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รหัสวิชาและคาอธิบายรายวิชา
ACCT1101

การบัญชีข้ ันต้ น 1
3(3-0-6)
Principles of Accounting 1
ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี และ
จรรยาบรรณวิช าชี พ การบัญ ชี แม่ บ ทการบัญ ชี หลัก การและวิธี ก ารบัน ทึ ก บัญ ชี ต าม
หลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทางบทดลอง รายการปรับปรุ งและ
แก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี การปิ ดบัญชี กระดาษทาการ งบการเงินสาหรับกิจการซื้ อ
ขายสิ นค้าและกิจการให้บริ การ การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

ACCT1102

การบัญชีข้ ันต้ น 2
3(3-0-6)
Principles of Accounting 2
วิชาบังคับก่อน : ACCT1101 การบัญชีข้ ันต้ น 1
การบัญชี เกี่ยวกับสิ นทรัพย์หมุนเวียน เช่ น เงินสด เงินฝากธนาคาร ระบบเงิ นสด
ย่อย ตัว๋ เงิ นรั บ ลู กหนี้ เงิ นลงทุ น สิ นค้า คงเหลื อ สิ นทรั พย์ไ ม่หมุ นเวีย น เช่ น ที่ ดิน
อาคารและอุ ป กรณ์ การคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคา ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตน
หนี้ สิน เช่ น เจ้าหนี้ ตัว๋ เงิ นจ่าย หลักและวิธีการของระบบใบสาคัญ การบัญชี ส่วนของ
เจ้าของ การบัญชี อุตสาหกรรมขนาดย่อมตลอดจนการบัญชี เกี่ ยวกับเงิ นเดื อนและค่าจ้าง
แรงงาน

ACCT1103

หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Principles of Accounting
ความหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ข องการบัญ ชี ประโยชน์ข องข้อ มูล ทางการ
บัญชี หลัก การและวิธี ก ารบัน ทึ ก บัญ ชี ต ามหลัก การบัญชี คู่ การทาบัญ ชี ต ามวงจร
บัญ ชี การจัดทารายงานการเงิ นของกิจการขายสิ นค้า ผลิตสิ นค้าและให้บริ การ การนา
ข้อมูลทางการบัญชี ไปใช้ในการจัดการและการบัญชี ภาษี มูลค่าเพิ่ม

ACCT2101

การบัญชีข้นั กลาง 1
3(3-0-6)
Intermediate Accounting 1
วิชาบังคับก่อน : ACCT1102 การบัญชีข้ ันต้ น 2
หลักการและวิธีการบัญชี เกี่ ยวกับสิ นทรัพย์ การจาแนกประเภทสิ นทรัพย์ การ
รั บ รู ้ และการวัดมู ล ค่า สิ นทรั พ ย์ การตี ราคา การจัดแบ่ งส่ วนสิ นทรั พ ย์เป็ นต้นทุ นและ
ค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ การแสดงรายการสิ นทรัพย์ในงบดุล
และการเปิ ดเผยข้อมูล
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ACCT2102

การบัญชีข้ ันกลาง 2
3(3-0-6)
Intermediate Accounting 2
วิชาบังคับก่อน : ACCT1102 การบัญชีข้ ันต้ น 2
หลักการและวิธีการบัญชี เกี่ ยวกับส่ วนของเจ้าของและหนี้ สินประกอบด้วยการ
จาแนกประเภทหนี้ สิน การรั บรู ้ และการวัดมูลค่าหนี้ สิน การตี ราคา การแสดงรายการ
หนี้ สิ นในงบดุ ล และการเปิ ดเผยข้อมู ล การปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ที่ มี ปั ญหา การบัญ ชี
เกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การดาเนิ นงาน การแบ่งผลกาไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่ วน
ของเจ้าของ การเลิ กกิ จการและการชาระบัญชี ของห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั จากัด และบริ ษทั
มหาชนจากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่ วนของเจ้าของในงบดุล การเปิ ดเผยข้อมูลและ
งบกระแสเงินสด

