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หลักสูตรบญัชีบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย          หลักสูตรบัญชบีัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ       Bachelor of Accountancy Program 
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     บัญชบีัณฑิต  
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)       บช.บ.  
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Accountancy 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)         B.Acc. 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สาขาวิชาการบัญชี ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 
ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
  ปรัชญาของหลักสตูร 

 หลักสูตรมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจทางวิชาการด้านบัญชีในระดับสากล         
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดวิเคราะห์เชิงลึก และสามารถบูรณาการความรู้ให้พร้อมรับกับ
เทคโนโลยีและพลวัตทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 ความสำคัญ 
 บัณฑิตในปัจจุบันต้องมีทั้งความรอบรู้ในศาสตร์วิชาการบัญชีและสามารถบูรณาความรู้
เข้ากับศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องมีสำนึกดี มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและสามารถฝึกทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) มีความคิดสร้างสรรค์ สามัคคีและความรับผิดชอบในงานที่ทำร่วมกับผู้ อ่ืน ดังนั้น
หลักสูตรจึงต้องเน้นทั้งศาสตร์ในสาขาวิชาการบัญชี และทักษะเสริมเพื่อพัฒนาให้บัณฑิตมีอัต
ลักษณ์    ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการ         
ของตลาดแรงงาน สังคมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หลักสูตรบัญชบีัณฑิตมีวัตถปุระสงค์สำคัญ ดงันี ้
 1. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญชี เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานด้านวิชาชีพบัญชีให้มีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถพฒันาตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และก้าวทนัสภาพธุรกิจ
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
 3. เพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ทางการบัญชีและ
ศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม เพื่อทำให้บัณฑิตมีความเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ 
 4. เพื่อสร้างบัณฑิตบัญชีที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชีในระดับสากล 
 5. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 (1) ผู้ทำบัญชี  
 (2) นักบัญชีภาษีอากร  
 (3) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 (4) ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
 (5) ผู้ตรวจสอบภายใน 
 (6) ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 (7) นักบัญชีบริหาร หรืองานวางระบบองค์กร 
 (8) นักวิชาการเงินและบัญชี  
 (9) ผู้สอนวิชาชีพบัญชี 
 (10) ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร  
  
กำหนดการเปิดการสอน ปีการศึกษา 2564 
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โครงสร้างของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  132 หน่วยกิต 
  2. โครงสร้างหลักสตูร 
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
  -กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข    ไม่น้อยกว่า      3  หน่วยกิต 
  -กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ  ไม่น้อยกว่า      3  หน่วยกิต 
  -กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร                 13  หน่วยกิต 
  -กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า     5  หน่วยกิต 
  -กลุ่มสาระสนุทรียศาสตร ์    ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
  2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า   96 หน่วยกิต 
  -วิชาเฉพาะบังคบั                     87 หน่วยกิต 
  -วิชาเฉพาะเลือก     ไม่น้อยกว่า     9 หน่วยกิต 
  3) หมวดวิชาเลือกเสร ี     ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
 
รายวิชา  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข                    ไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต 
 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา          1(0-2-1) 

   (Physical Education Activities)     
      และให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตจากรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  
1.2 กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผูป้ระกอบการ                  ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต 
     ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวชิาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระ

ศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 
1.3 กลุ่มสาระภาษากบัการสื่อสาร                     13  หน่วยกิต 
 01355xxx ภาษาอังกฤษ     9( - - ) 
   วิชาภาษาไทย         3( - - )  
   วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 1( - - )  
1.4 กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก          ไม่น้อยกว่า      5 หน่วยกิต 

          01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดนิ    2(2-0-4) 
   (Knowledge of Land) 

      และให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
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     1.5 กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์      ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
          ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระ
สุนทรียศาสตร์ 
 
2) หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า    96 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาเฉพาะบังคับ                       87 หน่วยกิต 
 01101181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I    3(3-0-6) 
   (Microeconomics I)      
 01101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I     3(3-0-6) 
   (Macroeconomics I)      
 01130111 หลักการบัญชีขั้นตน้    3(2-2-5) 
   (Introduction to Principles of Accounting)   
 01130112 การบัญชีขั้นกลาง I     3(3-0-6) 
   (Intermediate Accounting I)    
 01130211 การบัญชีขั้นกลาง II    3(3-0-6)  
   (Intermediate Accounting II) 
 01130221 หลักการบัญชีต้นทุน    3(3-0-6) 
   (Principles of Cost Accounting)     
 01130241 การบัญชีภาษีอากร I    3(3-0-6) 
   (Tax Accounting I)      
 01130251 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   3(3-0-6) 
   (Accounting Information Systems)    
 01130311 การบัญชีขั้นสูง I     3(3-0-6) 
   (Advanced Accounting I)     
 01130312 การบัญชีขั้นสูง II     3(3-0-6) 
   (Advanced Accounting II)     
 01130313 การบัญชีสำหรับเคร่ืองมือทางการเงิน   3(3-0-6) 
   (Accounting for Financial Instruments)    
 01130321 การบัญชบีริหาร     3(3-0-6) 
   (Managerial Accounting)      
 01130331 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น   3(3-0-6) 
   (Auditing and Assurance)    
 01130341 การบัญชีภาษีอากร II    3(3-0-6) 
   (Tax Accounting II)      
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 01130342 กฎหมายสำหรับวิชาชีพบัญชี   3(3-0-6) 
   (Law for Accounting Professions) 
 01130413 แนวคิดทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6) 
   (Accounting Concepts and Financial Reporting Standards) 
 01130421 การวิเคราะห์งบการเงินและการประเมินมูลค่าธุรกิจ 3(3-0-6) 
   (Financial Statement Analysis and Business Valuation)  
 01130433 การตรวจสอบและควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
   (Information Technology Control and Audit)  
 01130434 การกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) 
   (Corporate Governance and Internal Audit)   
 01130453 การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลทางการบัญชี   3(3-0-6) 
   (Accounting Data Analytics and Visualization)  
 01130481 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี   3(3-0-6) 
   (English for Accounting Professions) 
 01130492 สัมมนาทางการบัญช ี    3(3-0-6) 
   (Seminar in Accounting)       
 01131211 การเงินธุรกิจ      3(3-0-6) 
   (Business Finance)     
 01132111 หลักการจัดการ     3(3-0-6) 
   (Principles of Management)     
 01132231 สถิติธุรกิจ      3(3-0-6) 
   (Business Statistics)      
 01132332 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
   (Quantitative Analysis for Decision Making in Business)  
 01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6) 
   (Strategic Management)     
 01133211 การจัดการการปฏิบัติการ     3(3-0-6) 
   (Operations Management)    
 01134111 หลักการตลาด     3(3-0-6) 
   (Principles of Marketing)  
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  2.2 วิชาเฉพาะเลือก     ไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต 
 ให้นิสิตเลือกเรียนจากตัวอย่างรายวิชาดังต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต  

หรือเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต และจากรายวิชาในสาขาการเงิน สาขาการจัดการ 
สาขาการจัดการการปฏิบัติการและเทคโนโลยี สาขาการตลาด ที่มีรหัสวิชาตั้งแต่รหัส 300          
อีก 6 หน่วยกิต 
         01130414      การบัญชีสำหรับการป้องกันความเสี่ยง  3(3-0-6) 
         (Accounting for Hedging) 
 01130422      การบัญชบีริหารเชิงกลยุทธ์    3(3-0-6) 
   (Strategic Management Accounting) 
         01130431      ประเด็นในการสอบบัญช ี            3(3-0-6) 
        (Issues in Auditing) 

 01130451       การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)   
           (Accounting Information Systems Analysis and Design) 
 01130452 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานบญัชี    3(3-0-6) 
                       (Software Package for Accounting) 
 01130461 การบัญชีเฉพาะกิจการ      3(3-0-6) 
   (Accounting for Specific Enterprises) 
 01130490 สหกิจศึกษา     6 
   (Cooperative Education) 
 01130498 ปัญหาพิเศษ     3(3-0-6) 
           (Special  Problem) 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                         ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร 
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ความหมายของเลขรหัสประจำวิชา 
 ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประกอบด้วยเลข 8 หลักมี
ความหมาย ดังนี้ 

  เลขลำดับที่ 1 - 2 (01)   หมายถึง   วิทยาเขตบางเขน  

  เลขลำดับที่ 3 - 5 (130) หมายถึง   สาขาวิชาการบัญชี  

  เลขลำดับที่ 6 หมายถึง ระดับชั้นปี 

  เลขลำดับที่ 7 มีความหมาย ดังนี้ 

   0 หมายถึง กลุ่มวิชาสำหรับนิสิตนอกคณะ 

   1 หมายถึง กลุ่มวิชาบัญชีการเงิน 

   2 หมายถึง กลุ่มวิชาต้นทุนและบัญชีบริหาร 

   3 หมายถึง กลุ่มวิชาสอบบัญชีและควบคุมภายใน 

   4 หมายถึง กลุ่มวิชากฎหมายบัญชีและภาษีอากร 

   5 หมายถึง กลุ่มวิชาสารสนเทศทางการบัญชี  

   6 หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะกิจการ  

   7 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานสำหรับสาขาบริหารธุรกิจ 

   8 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชาการบัญชี 

   9 หมายถึง กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา สัมมนา และปัญหาพิเศษ  

