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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อภาษาอังกฤษ
Associate Program in Accountancy
2. ชื่ออนุปริญญา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
อนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อยอ(ภาษาไทย)
อ.(การบัญชี)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Associate Degree in Accountancy
ชื่อยอ(ภาษาอังกฤษ)
A.(Accountancy)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 91 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา 3 ป ระดับที่ 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
6. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาสามารถประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ได ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบั ญ ชี พ.ศ.2543 และ
พระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ.2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการ
เขาทํางานในองคกรหรือหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
7. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
7.1 ปรัชญา
สรางนักปฏิบัติดานการบัญชี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รูเทาทันเทคโนโลยี ตามความตองการของชุมชน
และสังคม
7.2 ความสําคัญ
งานบั ญ ชี เ ป น งานที่ มีความจํ า เป น สําหรับ ทุกธุร กิจ ปจ จุบัน ธุร กิจ มีการขยายตัว หลากหลายรู ป แบบ
มีผูประกอบการใหมในระดับชุมชนที่ยังขาดความรูในดานการบัญชีเพื่อใชในการประเมินฐานะทางการเงิน และผล
การดํ า เนิ น งาน ประกอบกั บ หน ว ยงานภาครั ฐ ให ก ารส ง เสริ ม ในการจั ด ตั้ ง วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนรวมทั้ ง ป จ จุ บั น
กรมสรรพากรกําหนดนโยบายใหมีการจัดทําบัญชีคาใชจายตามความเปนจริงและสมควร สําหรับบุคคลธรรมดาที่
ประกอบธุรกิจการพาณิชย ซึ่งตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูทางดานบัญชี และนําเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
บัญชีมาประยุกตใชใหทันสมัย และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
7.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
7.3.1 มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
7.3.2 มีความรูความเขาใจเนื้อหาวิชาชีพทางดานบัญชี และการบริหารธุรกิจและสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในการประกอบอาชีพ
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7.3.3 มีทักษะวิชาชีพทางดานบัญชี การคิดวิเคราะหและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพบัญชี
7.3.4 มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
7.3.5 มีทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางดานบัญชี
8. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร
8.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การวางแผนหลักสูตรเปนไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
รวมทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ซึ่ง
ประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในหลายบริบท เชน การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาในกระแส
โลกาภิวัฒน การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีอยางกาวกระโดด การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเคลื่อนยายของคนอยางเสรี และการเปลี่ยนแปลงดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนตน สงผลใหบุคลากรในทุกสาขาวิชาชี พในประเทศไทยต องเผชิ ญ กับ
ภาวะการแขงขันจากผูประกอบวิชาชีพ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชา
บัญชี ใหมีความรู ความสามารถ และเสริมสรางความพรอมของภาคแรงงานใหมเพื่อรองรับการเติบโตทางการคา
การลงทุนมุงพัฒนาศักยภาพและทักษะฝมือใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ แกแรงงาน
8.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
เนื่ อ งจากประเทศไทยยั ง คงมี ป ญ หาทางด า นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและระดั บ สติ ป ญ ญาของเด็ ก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จึงใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร และไดรับประโยชนจากการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปน
ธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค นอกจากนี้
สังคมไทยยังเผชิญกับวิกฤตความเสื่อมถอยดานคุณธรรมและ จริยธรรม เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทําใหสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนามีบทบาท ในการอบรมเลี้ยงดู ใหความรู ปลูกฝงศีลธรรมใหมี
คุณภาพและจริยธรรมลดนอยลง นําไปสูคานิยมและพฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น การ
พัฒนาสังคมไทยสูความยั่งยืนจึงมุงเนนใหบุคคล ตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม ประกอบวิชาชีพ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอสังคม ในการปรับปรุงหลักสูตร จึงไดใหความสําคัญกับสถานการณ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวัฒนธรรม เพื่อกําหนดเปาหมายผูสําเร็จการศึกษาใหตรงกับเปาหมายการพัฒนา
ประเทศชาติอยางแทจริง และกระตุนใหเห็นถึงความสําคัญในกระบวนการจัดการศึกษาที่สอดรับกับเปาหมาย
ดังกลาว
9.ผลกระทบจาก ขอ 8.1 และ 8.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
9.1 การพัฒนาหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองความจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนนการ
พัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีความรูทางวิชาชีพบัญชี เขาถึงองค ความรูและพัฒนาองคความรูทางวิชาชี พได
อยางตอเนื่อง สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาชีพ บัญชีไดอยางเหมาะสม และตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีส ารสนเทศ วิทยาการทางการเงิ น ธุรกรรมตาง ๆ ในตลาดโลก รวมทั้งการสร าง
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการกศึกษา ในดานคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคม
9.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนกําลังคนที่มีความรูสําหรับอนาคต มี
สมรรถนะการเรียนรู พรอมปรับตัวเขากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและซับซอน มีความสามารถสรางสรรค
การเปลี่ ย นด า นบุ คลิกภาพและลักษณะนิ สัยที่จ ะอยูรว มกับ ผูอื่นอยางมีคุณคา สรางสัมมาชีพ และมีสว นรวม
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สรางสรรคการเปลี่ยนแปลงชุมชนใหพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาบัญชี
จึงมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะดานการบัญชี เพื่อพัฒนาคุณภาพทักษะแรงงานรองรับ
เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและทองถิ่น
การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสรางศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคลองตอความตองการและการประกอบอาชีพ
ของทองถิ่นและชุมชน ซึ่งนําไปสูการพัฒนาประเทศตอไป
10.โครงสรางของหลักสูตร
10.1 โครงสรางหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) วิชาพื้นฐาน
(2) วิชาชีพ/วิชาเฉพาะดาน
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
- วิชาการฝกงาน
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี
10.2 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
(1) กลุมวิชาพื้นฐาน
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
บช 1301 หลักเศรษฐศาสตร
AC 1301 Principles of Economics
บช 1302 หลักการจัดการ
AC 1302 Principles of Management
บช 1303 หลักการตลาด
AC 1303 Principles of Marketing
บช 1304 กฎหมายธุรกิจ
AC 1304 Business Laws
บช 1305 หลักการบัญชี
AC 1305 Principles of Accounting
บช 1306 หลักการเงิน
AC 1306 Principles of Finance
บช 1307 การภาษีอากร
AC 1307 Taxation

ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ไมนอยกวา 58 หนวยกิต
จํานวน 21 หนวยกิต
จํานวน 37 หนวยกิต
จํานวน 24 หนวยกิต
จํานวน
9 หนวยกิต
จํานวน
4 หนวยกิต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ไมนอยกวา 58 หนวยกิต
จํานวน 21 หนวยกิต
น(ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
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(2) กลุมวิชาชีพ/วิชาเฉพาะดาน
(2.1) วิชาบังคับ
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
บช 1308
การบัญชีภาษีอากร
AC 1308
Tax Accounting
บช 1309
การบัญชีชั้นกลาง 1
AC 1309
Intermediate Accounting 1
บช 1310
การบัญชีชั้นกลาง 2
AC 1310
Intermediate Accounting 2
บช 1311
การบัญชีเพื่อการจัดการ
AC 1311
Management Accounting
บช 1312
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
AC 1312
Accounting Software Program
บช 1313
การบัญชีตนทุน
AC 1313
Cost Accounting
บช 1314
การบัญชีชั้นสูง 1
AC 1314
Advanced Accounting 1
บช 1315
การบัญชีชั้นสูง2
AC 1315
Advanced Accounting 2
(2.2) วิชาเลือก
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
บช 1316 การบัญชีเฉพาะกิจการ
AC 1316 Accounting for Specified Enterprise
บช 1317 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ
AC 1317 Accounting for Government Unit
บช 1318 นักบัญชีกับกิจการเพื่อสังคม
AC 1318 Accountant and Social Enterprise
บช 1319 การตรวจสอบและควบคุมภายใน
AC 1319 Internal Audit and Internal Control
บช 1320 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
AC 1320 Accounting Information System
บช 1321 การสอบบัญชี
AC 1321 Auditing
บช 1322 หัวขอคัดสรรดานการบัญชี
AC 1322 Selected Topic in Accountancy
บช 1323 หัวขอคัดสรรดานการบัญชี
AC 1323 Selected Topic in Accountancy