ACCT2201

การบัญชี ต้นทุน 1
3(3-0-6)
Cost Accounting 1
วิชาบังคับก่อน : ACCT1102 การบัญชีข้ ันต้ น 2
ความสาคัญและบทบาทการบัญชี ตน้ ทุนในองค์กรธุ รกิจ ความหมายของต้นทุน
ต่ า ง ๆ ระบบบัญชี ที่ ใ ช้บ ันทึ ก ต้น ทุ น วิ ธี ก ารบัญ ชี และการควบคุ ม วัต ถุ ดิ บ แรงงาน
ค่าใช้จ่ายการผลิ ต ระบบบัญชี ตน้ ทุนงานสั่งทา ระบบต้นทุนช่ วงการผลิ ต ระบบต้นทุน
มาตรฐาน การบัญชี ตน้ ทุนผลิ ตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสี ย ของสิ้ นเปลือง
งานที่บกพร่ อง เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม

ACCT2202

การบัญชี ต้นทุน 2
3(3-0-6)
Cost Accounting 2
วิชาบังคับก่อน : ACCT2201 การบัญชี ต้นทุน 1
การใช้ขอ้ มูลต้นทุนในการตัดสิ นใจวางแผนและควบคุมการดาเนิ นงานกิจการ
ภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริ มาณและ
กาไร ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปร งบประมาณ การวิเคราะห์ตน้ ทุน การ
กาหนดราคาสิ นค้า ราคาโอน และการประเมินผล การปฏิบตั ิงาน
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ACCT2301 การบัญชีและการเงิน
3 (3-0-6)
Accounting and Finance
แนวคิดและหลักการบัญชีและการเงิน การทาบัญชี พ้นื ฐานเงินสด บัญชี รายรับ-รายจ่าย บัญชี เงิน
ลงทุน สิ นค้าคงเหลือ สิ นทรัพย์หมุนเวียน สิ นทรัพย์ถาวร วิธีการเงินและการบัญชีของกิจการต่างๆ การ
วิเคราะห์ งบการเงิน กฎหมายทางบัญชี และระบบทางสังคม
ACCT2601

การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
Taxation 1
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร
และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ประกอบด้วย ภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา ภาษีงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต
อากรแสตมป์ และอื่นๆ

ACCT3101

การบัญชีหน่ วยงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Sector Accounting
วิชาบังคับก่อน : ACCT1101 การบัญชีข้ ันต้ น 1
ความหมาย วัตถุ ป ระสงค์ แนวคิ ดและพัฒนาการด้า นการบัญชี ข องหน่ วยงาน
ภาครัฐ นโยบายการบัญชี และมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
บัญชี หน่วยงานภาครัฐ การจัดทารายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐและงบการเงิน
ของแผ่นดิน

ACCT3103

การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
Accounting for Specific Enterprises
วิชาบังคับก่อน : ACCT1101 การบัญชีข้ ันต้ น 1
ลักษณะการดาเนิ นงานเฉพาะกิ จการ การบัญชี และการควบคุ มภายในเกี่ ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนี้ สิน ส่ วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานผลการดาเนิ นงานและ
การแสดงฐานะทางการเงิ นของกิ จการนั้นๆ เช่ น ธนาคาร สถาบันการเงิ น โรงพยาบาล
โรงแรม การเกษตรกรรม ธุ รกิจการท่องเที่ยว สหกรณ์ มรดกและทรัสตี การประกันภัย
ธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็ นต้น
หมายเหตุ ไม่ ว่า จะเลื อก 1 ประเภทธุ รกิ จหรื อมากกว่า จะนับ ให้ตามความ
เป็ นจริ ง แต่ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
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ACCT3104