  เลขลำดับที่ 8  หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร 
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แผนการศึกษา 
 1. แผนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ไม่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1        
                                  จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01130111 หลักการบัญชีขั้นต้น    3(2-2-5) 
 01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน    2(2-0-4)  
 01355xxx ภาษาอังกฤษ     3(  -  - ) 
 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา        1(0-2-1) 
           วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3(  -  - ) 
   วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3(  -  - )  
   วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข   2(  -  - ) 
   วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร-วิชาสารสนเทศ/ 1(  -  - ) 
    คอมพิวเตอร์      
               รวม      18(  -  - ) 
 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2       

                                  จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01101181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I    3(3-0-6) 
 01130112 การบัญชีขั้นกลาง I     3(3-0-6) 
 01132111 หลักการจัดการ      3(3-0-6) 
 01134111 หลักการตลาด     3(3-0-6) 
 01355xxx ภาษาอังกฤษ           3(  -  - ) 
    วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร-วิชาภาษาไทย 3(  -  - ) 
          รวม    18(  -  - ) 



คู่มือการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1       
                                  จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I    3(3-0-6) 
 01130211 การบัญชีขั้นกลาง II      3(3-0-6) 
 01130251 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี    3(3-0-6) 
 01132231  สถิติธุรกิจ      3(3-0-6)  
 01355xxx ภาษาอังกฤษ       3(  -  - ) 
       รวม              15(  -  - ) 
 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2       
                                  จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01130221 หลักการบัญชีต้นทุน      3(3-0-6)  
 01130241 การบัญชีภาษีอากร I     3(3-0-6) 
 01131211 การเงินธุรกิจ      3(3-0-6) 
 01132332 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 01133211 การจัดการการปฏิบัติการ    3(3-0-6) 
             วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสนุทรียศาสตร์  3(  -  - ) 

        รวม             18(  -  - )



คู่มือการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
                                  จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01130311 การบัญชีขั้นสูง I     3(3-0-6) 
 01130321 การบัญชีบริหาร     3(3-0-6) 
 01130341  การบัญชีภาษีอากร II    3(3-0-6)  
     วิชาเฉพาะเลือก     3(3-0-6) 
   วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์  3(  -  - )  
               วิชาเลือกเสรี     3(  -  - ) 
       รวม           18(  -  - )   

 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2      
                                  จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01130312 การบัญชีขั้นสูง II       3(3-0-6)  
 01130313 การบัญชีสำหรับเคร่ืองมือทางการเงิน  3(3-0-6)  
 01130331 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น  3(3-0-6)  
 01130342 กฎหมายสำหรับวิชาชีพบัญชี      3(3-0-6) 
   วิชาเฉพาะเลือก       3(  -  - ) 
    วิชาเลือกเสรี     3(  -  - ) 
       รวม          18(  -  - ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1      
                                  จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01130413 แนวคิดทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6)  
 01130433 การตรวจสอบและควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6)  
 01130453 การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลทางการบัญชี   3(3-0-6) 
 01130481 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี   3(3-0-6) 
         รวม      12(12-0-24)   

 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2      
                                  จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01130421 การวิเคราะห์งบการเงินและการประเมินมูลค่าธุรกิจ 3(3-0-6)  
 01130434 การกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) 
 01130492 สัมมนาทางการบัญช ี                  3(3-0-6) 
 01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6)  
     วิชาเฉพาะเลือก     3(  -  - )  
          รวม           15( -   - ) 
 
 



คู่มือการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตลิมพระเกียรต ิจังหวดัสกลนคร 
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     2. แผนการศึกษาสำหรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
 

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1     
                                 จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01130111 หลักการบัญชีขั้นต้น    3(2-2-5) 
 01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน    2(2-0-4)  
 01355xxx ภาษาอังกฤษ     3(  -  - ) 
 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา       1(0-2-1) 
           วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3(  -  - ) 
   วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3(  -  - )  
   วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข   2(  -  - ) 
   วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร-วิชาสารสนเทศ/ 1(  -  - ) 
   คอมพิวเตอร์    

       รวม              18(  -  - ) 
  

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2      

                                  จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01101181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I    3(3-0-6) 
 01130112 การบัญชีขั้นกลาง I     3(3-0-6) 
 01132111 หลักการจัดการ      3(3-0-6) 
 01134111 หลักการตลาด     3(3-0-6) 
 01355xxx ภาษาอังกฤษ           3(  -  - ) 
    วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร-วิชาภาษาไทย 3(  -  - ) 
       รวม               18( -  - ) 
 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร 
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 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1     
                                  จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I    3(3-0-6) 
 01130211 การบัญชีขั้นกลาง II      3(3-0-6) 
 01130251 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี    3(3-0-6) 
 01132231  สถิติธุรกิจ      3(3-0-6)  
 01355xxx ภาษาอังกฤษ       3(  -  - ) 
       รวม              15(  -  - ) 
 