จํานวน 37 หนวยกิต
จํานวน 24 หนวยกิต
น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
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(2.3) วิชาการฝกงาน
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
บช 1324 ฝกประสบการณ
AC 1324 Field Experience

4 หนวยกิต
น(ชม.)
4 (360)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ใหเลือกเรียนรายวิชาตางๆ จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือตางสาขาวิชาก็ได หรือเลือกจากหลักสูตรอื่นใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ โดยไมซ้ําซอนกับ
รายวิชาที่เรียนมาแลว สวนรายวิชาที่หลักสูตรระบุไมใหนับหนวยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเปนวิชา
เลือกเสรีไมไดโดยไมนอยกวา 3 หนวยกิต
11. คําอธิบายรายวิชา
บช 1301
หลักเศรษฐศาสตร
3 (3-0-6)
AC 1301
Principles of Economics
ความรูทั่วไปทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุนอุปสงค อุปทาน
การผลิต ตนทุนและรายรับการผลิต ตลาดและการกําหนดราคา รายไดประชาชาติ สวนประกอบของรายได
ประชาชาติ การเงินการธนาคาร การคลังสาธารณะ การคาระหวางประเทศ วัฎจักรเศรษฐกิจ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
บช 1302
หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
AC 1302
Principles of Management
แนวคิด ทฤษฎีหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ การวางแผน การจัดองคการ การนํา การ
ควบคุม การติดตามและประเมินผล การสื่อสารในองคการ เทคนิคการจัดการ การประยุกตหลักการจัดการ
ในงานอาชีพ ความรับผิดชอบตอสังคม และจริยธรรมทางธุรกิจ
บช 1303
หลักการตลาด
3 (3-0-6)
AC 1303
Principles of Marketing
แนวคิด หลักการ หนาที่ทางการตลาด สภาพแวดลอมการตลาด กิจกรรมทางการตลาด ลักษณะ
ของตลาด พฤติกรรมของผูบริโภค สวนประสมทางการตลาด กลยุทธการตลาด การประยุกตใชเทคโนโลยี
สมัยใหมสําหรับการตลาด จริยธรรมทางการตลาด การตลาดเพื่อสังคม
บช 1304
กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
AC 1304
Business Laws
ประมวลกฎหมายแพง และพาณิชยวาดวยการประกอบธุรกิจ ไดแก กฎหมายวาดวยการซื้อขาย
และแลกเปลี่ ย นให เช า ทรัพย สิน เช า ซื้ อ จางแรงงาน จางทําของ ฝากทรัพย ค้ําประกัน จํานอง จํานํา
ตัวแทน นายหนา กฎหมายเกี่ยวกับตั๋วเงิน หางหุนสวน บริษัท พระราชบัญญัติลมละลาย พระราชบัญญัติ
โรงงาน กฎหมายการคาโลก ขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ
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บช 1305
หลักการบัญชี
3 (2-2-5)
AC 1305
Principles of Accounting
กรอบแนวคิดทางการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SME) การวิเคราะหรายการคา การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นตน สมุดบัญชีแยกประเภท การ
จัดทํางบทดลอง การปรับปรุง การปดบัญชี และกระดาษทําการ การจัดทํารายงานทางการเงินของกิจการ
ใหบริการและกิจการซื้อมาขายไป และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี
บช 1306
หลักการเงิน
3 (3-0-6)
AC 1306
Principles of Finance
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินของธุรกิจ สภาพแวดลอมทางการเงิน ทฤษฎีการเงิน
เบื้องตน การวิเคราะหทางการเงิน การบริหารสินทรัพยของธุรกิจ มูลคาของเงินตามเวลา การจัดหา
เงินทุน ตนทุนเงินทุนของธุรกิจ การวิเคราะหความเสี่ยงและผลตอบแทน การวิเคราะหจุดคุมทุนในการ
ดําเนินงานดานการเงิน และการเงินระหวางประเทศ
บช 1307
การภาษีอากร
3 (2-2-5)
AC 1307
Taxation
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร การคํานวณตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่ประมวลรัษฎากร
กําหนดไวของ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจ และวิธียื่นแบบ
