in Accounting Information Systems and Technology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC4307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Accounting Information Systems)
อภิ ป รายวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและประเด็ น ปั จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ การน าเทคโนโลยี ม าใช้ กั บ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยใช้ กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง ในประเทศ
และต่างประเทศ ปัญหาพิเศษด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ
AC4208

การวางแผนภาษีอากร 1
3(3-0-6)
Tax Planning I
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC4201 การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting)
ศึกษาหลักเกณฑ์ และความรู้เกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรในส่วนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิ จเฉพาะ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยเน้นขั้นตอนในการวางแผนภาษีอากร
ประเด็นภาษีอากรและองค์ประกอบกฎหมายภาษีอากร ประเด็นทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ บทบาท
ของภาษีอากรในการตัดสินใจเลือกรูปแบบในการประกอบธุรกิจ แนวทางในการตัดสินใจเลือกสถานภาพ
ของผู้ประกอบธุรกิจ แนวทางในการตัดสินใจแยกกิจการต่างหากจากกัน
AC4209

การวางแผนภาษีอากร 2
3(3-0-6)
Tax Planning II
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วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC4201 การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting)
ศึกษาหลักเกณฑ์ และความรู้เกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรในส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคล
โดยเน้นขั้นตอนในการวางแผนภาษีอากร ประเด็นภาษีอากรและองค์ประกอบกฎหมายภาษีอากร ประเด็น
ทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ บทบาทของภาษีอากรในการตัดสินใจเลือกรูปแบบในการประกอบธุรกิจ
แนวทางในการตัดสินใจเลือกสถานภาพของผู้ประกอบธุรกิจ แนวทางในการตัดสินใจแยกกิจการต่างหาก
จากกัน การวางแผนปรับปรุงกาไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ)ทางบัญชีให้เป็นกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีอากร
AC4907

สัมมนาการภาษีอากร
3(3-0-6)
Seminar in Taxation
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC4201 การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting)
อภิป รายวิเคราะห์ ประเด็นที่น่าสนใจทางภาษีอากร โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และ
เอกสารต่า ง ๆ ที่ เ กี่ย วข้ องทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ ตลอดจนคาวิ นิจ ฉัยด้ านภาษี อากร และค า
พิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง

37

AC4801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
2(0-2-4)
Preparation for Professional Experience in Accounting
การศึกษาแนวโน้ม สภาพการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานทางธุรกิจ โดยการใช้กรณีศึกษา
สถานการณ์จาลองมีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี
การพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และการเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
AC4802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
5(450)
Field Experience in Accounting
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AC4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
(Preparation for Professional Experience in Accounting)
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการปฏิบัติงานการบัญชีในหน่วยงานรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนาความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของ
การฝึ กประสบการณ์ และจั ดให้ มีการปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิป รายปัญหาการฝึ กประสบการณ์ที่เกิดขึ้ น
และเสนอแนะแนวทางแก้ ปั ญ หาให้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี โดยอาจจั ด ให้ ฝึ ก ประสบการณ์ ทั้ ง หมด
หรือฝึกประสบการณ์และทาโครงการพิเศษ หรือฝึกประสบการณ์และทาภาคนิพนธ์ และกาหนดให้มี
การปฏิบัติงานทางการบัญชี โดยนับชั่วโมงการปฏิบัติงานเฉพาะบัญชี เป็นเวลา 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า
450 ชั่วโมง
37
CO4809

สหกิจศึกษา
7(450)
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การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็น
เวลา 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
กับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน การจัดทาโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียน
รายงานโครงการ และการนาเสนอโครงการตามคาแนะนาของพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์
นิ เทศก์ เพื่อ ให้ เ กิด ทักษะ องค์ค วามรู้ใ นวิช าชีพ และคุณธรรม จริยธรรมในวิ ช าชีพ มีลั ก ษณะนิสั ย หรื อ
บุ ค ลิ ก ภาพที่ จ าเป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานที่พร้อมจะทางานได้ทันทีเมื่อสาเร็จการศึกษา