 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2      

                                  จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01130221 หลักการบัญชีต้นทุน      3(3-0-6)  
 01130241 การบัญชีภาษีอากร I     3(3-0-6) 
  01131211 การเงินธุรกิจ      3(3-0-6) 
 01132332 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 01133211 การจัดการการปฏิบัติการ    3(3-0-6) 
             วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสนุทรียศาสตร์  3(  - -  ) 
       รวม              18(  -  - ) 



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
                                 จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01130311 การบัญชีขั้นสูง I     3(3-0-6) 
 01130321 การบัญชบีริหาร     3(3-0-6) 
 01130341  การบัญชีภาษีอากร II    3(3-0-6)  
     วิชาเฉพาะเลือก     3(3-0-6) 
   วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสนุทรียศาสตร์  3(  -  - )  
               วิชาเลือกเสรี     3(  -  - ) 
       รวม            18( -  - )   

  
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2       
                                  จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01130312 การบัญชีขั้นสูง II       3(3-0-6)  
 01130313 การบัญชีสำหรับเคร่ืองมือทางการเงิน   3(3-0-6)  
 01130331 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น   3(3-0-6)  
 01130342 กฎหมายสำหรับวิชาชีพบัญชี      3(3-0-6)  
 01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6) 
    วิชาเลือกเสรี     3(  -  - ) 
       รวม          18(  -  - )  



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร 
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 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1       
                                  จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01130413 แนวคิดทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6)  
 01130421 การวิเคราะห์งบการเงินและการประเมินมูลค่าธุรกิจ 3(3-0-6) 
 01130433 การตรวจสอบและควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6)  
 01130434 การกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) 
 01130453 การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลทางการบัญชี   3(3-0-6) 
 01130481 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี   3(3-0-6) 
 01130492 สัมมนาทางการบัญช ี                  3(3-0-6) 
       รวม      21(21-0-42) 

 
 

  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2      
                                  จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01130490 สหกิจศึกษา      6  
       รวม  6 



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร 

 

16 

คำอธิบายรายวิชา 

 1. รายวิชาบัญชีที่เป็นรหัสวิชาของหลักสูตร 
 -  รายวิชาในหลักสูตร 
01130111  หลักการบัญชีขั้นต้น         3(2-2-5)  
  (Introduction to Principles of Accounting)  
  ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีการเงิน กรอบแนวคิดสำหรับการรายงาน          
ทางการเงิน สมการบัญชี วงจรบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจให้บริการและ
ธุรกิจพาณิชยกรรม การบัญชีสำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดยสอดแทรกจริยธรรม
ของวิชาชีพการบัญชี  
  Introduction to financial accounting. Conceptual framework for 
financial reporting. Accounting equation, accounting cycle and financial reports 
preparation for service business and merchandising business. accounting for cash 
and cash equivalents. Accounting professional ethics are concerned. 
 
01130112 การบัญชีขั้นกลาง I     3(3-0-6)  
  (Intermediate Accounting I)  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130111 หรือ 01130101 หรือ 01130171 
  กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและแนวปฏิบัติทางการ
บัญชีสำหรับรายการสินทรัพย์ รวมถึงการจัดประเภท การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า การเลิก
รับรู้รายการ การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รายการสินทรัพย์ประกอบด้วย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ต้นทุนการกู้ยืม ที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน การด้อยค่าของสินทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ทรัพยากรแร่ และสินทรัพย์เกษตรกรรม 
           Conceptual framework for financial reporting. Accounting principles 
and practices for assets including classification, recognition and measurement, 
derecognition, presentation and disclosure. Those assets include cash and cash 
equivalents, accounts receivable, notes receivable, inventory, investment, 
borrowing costs, property, plant and equipment, intangible assets, impairment of 
assets, investment property, non-current assets held for sale, mineral resources, 
and agricultural assets. 
 
 
 



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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01130211 การบัญชีขั้นกลาง II      3(3-0-6) 
  (Intermediate Accounting II)  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130111 หรือ 01130101 หรือ 01130171  
      หลักการและแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับรายการหนี้สินและส่วนของ
เจ้าของรวมถึงการจัดประเภท การรับรู้และการวัดมูลค่า การเลิกรับรู้รายการ การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูล กำไรต่อหุ้น ผลประโยชน์ของพนักงาน การนำเสนองบการเงิน เหตุการณ์
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงการทางการบัญชีและข้อผิดพลาด  
  Accounting principles and practice for liabilities and owners’ 
equity including classification, recognition and measurement, derecognition, 
presentation and disclosure. Earnings per share. Employee benefits. Financial 
statement presentation. Events after the reporting period. Accounting policies, 
changes in accounting estimates and error. 
 