แสดงรายการ
บช 1308
การบัญชีภาษีอากร
3 (2-2-5)
AC 1308
Tax Accounting
ความสัมพันธและความแตกตางระหวางการปฏิบัติงานทางการบัญชีและการภาษีอากร การจัดทํา
กระดาษทําการเพื่อคํานวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร การคํานวณและปรับปรุงกําไรสุทธิทางบัญชีให
เปนกําไรสุทธิทางภาษีอากร และภาษีเงินไดรอตัดบัญชี การคํานวณภาษี หัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่ม และ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ การจัดทํารายงานและแนวทางการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
บช 1309
การบัญชีชั้นกลาง 1
3 (2-2-5)
AC 1309
Intermediate Accounting 1
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย การจําแนกประเภทสินทรัพย การรับรูและการวัดมูลคา
สินทรัพย การตีราคาสินทรัพย การจัดแบงสวนสินทรัพยเปนตนทุนและคาใชจายตามหลักการบัญชี การ
ดอยคาของสินทรัพย การแสดงรายการสินทรัพยในงบการเงิน และการเปดเผยขอมูล การบัญชีเกี่ยวกับ
ลูกหนี้ เงินลงทุน ตั๋วเงิน สินคาคงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพยไมมี
ตัวตน อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตนทุนการกูยืม
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บช 1310
การบัญชีชั้นกลาง 2
3 (2-2-5)
AC 1310
Intermediate Accounting 2
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและสวนของเจาของ ประกอบดวยการจําแนกประเภท
หนี้สินในงบการเงิน และการเปดเผยขอมูล การบัญชีเกี่ยวกับเจาหนี้ เงินเดือนและคาจางแรงงานคางจาย
ผลประโยชนพนักงาน หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไมหมุนเวียน ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ
สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น การบัญชีเกี่ยวกับหางหุนสวน การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทจํากัด และบริษัทมหาชน
จํากัด การจัดทํางบกระแสเงินสด
หมายเหตุ ตองผานวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1
บช 1311
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (2-2-5)
AC 1311
Management Accounting
บทบาทและวัตถุประสงคของการบัญชีเพื่อการจัดการและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชประโยชนของงบ
การเงิ น เพื่ อ การตั ด สิ น ใจ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งรายการในงบการเงิ น การวิ เ คราะห ง บการเงิ น
การจัดทํางบประมาณ การจัดทํารายงานเสนอฝายบริหาร การใชขอมูลทางบัญชีเพื่อวางแผน การวิเคราะห
ผลต า งเพื่ อ การควบคุ ม และตั ด สิ น ใจ กฎหมายสิ่ ง แวดล อ ม รวมทั้ ง แบบฝ ก ปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี และ
กรณีศึกษา
บช 1312
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
3 (2-2-5)
AC 1312
Accounting Software Program
องคประกอบและโครงสรางหลักของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางการบัญชีในการประมวลขอมูลทางการบัญชี การเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีตามลักษณะ
การดําเนินงานของธุรกิจ โดยฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีที่นิยมใชในปจจุบัน
บช 1313
การบัญชีตนทุน
3 (2-2-5)
AC 1313
Cost Accounting
บทบาทของการบัญชีตนทุนในองคกรธุรกิจ ศัพทและความหมายของตนทุนตางๆระบบบัญชีที่ใช
บันทึกตนทุน วิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ คาแรงงาน คาใชจายการผลิต ระบบบัญชีตนทุนงานสั่ง
ทํา ระบบตนทุนชวงการผลิต วิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสียการสิ้นเปลือง งานที่บกพรอง เศษซาก การบัญชี
ตนทุนผลิตภัณฑรวมและผลิตผลพลอยได ระบบตนทุนมาตรฐาน
บช 1314
การบัญชีชั้นสูง 1
3 (2-2-5)
AC 1314