การจัดทาบัญชี ด้วยโปรแกรมสาเร็จรู ป
3(2-2-5)
Booking by Computer Software
วิชาบังคับก่อน : ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การท างานโปรแกรมส าเร็ จรู ป ทางการบัญชี และวิธี ก ารใช้ง านในระบบจัดซื้ อ
ระบบควบคุมสิ นค้าคงคลัง ระบบขาย ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ ระบบเช็คและเงินฝาก
ธนาคาร ระบบบัญชี แยกประเภท ระบบสิ นทรัพย์และค่าเสื่ อมราคา รวมถึ งการกาหนด
ฐานข้อมูลของระบบและการออกแบบฟอร์ มเอกสาร ระบบรัก ษาความปลอดภัย และ
บารุ งรักษา

ACCT3202

การวางแผนกาไรและการควบคุม
3(3-0-6)
Profit Planning and Control
วิชาบังคับก่อน : ACCT2101 การบัญชีข้ ันกลาง 1 และ
ACCT2102 การบัญชี ข้นั กลาง 2
การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนกาไรและการควบคุม รวมไปถึงการ
ประเมิ น ผลงานขององค์ก รประเภทต่ า ง ๆ โดยเน้ น การวางแผนกลยุ ท ธ์ แ ละการใช้
งบประมาณเป็ นเครื่ องมือในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนที่
วางไว้ การกาหนดดัชนี ช้ ี วดั ผลการดาเนิ นงาน และการรายงานเพื่อการควบคุ มและการ
บริ หาร

ACCT3203

การบัญชีเพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Management Accounting
วิชาบังคับก่อน : ACCT2101 การบัญชีข้ ันกลาง 1 และ
ACCT2102 การบัญชี ข้นั กลาง 2
กรอบแนวคิดการพัฒนายัง่ ยืน (Sustainable Development) ผลกระทบ
เชิง
ลบของการประกอบธุ รกิ จที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม กระบวนการจัดการสิ่ งแวดล้อม
การรวบรวม จัดทาและวิเคราะห์ขอ้ มูลต้นทุนสิ่ งแวดล้อม และประโยชน์ทางธุ รกิจทีได้รับ
จากการจัดการสิ่ งแวดล้อม ทั้งที่เป็ นตัวเลข ทางการเงิ น และไม่เป็ นตัวเลขทางการเงิ น
การจัดทารายงานข้อมูลการจัดการสิ่ งแวดล้อม (Environmental Management Reporting)
เสนอต่อผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการจัดการรายงานการพัฒนาเพื่ อความยัง่ ยืน (Sustainability
Reporting) เสนอต่อผูใ้ ช้ภายนอกตามแนวปฏิ บตั ิ ของ ISO หรื อหน่ วยงานอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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ACCT3401

การสอบบัญชี
3(3-0-6)
Auditing
วิชาบังคับก่อน : ACCT2101 การบัญชีข้ ันกลาง 1 และ
ACCT2102 การบัญชีข้ ันกลาง 2
แนวคิ ด ทั่ ว ไป และแม่ บ ทของมาตรฐานการสอบบั ญ ชี กฎหมายและ
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
การทุจริ ต และข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ ยงในการสอบบัญชี และ
ความมี ส าระส าคัญ การประเมิ นความเสี่ ยง หลัก ฐานการสอบบัญชี วิธี ก ารรวบรวม
หลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลื อกตัวอย่างในการสอบบัญชี การทดสอบแบบแจ้ง
ข้อความของกรรมการ หรื อผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน หรื อผูจ้ ดั การ กระดาษทาการของผูส้ อบบัญชี
การตรวจสอบสิ นทรัพย์ หนี้ สิน ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานของ
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตรายงานการตรวจสอบและรั บรองบัญชี ภาษีอากร แนวทางการ
ตรวจสอบบัญชีดว้ ยคอมพิวเตอร์ และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี

ACCT3402

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3(3-0-6)
Internal Audit and Internal Control
วิชาบังคับก่อน : ACCT1102 การบัญชีข้ ันต้ น 2
การกากับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การ
ควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO การจัดการความเสี่ ยงขององค์กร (Enterprise Risk
Management : ERM) ตามแนวคิดของCOSO การประเมินประสิ ทธิ ภาพการควบคุมภายใน
แนวคิ ดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหน่ วยงานตรวจสอบภายใน จริ ยธรรม และ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบ
ภายใน การตรวจสอบภายในกิ จ กรรมที่ ส าคัญ ขององค์ก ร รวมทั้ง หน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของผูต้ รวจสอบภายในต่อการทุจริ ตในองค์กร

ACCT3403

การบัญชีนิติเวช
3(3-0-6)
Forensic Accounting
วิชาบังคับก่อน : ACCT3401 การสอบบัญชี
ความหมาย แนวคิ ด และการพัฒ นารู ป แบบการบัญ ชี นิติ เวช ความแตกต่ า ง
ระหว่างการบัญชีนิติเวชกับการตรวจสอบทุจริ ต คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
นักบัญชีนิติเวช สถาบันวิชาชีพการบัญชีนิติเวช เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ และการเข้า
ไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการฟ้ องร้องเพื่อดาเนิ นคดีในศาล
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ACCT3501

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Information Systems
วิชาบังคับก่อน : BCOM1101 หลักเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ และ
ACCT1101 การบัญชีข้นั ต้ น 1
ลักษณะ ส่ วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี หลักการจัดทา
เอกสารของธุ รกิ จ หลัก การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
วงจรธุ รกิ จขั้นพื้นฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชี เกี่ ยวกับวงจรรายได้
วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรการบริ หารเงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของ
เอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสารและ
สารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ACCT3502

การจัดการฐานข้ อมูลทางการบัญชี
3(3-0-6)
Database Management in Accounting
วิชาบังคับก่อน : BCOM1101 หลักเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ
แนวคิด โครงสร้ างหลัก องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล รวมถึ งวิธีการจัด
โครงสร้ า ง วิ ธี ก ารออกแบบระบบฐานข้อ มู ล โดยใช้แ บบจ าลองข้อ มู ล เชิ ง สั ม พัน ธ์
(Relational Data Model) และการประยุก ต์ใ ช้ระบบจัดการฐานข้อมูล ทางการบัญชี
(Accounting Database Management Systems)

ACCT3503

การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Information System Analysis and Design
วิชาบังคับก่อน : ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
แนวคิ ด หลัก การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี การศึก ษา
ความเป็ นไปได้ของโครงการ การจัดทาแบบนาเสนอโครงการ
การบริ หาร
โครงการ เครื่ องมือและเทคนิ คในการวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี
โดยคานึงถึงกระบวนการทางบัญชีและระบบการควบคุมภายใน
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ACCT3504

การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม
3(3-0-6)
Information System Security and Control
วิชาบังคับก่อน : ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การสร้างระบบ การ
ควบคุมระบบ และการประกันคุณภาพระบบสารสนเทศ

ACCT3601

การภาษีอากร 2
3(3-0-6)
Taxation 2
วิชาบังคับก่อน : ACCT2601 การภาษีอากร 1 และ
ACCT2101 การบัญชีข้ ันกลาง 1 และ
ACCT2102 การบัญชีข้ ันกลาง 2
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการ
บัญชี และการภาษี อากร การจัดท ากระดาษท าการเพื่อคานวณภาษีเงิ นได้ตามประมวล
รัษฎากร การปรับปรุ งกาไรสุ ทธิ ทางการบัญชีการเงินเป็ นกาไรสุ ทธิ ทางภาษีอากร รวมทั้ง
การจัดทารายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากร และการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
สรรพากร

ACCT3602

การวางแผนภาษี
3(3-0-6)
Tax Planning
วิชาบังคับก่อน : ACCT3601 การภาษีอากร 2
การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงิ นได้นิติบุคคล ภาษี ณ หักที่จ่าย
ภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม และภาษี อื่น เพื่ อให้ก ารเสี ยภาษี เป็ นไปอย่างประหยัดภายใต้ก รอบของ
กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคม

ACCT3901

วิธีวจิ ัยวิทยาทางการบัญชี
3(3-0-6)
Research Methodology in Accounting
วิชาบังคับก่อน : APST2105 สถิติธุรกิจ
หลักการและระเบียบวิธีวิจยั การทาวิจยั ในรู ปแบบต่างๆ และการสื่ อสารความรู ้
เกี่ยวกับการวิจยั การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านการบัญชี
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ACCT4101

การบัญชี ข้ ันสู ง 1
3(3-0-6)
Advanced Accounting 1
วิชาบังคับก่อน : ACCT2101 การบัญชี ข้ ันกลาง 1 และ
ACCT2102 การบัญชีข้นั กลาง 2
นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลงทางการบัญชี และข้อผิดพลาด งบการเงิ น
ระหว่างกาล งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
การบัญชีสาหรับรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และ การแปลงค่างบการเงิน การบัญชี
สานักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศ สัญญาก่อสร้าง ธุ รกิจฝากขาย ธุ รกิจขาย
ผ่อนชาระ ธุ รกิจให้เช่า ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

ACCT4102

การบัญชี ข้ ันสู ง 2
3(3-0-6)
Advanced Accounting 2
วิชาบังคับก่อน : ACCT2101 การบัญชี ข้ ันกลาง 1 และ
ACCT2102 การบัญชีข้ ันกลาง 2
การรวมกิ จการในรู ปแบบต่าง ๆ การบัญชี สาหรั บการรวมกิ จการ การลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม การบัญชี สาหรับกิ จการร่ วมค้า การจัดทางบการเงิ นรวม งบ
กระแสเงิ นสดรวม การจัดทางบการเงิ นจากรายการที่บนั ทึกไว้ไม่สมบูรณ์ กองทุนและ
กิจการไม่หวังผลกาไร

ACCT4103

รายงานการเงินและการวิเคราะห์ งบการเงิน
3(3-0-6)
Financial Reporting and Analysis
วิชาบังคับก่อน : ACCT2101 การบัญชี ข้ ันกลาง 1 และ
ACCT2102 การบัญชีข้ ันกลาง 2
รายงานการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่ องมือในการ
วิเคราะห์งบการเงิ นและข้อมูลทางการบัญชี อื่นที่สาคัญเพื่อการตัดสิ นใจ การวิเคราะห์
อุ ตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงิ นจากการเลื อกใช้นโยบายการบัญชี ที่ แตกต่างกัน
ตลอดจนการวิเคราะห์งบการเงินรวม โดยเน้นการใช้กรณี ศึกษาหรื อเหตุการณ์จริ ง

รหัสและคาอธิบายรายวิชา พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

9

ACCT4401

การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information System Audit and Control
วิชาบังคับก่อน : ACCT 3401 การสอบบัญชี และ
ACCT 3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
แนวคิ ด และผลกระทบเนื่ อ งจากการน าระบบคอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ ใ นการ
ประมวลผลทางด้านการบัญชี การควบคุมภายในของระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การ
ทุจริ ตทางคอมพิ วเตอร์ และมาตรการป้ องกัน การประเมิ นความเสี่ ย งและการควบคุ ม
ภายใน การวิเคราะห์ความน่ าเชื่ อถื อของการประมวลผลข้อมูล เทคนิ ค การตรวจสอบ
ระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการตรวจสอบ

ACCT4402

การตรวจสอบบัญชี ด้วยโปรแกรมสาเร็จรู ป
3(2-2-5)
Auditing Computer
วิชาบังคับก่อน : ACCT 3401 การสอบบัญชี
หลักการทางานของโปรแกรมสาเร็ จรู ป เพื่อการควบคุมภายในและการประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพการควบคุ มภายในของระบบประมวลผลข้อมูลทางบัญชี ด้วยคอมพิวเตอร์
การทุ จ ริ ต ทางคอมพิ ว เตอร์ แ ละมาตรการป้ องกัน วิ ธี ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ช่ ว ยในการ
ตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี การจัดทาแนวการตรวจสอบ
การจัดทากระดาษทา
การของผูส้ อบบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบด้วยคอมพิวเตอร์ รวมถึ งเทคนิ คและ
วิธีการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล

ACCT4801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Accounting
วิชาบังคับก่อน : ต้ องเรียนวิชาเอกไม่ น้อยกว่า 18 หน่ วยกิต และ
ACCT 3401 การสอบบัญชี
การประยุกต์หลักการและทฤษฏีทางการบัญชี โดยการใช้กรณี ศึกษาสถาน
การณ์จาลองการเตรี ยมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะ การใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์
การใช้เทคโนโลยีการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวเข้ากับ สิ่ งแวดล้อม การเสริ ม
สร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
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ACCT4802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการบัญชี
5(350)
Occupational Practieum in Accounting
วิชาบังคับก่อน : ACCT4801 การเตรียมประสบการณ์วชิ าชีพทางการบัญชี
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพด้านการบัญชี ในสถานประกอบการ ใน
ภาครัฐหรื อเอกชนทั้งในหรื อต่างประเทศ ภายใต้ การควบคุมดูแลของอาจารย์นิเทศก์ และ
ผูบ้ ริ หารกิ จการเป็ นผูค้ อยให้คาแนะนา ซึ่ งอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ ท้ งั หมด หรื อฝึ ก
ประสบการณ์ และทาโครงการพิเศษ เพื่อให้เกิ ดความรู ้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์
เกี่ยวกับงานทางธุ รกิจด้านการบัญชี

ACCT4803

การเตรียมสหกิจศึกษาการบัญชี
2(90)
Preparation for Co operative Education in Accounting
วิชาบังคับก่อน : ต้ องเรียนวิชาเอกไม่ น้อยกว่า 18 หน่ วยกิต
การเตรี ยมความพร้ อมก่อนการปฏิ บตั ิงาน โดยให้มีความรู ้ เกี่ยวกับการสมัครงาน
และการสัมภาษณ์ งานอาชี พ ความรู ้ พ้ืนฐานที่ จาเป็ นสาหรับการไปปฏิ บตั ิงานในสถาน
ประกอบการ การพัฒนาตนตามมาตรฐานวิชาชี พ เช่ น การพัฒนาในด้า นเทคโนโลยี
ภาษาอัง กฤษ การปรั บ ตัวเข้า กับ ผูร้ ่ วมงาน ความรู ้ เกี่ ย วกับกฎหมายแรงงานและระบบ
บริ หารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนาเสนอ โครงงานหรื อผลงาน การ
เขียนรายงานโครงงานหรื อผลงานและการนาเสนอโครงงานหรื อผลงาน

ACCT4804

สหกิจศึกษาการบัญชี
6(540)
Co operative Education in Accounting
วิชาบังคับก่อน : ACCT4803 การเตรียมสหกิจศึกษาการบัญชี
การฝึ กงานวิช าชี พ บัญ ชี ที่ เน้น การปฏิ บ ตั ิ ใ นสถานประกอบการ โดยความ
ร่ วมมื อของสถานประกอบการและสถานศึ ก ษาร่ วมกัน มี ก ารคัดเลื อกนัก ศึ ก ษา เข้า
ปฏิ บ ัติ ง านจริ ง ณ สถานประกอบการ เพื่ อ ให้ นัก ศึ ก ษาได้บู ร ณาการความรู้ จ าก
การศึ กษาตลอดหลักสู ตรกับการปฏิ บตั ิงานจริ ง มีการจัดทาโครงการ การนาเสนอ
โครงการและรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามคาแนะนาของอาจารย์นิเทศ และพนัก งาน พี่
เลี้ ยง ในสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึ กษาเกิ ดทักษะ องค์ความรู ้ ในวิชาชี พตลอดจน
เป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในวิชาชีพ เพื่อให้เป็ นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและพร้ อมที่จะเข้า สู่ ตลาดแรงงานเมื่อสาเร็ จการศึ กษา โดยมี
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานไม่ต่ากว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ
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ACCT4901