01130221 หลักการบัญชีต้นทุน     3(3-0-6)  
  (Principles of Cost Accounting) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130111 หรือ 01130171  
  ประยุกต์หลักการพื้นฐานของการบัญชีต้นทุน การจำแนกประเภทต้นทุน 
ต้นทุนงานสั่งทำ ต้นทุนงานช่วง การบัญชีต้นทุนวัตถุทางตรง แรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการ
ผลิต การบัญชีสำหรับผลิตภัณฑ์ร่วม ผลิตภัณฑ์พลอยได้ เศษซากและของเสีย ต้นทุนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ผลต่างจากมาตรฐาน ระบบทันเวลาพอดี และต้นทุนตามกิจกรรม  
  Application of cost accounting principles. Cost classification. Job 
order costing. Process costing. Accounting for direct material, direct labor and 
manufacturing overhead. Accounting for joint products and by-products. Spoiled 
goods, scrap and waste materials. Standard costing. Variance analysi. Just-in-time 
system. Activity – based costing. 

 
01130241 การบัญชีภาษีอากร I     3(3-0-6) 

 (Tax Accounting I)  
  หลักการ ประเภท และแนวปฏิบัติของการภาษีอากร ผู้มีหน้าที่ เสียภาษี      

ความรับผิดในการเสียภาษีอากรของบุคคลและธุรกิจ การคำนวณภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา และ
ความรู้เบื้องต้นทางการบัญชีสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ ความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษี
และการหนีภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการภาษีอากรสำหรับบุคคล
ธรรมดา กิจการเจ้าของคนเดียว และห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล  
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 Principles, types, and guidelines of taxation. Taxable person, tax 
point, tax calculation for individuals, and introduction to tax accounting for 
personal income tax. Value added tax. Special business tax. Withholding tax. 
Stamp duty. The differences between personal tax planning, tax avoidance, and 
tax evasion. Current issues in taxation related to individuals, sole proprietorship, 
and ordinary partnership. 

 
01130251 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี    3(3-0-6) 

 (Accounting Information Systems)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130111 หรือ 01130171  
 การประมวลผลรายการทางธุรกิจ บทบาทของนักบัญชีทางด้านระบบ

สารสนเทศขององค์กร ทางเดินเอกสาร ประเภทและการออกแบบเอกสาร ข้อมูลและสารสนเทศที่
ใช้ และการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องของแต่ละวงจรระบบย่อยในระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ  

 Business transaction processing. Role of accountants in 
organization’s information systems. Documents flow, types and design of 
documents, data and information used, and related internal control of each sub 
systems in accounting information systems. Use of information technology in data 
analytics to support business decision making. 
 
01130311 การบัญชีขั้นสูง I       3(3-0-6)
  (Advanced Accounting I)  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130112 และ 01130211   
  การบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจ การจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า การบัญชีสำหรับการร่วมการงาน การ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน และการแปลงค่างบการเงินที่ เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ  

 Accounting for business consolidation. Preparation of consolidated 
financial statements and separate financial statements. Accounting for  Investment 
in associates and joint ventures. Accounting for joint arrangement. Disclosure of 
interest in other entities. Translation of foreign financial statements. 
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01130312 การบัญชีขั้นสูง II      3(3-0-6)  
  (Advanced Accounting II)    
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130112 และ 01130211  
  รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับธุรกิจฝากขาย 
และธุรกิจก่อสร้าง สัญญาเช่า สำนักงานใหญ่และสาขา องค์กรไม่แสวงหากำไร การบัญชีสำหรับ
ห้างหุ้นส่วน การชำระบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
 Revenue from contracts with customers. Accounting practices for 
consignment business and construction business. Leases. Home-office and branch. 
Non-profit organization. Accounting for partnership. Liquidation and related 
disclosures. 
 