Advanced Accounting 1
การบั ญ ชี สํ า หรั บ กิ จ การร ว มการงาน ธุร กิจ ฝากขาย ธุร กิจ ขายผอนชําระ ธุร กิจ ใหเชา ธุร กิจ
อสั งหาริ มทรั พย งานก อสร า งตามสั ญ ญา กองทุน และกิจ การที่ไมแสวงหากําไร การแกไขขอผิดพลาด
ทางการบัญชี การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การจัดทํางบการเงินจากรายการที่บันทึกไวไมสมบูรณ
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บช 1315
การบัญชีชั้นสูง 2
3 (2-2-5)
AC 1315
Advanced Accounting 2
การบัญชีสํานักงานใหญและสาขา เงินลงทุนในบริษัทรวม เงินลงทุนในบริษัทยอย การรวมกิจการ
ในรูปแบบตางๆ การจัดทํางบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือ
หุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การดําเนินธุรกิจดานการลงทุน การบัญชีสําหรับการแปลงคารายการที่เปน
เงินตราตางประเทศ
หมายเหตุ ตองผานวิชาการบัญชีชั้นสูง 1
บช 1316
การบัญชีเฉพาะกิจการ
3 (2-2-5)
AC 1316
Accounting for Specified Enterprise
หลั ก การและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี ระบบการดํ า เนิ น งานสํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ประเภทต า ง ๆ ที่ มี
ลักษณะเฉพาะ เชน สถาบันทางการเงิน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ธุรกิจใหเชาธุรกิจโรงแรม
และธุ ร กิ จ อื่ น ๆ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม รวมทั้ ง
กรณีศึกษา
บช 1317
การบัญชีหนวยงานภาครัฐ
3 (2-2-5)
AC 1317
Accounting for Government Unit
ความหมาย วัตถุประสงค แนวคิดและพัฒนาการดานการบัญชีของหนวยงานภาครัฐ นโยบายการ
บัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหนวยงานภาครัฐ การจัดทํา
รายการทางการเงินของหนวยงานภาครัฐและงบการเงินของแผนดิน
บช 1318
นักบัญชีกับกิจการเพื่อสังคม
3 (2-2-5)
AC 1318
Accountant and Social Enterprise
ความหมาย ความสําคัญ หลักการเปนผูประกอบการกิจการเพื่อสังคม กระบวนการบริหารจัดการเพื่อ
สังคม เรียนรูกิจการเพื่อสังคมในรูปแบบตางๆ วิเคราะห สังเคราะหองคความรูจากกิจกรรมเพื่อสังคมตนแบบ
นําเสนอแนวทางสรางสรรค จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม ฝกจัดทําแผนธุรกิจเพื่อสังคม พรอมทั้งฝก
ปฏิบัติรวมกับชุมชน
บช 1319
การตรวจสอบและควบคุมภายใน
3 (2-2-5)
AC 1319
Internal Audit and Internal Control
ความรูพื้นฐานการตรวจสอบภายใน มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน การกํากับดูแลกิจการ
ตามหลักธรรมาภิบาล การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกรตามแนวคิดของ COSO
บช 1320
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (2-2-5)
AC 1320
Accounting Information System
หลักการและแนวคิดของระบบสารสนเทศทางการบัญชี โครงสรางและสวนยอยของระบบบัญชี
ตามความตองการของธุรกิจ การวางแผน การวิเคราะห การออกแบบ และการเลือกใชระบบสารสนเทศ
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ทางการบัญชี การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การจัดทํารายงานเพื่อการ
ควบคุมและตัดสินใจของระบบงานในองคการธุรกิจ
บช 1321
การสอบบัญชี
3 (3-0-6)
AC 1321
Auditing
วัตถุประสงคของการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี บทบาทและความรับผิดชอบของผูสอบ
บัญชี จริยธรรมแหงวิชาชีพ การวางแผนการสอบบัญชีและการวางแนวการตรวจสอบความเสี่ยงในการสอบ
บัญชี การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการตรวจสอบและการรวบรวม
หลักฐาน การบันทึกผลการตรวจสอบ การสรุปผลการตรวจสอบและรายงานการสอบบัญชี
บช 1322
หัวขอคัดสรรดานการบัญชี
AC 1322
Selected Topic in Accountancy
เลือกประเด็นที่เกี่ยวของกับการบัญชี นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