สั มมนาการบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Seminar in Financial Accounting
วิชาบังคับก่อน : ACCT2101 การบัญชี ข้ ันกลาง 1 และ
ACCT2102 การบัญชีข้ ันกลาง 2
อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการนาแม่บทการบัญชีและมาตรฐาน การบัญชี ไป
ใช้ใ นการปฏิ บตั ิ ง านด้า นบัญชี ก ารเงิ นสาหรั บ องค์ก รประเภทต่า ง ๆ โดยใช้ก รณี ศึ ก ษา
บทความ เอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นที่ น่าสนใจ
ตลอดจนปัญหาด้านการบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ACCT4902

การวิจัยทางการบัญชี
3(0-6-3)
Research Studies in Accounting
วิชาบังคับก่อน : ACCT3901 วิธีวจิ ัยวิทยาทางการบัญชี
ทฤษฎีและรู ปแบบการวิจยั ทางการบัญชี เลือกหัวข้อที่จะทาวิจยั เสนอเค้า
โครงการวิจยั ดาเนินการวิจยั และเสนอผลการวิจยั

ACCT4903

สั มมนาการบัญชีบริหาร
3(2-2-5)
Seminar in Managerial Accounting
วิชาบังคับก่อน : ACCT2202 การบัญชี ต้นทุน 2
อภิ ป ราย วิ เ คราะห์ บ ทบาทของการบั ญ ชี บ ริ หารกั บ สภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงไปการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในเชิ งกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีตน้ ทุนและ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการบัญชี เพื่อการบริ หาร ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปั ญหาพิเศษ
ทางการบัญชีบริ หารตามสภาพแวดล้อมปัจจุบนั และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ACCT4904 สั มมนาการสอบบัญชี
3(2-2-5)
Seminar in Auditing
วิชาบังคับก่อน : ACCT3401 การสอบบัญชี
อภิ ป ราย วิเคราะห์ และค้นคว้า เพื่อให้เกิ ดความรู ้ และความเข้า ใจอย่า งลึ กซึ้ งใน
มาตรฐานการสอบบัญชี และปั ญหาในการปฏิ บตั ิงานของผูส้ อบบัญชี แนวทางการแก้ไ ข
โดยใช้กรณี ศึกษา บทความและเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปั ญหาพิเศษด้านการสอบบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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ACCT4905 สั มมนาการตรวจสอบภายใน
3(2-2-5)
Seminar in Internal Audit
วิชาบังคับก่อน : ACCT 3402 การตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายใน
อภิปราย วิเคราะห์และค้นคว้าเพื่อให้เกิ ดความรู ้ ทักษะและความเข้าใจอย่างลึกซึ้ ง
ในปั ญหาในการปฎิ บตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายใน แนวทางการแก้ไข โดยใช้กรณี ศึกษา
บทความและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นที่
น่าสนใจ ปั ญหาพิเศษด้านการการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ACCT4906 สั มมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
Seminar in Accounting Information Systems and Technology
วิชาบังคับก่อน : ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
อภิ ป รายวิเคราะห์ ปั ญหาและประเด็นปั จจุ บนั เกี่ ยวกับการนาเทคโนโลยี มาใช้ก ับ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยใช้กรณี ศึกษา บทความ และเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ปั ญหาพิเศษด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ACCT4907

สั มมนาการภาษีอากร
3(2-2-5)
Seminar in Taxation
วิชาบังคับก่อน : ACCT3601 การภาษีอากร 2
อภิ ป รายและวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ที่ น่ า สนใจทางภาษี อ ากร โดยใช้ ก รณี ศึ ก ษา
บทความ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนคาวินิจฉัยด้าน
ภาษีอากร และคาพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง ปั ญหาพิเศษด้านภาษีอากรและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
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