01130313 การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน      3(3-0-6) 

  (Accounting for Financial Instruments)  

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130112  

     ขอบเขตและคำจำกัดความของเครื่องมือทางการเงิน การบัญชีสำหรับเครื่องมือทาง
การเงิน การจัดประเภทรายการและวิธีการวัดมูลค่า การด้อยค่า และการบัญชีป้องกันความเสี่ยงเบื้องต้น 
ตราสารอนุพันธ์และนวัตกรรมทางการเงินในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ ขอบเขตและคำจำกัดความของ
มูลค่ายุติธรรม การวัดมูลค่ายุติธรรมและเทคนิคการประเมินมูลค่า ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและการ
เปิดเผยข้อมูล   
  Scope and definition of financial instruments. Accounting for financial 
instruments. Classification and measurement. Impairment. Basic hedge accounting, derivatives 
and financial innovation for firm value added. Scope and definition of fair value. Fair value 
measurements and valuation techniques. Hierarchy of fair value and disclosure. 
 
01130321 การบัญชีบริหาร             3(3-0-6) 
  (Managerial Accounting)  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130221  
  ความสำคัญของนักบัญชีบริหารและการบัญชีบริหารในองค์กร การประยุกต์ใช้
เทคนิคในการบริหารต้นทุน การจัดทำงบประมาณและการควบคุมเชิงงบประมาณ ศูนย์ความ
รับผิดชอบและการวัดผลการปฏิบตัิงาน การรายงานของส่วนงาน ต้นทุนคุณภาพ การใช้ข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินเพื่อการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ การจัดทำแผน
ธุรกิจ   
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            Importance of management accountants and managerial 
accounting in organization. Applying techniques for cost management. Budgeting 
and budgetary control. Responsibility centers and performance measurement. 
Segment reporting. Quality costs. Use of financial and non-financial data for 
planning, controlling and decision making. Creating business plans.  
 
01130331  การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อม่ัน    3(3-0-6)  
  (Audit and Assurance)  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130251  
  แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี 
มาตรฐานการสอบบัญชี การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี บทบาทและความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชี การทุจริตและข้อผิดพลาด พัฒนาการ กฎหมาย จรรยาบรรณ และข้อบังคับที่
เก่ียวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชีและการรวบรวมหลักฐาน  การวางแผนการ
สอบบัญชีและแนวการตรวจสอบ ความเสี่ยงในการสอบบัญชี การควบคุมภายใน การเลือก
ตัวอย่างและกระดาษทำการ การตรวจสอบวงจรรายได้ วงจรรายจ่าย กระบวนการรับและจ่ายเงิน 
วงจรการผลิต วงจรการลงทุน และวงจรการจัดหาเงิน การตรวจสอบเนื้อหาสาระที่สำคัญอื่น การ
เสร็จสิ้นการตรวจสอบ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งานให้ความเชื่อมั่นอ่ืนและงานบริการ
เก่ียวเนื่อง รายงานที่ไม่ให้ความเชื่อมั่น   
  Framework for assurance engagements, concepts and objectives 
of auditing. Auditing standards. Audit quality control. Roles and responsibilities of 
auditors. Fraud and error. Development of law, ethics and regulations relating to 
auditing. Audit evidence and evidence collection. Audit planning and audit 
programs. Audit risks. Internal control. Audit samples and audit working papers. 
Auditing of revenue cycle, expenditure cycle, receiving and payment process, 
production cycle, investing cycle, and financing cycle. Other importment 
substantive audit testing. Completing the audit.  Auditor’s reports. Other assurance 
and non-assurance services. Non-assurance services reports. 
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01130341 การบัญชีภาษีอากร II      3(3-0-6) 
  (Tax Accounting II)  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130241 
  หน้าที่และความรับผิดชอบของธุรกิจตามกฎหมายบัญชีและประมวลรัษฎากร 
การวางแผนภาษี การคำนวณภาษี และการบัญชีสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีสรรพสามิต และ
ภาษีศุลกากร ความแตกต่างระหว่างกำไรทางบัญชีกับกำไรทางภาษี และการเปิดเผยรายการภาษี
เงินได้ในรายงานทางการเงิน ภาษีระหว่างประเทศ อนุสัญญาภาษีซ้อน การบัญชีภาษีเงินได้รอตัด
บัญชี ความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษี การหนีภาษี ประเด็นปัญหาด้าน
การบัญชีภาษีสำหรับกิจการ  
  Functions and responsibilities of businesses according to taxation 
law, tax planning, tax calculation. Tax accounting for corporate income tax. Excise 
tax and customs tax. The differences between accounting earnings and tax 
earnings, and disclosure of income tax in financial reports. International taxation. 
Double taxation. Accounting for deferred tax. The differences between tax 
planning, tax avoidance, tax evasion. Current issues in taxation for business. 
 
01130342 กฎหมายสำหรับวิชาชีพบัญชี    3(3-0-6)
  (Law for Accounting Professions)  
  สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย กฎหมายวิชาชีพบัญชี กฎหมายการบัญชี 
กฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัท กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  เอกเทศสัญญาและกฎหมายธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ประเด็นทางกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี 
  Legal environment. Accounting professions law. Accounting law. 
Partnership and company law. Foreign business law. Securities and Exchange law. 
Specific contracts and other related business laws. Legal issues that related to 
accounting professions. 
 