3 (x-x-x)

บช 1323
หัวขอคัดสรรดานการบัญชี
AC 1323
Selected Topic in Accountancy
เลือกประเด็นที่เกี่ยวของกับการบัญชี นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

3 (x-x-x)

บช 1324
ฝกประสบการณ
4 (360 ชม.)
AC 1324
Field Experience
ฝกทักษะอาชีพทางดานวิชาชีพบัญชีในสถานประกอบการหรือองคการ เริ่มจากการจัดทําแผนการ
ฝ กที่ มีร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ วั ตถุ ป ระสงค กระบวนการทํางาน การประเมิน ผลการทํางาน และการ
ปรับปรุงคุณภาพงาน ภายใตคําแนะนํา ชวยเหลือของผูมีประสบการณ
12. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. ซื่อสัตยและรับผิดชอบตอหนาที่

2. มีความสามารถในการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชี

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มอบหมายงานกลุม และรายบุคคล
- ให ทํ ากิ จกรรม/โครงการ ที่ เกี่ ยวกั บการสร างเสริ ม
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม
- รวมกันกําหนดกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง และความ
รับผิดชอบ
- สรางแรงจูงใจโดยการยกยองและใหรางวัล
- สอนโดยการใหปฏิบัติจริง
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13. มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมิน (หมวดวิชาเฉพาะ)
13.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
(1) มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตยสุจริต
(2) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
กลยุทธการสอน
(1) มอบหมายงานใหรับผิดชอบ
(2) การอภิปรายโดยใชกรณีศึกษาจากสถานการณปจจุบัน
กลยุทธการประเมินผล
(1) ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน
(2) สังเกตพฤติกรรม การมีสวนรวม การแสดงความคิดเห็น การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
และการรวมกิจกรรมกลุม
(3) ประเมินความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
13.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
(1) มีความรูความเขาใจแนวคิดทฤษฎี หลักการและวิธีการทางดานบัญชี
(2) มีความรูความเขาใจแนวคิดทฤษฎี หลักการและวิธีการทางดานบริหารธุรกิจ
(3) มีความรูความเขาใจทางดานเทคนิคในการปฏิบัติทางดานบัญชี
(4) สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการคิดวิเคราะหและแกปญหา
กลยุทธการสอน
(1) ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และการ
ประยุกตใชในการปฏิบัติ
(2) เชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
(3) การเรียนรูจากสถานการณจริงและการฝกปฏิบัติ
กลยุทธการประเมินผล
(1) การทดสอบยอย กลางภาค ปลายภาค
(2) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
(3) ประเมินจากการนําเสนองาน
(4) ประเมินจากการฝกปฏิบัติ
13.3 ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
(1) สามารถค น ควา ขอมูล หลักฐาน แนวคิดตางๆ ในการวิเคราะหและแกปญ หาไดดวย
ตนเอง
(2) สามารถประยุกตความรูทางดานบัญชีและดานอื่น ๆ ที่สัมพันธกันอยางเปนระบบ
มีเหตุผลและสรางสรรค
(3) สามารถคิดวิเคราะหและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพบัญชี
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กลยุทธการสอน
(1) การสอนโดยใชกรณีศึกษา โจทยปญหา และอภิปรายกลุม
(2) การฝกปฏิบัติ
(3) การฝกงานในสถานประกอบการ
กลยุทธการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอนโดยใชกรณีศึกษา โจทยปญหา และอภิปรายกลุม
(2) ประเมินจากการฝกปฏิบัติ
(3) ประเมินจากการฝกงานในสถานประกอบการ
13.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับ
สถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี
(2) สามารถใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหากับ
สถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนําและผูรวมทีมงาน
(3) สามารถพั ฒ นาความสามารถในการปฏิบั ติและรับ ผิ ดชอบงานของตนเองอย า ง
ตอเนื่อง
กลยุทธการสอน
(1) สอนโดยการใชกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการทํางานเปนกลุม
(2) สงเสริมใหมีการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
(3) สงเสริมใหมีความรับผิดชอบตอตนเอง และผูอื่น
กลยุทธการประเมินผล
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการ
ทํางานกลุม
(2) ประเมินจากการนําเสนองานกลุม
(3) สังเกตจากพฤติกรรมการมีภาวะผูนําและผูรวมทีมงาน จากการทํางานรวมกับ
ผูอื่น
13.5 ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
(1) มีความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลขเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรค
ทางดานบัญชีและอื่นๆ
(2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใช
รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและสถานการณ
(3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการ
เก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
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ประยุกตใช

กลยุทธการสอน
(1) ฝกวิเคราะหโจทยปญหาและแกปญหาเชิงเหตุผล
(2) มอบหมายงาน เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและนําไป
(3) ฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู
กลยุทธการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากการวิเคราะหการแกปญหาอยางมีเหตุผล
(2) ประเมินผลจากการนําเสนองานอยางเขาใจ
(3) ประเมินผลจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
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14. แผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม

บช 1301 หลักเศรษฐศาสตร
บช 1302 หลักการจัดการ
บช 1303 หลักการตลาด
บช 1304 กฎหมายธุรกิจ
บช 1305 หลักการบัญชี
บช 1306 หลักการเงิน
บช 1307 การภาษีอากร
บช 1308 การบัญชีภาษีอากร
บช 1309 การบัญชีชั้นกลาง 1
บช 1310 การบัญชีชั้นกลาง 2
บช 1311 การบัญชีเพื่อการจัดการ
บช 1312 โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
บช 1313 การบัญชีตนทุน
บช 1314 การบัญชีชั้นสูง 1
บช 1315 การบัญชีชั้นสูง 2
บช 1316 การบัญชีเฉพาะกิจการ
บช 1317 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ
บช 1318 นักบัญชีกับกิจการเพื่อสังคม
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3. ดานทักษะทาง
ปญญา

2. ดานความรู
3
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4. ดานทักษะความสัมพันธ 5. ดานทักษะการวิเคราะห
ระหวางบุคคลและความ
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
รับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
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รายวิชา

1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม

บช 1319 การตรวจสอบและควบคุมภายใน
บช 1320 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
บช 1321 การสอบบัญชี
บช 1324 การฝกประสบการณ

1





2





3. ดานทักษะทาง
ปญญา

2. ดานความรู
3





1





2





3





4
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4. ดานทักษะความสัมพันธ 5. ดานทักษะการวิเคราะห
ระหวางบุคคลและความ
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
รับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
1
2
3

