01130413  แนวคิดทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   3(3-0-6)
  (Accounting Concepts and Financial Reporting Standards)  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130311  
  การประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการทางบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจและกฎหมาย มาตรฐานการรายงานทางการเงินและปัญหาในการรายงานทาง
การเงินที่เก่ียวข้องกับการรับรู้ การวัดมูลค่า การนำเสนอและการเปิดเผยข้อมูล ประเด็นร่วมสมัย
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ในการรายงานทางการเงิน การพัฒนาและแนวโน้มของการรายงานทางการเงินและร่างมาตรฐาน
ที่เก่ียวข้อง กรณีศึกษา   
  Applying the accounting concepts and procedures to economic 
and legal environment. Financial reporting standards and problems arising in 
financial reporting regarding recognition, measurement, presentation, and 
disclosures. Contemporary issues in financial reporting. Development and trend of 
financial reporting and related exposure draft on standards. Case study. 
 
01130414 การบัญชีสำหรับการป้องกันความเสี่ยง   3(3-0-6) 
  (Accounting for Hedging)  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130312 และ 01130313  
  ความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยง ลักษณะและประเภทของอนุพันธ์ทาง
การเงิน การบัญชีสำหรับการป้องกันความเสี่ยงขั้นสูง และผลกระทบของการบัญชีป้องกันความ
เสี่ยงต่อรายงานทางการเงิน 
  Risk and hedging. Characteristics and types of derivatives. 
Accounting for advanced hedging and the effects of hedged accounting on 
financial reports.  
 
01130421 การวิเคราะห์งบการเงินและการประเมินมูลค่าธุรกิจ   3(3-0-6) 
  (Financial Statement Analysis and Business Valuation)  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130311  
  กรอบแนวคิดและทฤษฎี สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม 
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การใช้ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินเพื่อการตัดสินใจ 
นโยบายการบัญชี แรงจูงใจของผู้บริหารในการจัดทำรายงานการเงิน เครื่องมือและเทคนิคสำหรับ
การวิเคราะห์งบการเงิน และการประเมินมูลค่าธุรกิจ 
  Conceptual framework and theories. Business environment. 
Industry analysis. Financial ratio analysis. Uses of financial and non-financial 
information for decision making. Accounting policy. Motivation of executives for 
preparing financial reports. Tools and techniques for financial statement analysis. 
Firm valuation. 
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01130422 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์       3(3-0-6) 
  (Strategic Management Accounting)    
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130321   
  บทบาทของการบัญชีบริหารต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ระบบประเมินการ
ดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ต้นทุนเชิงกลยุทธ์ การวางแผนต้นทุนสำหรับ
วงจรชีวิตของสินค้า การบัญชีบริหารเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของธุรกิจ เทคนิคและ
เครื่องมือทางบัญชีบริหารร่วมสมัยสำหรับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ 
  Roles of management accounting on strategic decision-making. 
Strategically oriented performance measurement systems. Strategic cost analysis. 
Cost planning for the product life cycle. Environmental and sustainability 
management accounting. Contemporary management accounting techniques and 
tools for strategic management.  
 

01130431 ประเด็นในการสอบบัญช ี     3(3-0-6) 
  (Issues in Auditing)    
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130331           

 ค้นคว้า วิเคราะห์ และอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการสอบ
บัญชีและมาตรฐานการให้ความเชื่อมั่นอ่ืน ปัญหาในการปฏิบัติงานการสอบบัญชี การแก้ปัญหา 
รายงานชนิดต่าง ๆ ของผู้สอบบัญชี และกรณีศึกษา  

 Study, analysis, and discussion to obtain in-depth knowledge and 
understanding in the regulations relevant to auditing. The code of ethics for 
professional accountants. Auditing standards and other assurance standards. 
Practical problems in auditing. Problem solutions. Various types of auditor’s 
reports and case study. 

 
01130433 การตรวจสอบและควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  (Information Technology Control and Audit)    
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130251          
  หลักการและประเภทการตรวจสอบ การวิเคราะห์ความเพียงพอของการ
ควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการควบคุมระบบงานที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์เชิง
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ลึกเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการตรวจสอบ การตรวจสอบวงจรรายรับและรายจ่าย เทคนิคและ
เครื่องมือในการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ การทุจริตในเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา 

 Principles and types of auditing. Analyzing the adequacy of 
general information technology controls and relevant application controls. Audit 
analytics for determined outcomes. Revenue and expenditure auditing. Computer-
assisted audit tools and techniques. IT fraud. Case studies.  

 
01130434  การกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน       3(3-0-6)  
  (Corporate Governance and Internal Audit) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130251  
  หลักการกำกับดูแลกิจการและการวิเคราะห์องค์ประกอบของกรอบแนวคิดใน
การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
การตรวจสอบภายใน การจัดทำและการวิเคราะห์รายงานผู้ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบทุจริต
และการบัญชีนิติวิทยา การจัดทำรายงานเพื่อความยั่งยืน จรรยาบรรณ จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
  Principles of corporate governance and analysis of the 
components of corporate governance framework. Risk management. Analysis of 
the components of internal control, internal audit, preparation and analysis of 
internal audit reports. Fraud and forensic accounting. Preparation of sustainability 
reports. Code of ethics, code of conducts, and social responsibilities for 
professional accountants.  
 
01130451 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) 
  (Accounting Information Systems Analysis and Design)  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130251 
  แนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของ
ธุรกิจ ผ่านขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การวิเคราะห์ความ
ต้องการการออกแบบ การนำระบบไปใช้งานจริง รวมถึงการสนับสนุนระบบสารสนเทศ 
  Concept of developing accounting information systems to solve 
business problems through procedures and tools used in system analysis and 
design. Requrirement analysis, design, implementation, and supporting of systems. 
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01130452 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานบัญชี    3(3-0-6) 
  (Software Package for Accounting) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130221    
  การศึกษาและการฝึกทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานบัญชี รวมถึง
โปรแกรมสำหรับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร เพื่อใช้ในกระบวนการทางบัญชีตั้ งแต่การ
จัดเตรียมเอกสารทางบัญชี การบันทึกรายการทางบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงิน 
  Studying and practicing to use software packages for accounting 
work including enterprise resource planning program for use in accounting process 
starting from documents preparation, accounting records, and financial report 
preparation.  

 

01130453 การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลทางการบัญชี  3(3-0-6) 
  (Accounting Data Analytics and Visualization)  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130251  

  แนวคิดพื้นฐานของโครงสร้างข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล เทคนิคและชนิด
ของการวิเคราะห์ข้อมูล การนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้อย่างเหมาะสมในแต่ละวัตถุประสงค์      
การบูรณาการความรู้และฝึกใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการจัดการ วิเคราะห์ และแสดงผลเชิงภาพ
ของข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและสื่อสารได้อย่างมีความหมาย  

  Fundamental concepts of data structure, database design, 
techniques and types of data analytics. Power use of accounting information for 
each purpose. Knowledge integration and practice modern tools to manage, 
analyze, and visualize data with appropriately and communicate meaningfully. 
 
01130461   การบัญชีเฉพาะกิจการ     3(3-0-6)  
  (Accounting for Specific Enterprises)  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130112 และ 01130211   
  ลักษณะการดำเนินงาน ระบบบัญชีและการควบคุมภายในของธุรกิจประเภท
ต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและกิจการที่ไม่แสวงหาผลกำไร  สถาบันการเงิน  ธนาคาร  โรงแรม 
โรงพยาบาลและอ่ืนๆ  
  Accounting procedures. Systems and internal control of various 
kinds of business such as government non-profit organizations, commercial bank, 
hotel, hospital and others. 
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01130481 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี         3(3-0-6) 
  (English for Accounting Professions)  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130331   
  การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ใช้ในการสื่อสารและการ
รายงานภายในวิชาชีพบัญชีต่างๆ ได้แก่ การบัญชีการเงิน การบัญชีบริหารและการตรวจสอบ    
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน 
  Learning English skills listening, speaking, reading and writing. Using 
communication and reporting for work preparation within accounting profession, 
financial accounting, managerial accountings and auditing. 
 
01130490 สหกิจศึกษา      6 
  (Cooperative Education)  
  การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
ตลอดจนการจัดทำรายงานและการนำเสนอ  
  On the job training as a temporary employee according to the 
assigned project including report and presentation. 
  
01130492 สัมมนาทางการบัญชี     3(3-0-6)
  (Seminar in Accounting)  
  ประเด็นร่วมสมัยและการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพบัญชี ความรู้พื้นฐานในการ
วิจัยทางการบัญชี ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี การบูรณาการความรู้ทางการบัญชีกับศาสตร์ด้าน
อ่ืนที่สัมพันธ์กัน         
  Contemporary issues and changes in accounting profession. 
Fundamental knowledge in accounting research, accounting research 
methodology. Integrating accounting knowledge with other related fields. 
 
 
 
 
 
01130498 ปัญหาพิเศษ      3(3-0-6) 
  (Special Problems)   
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  การศึกษาค้นคว้าทางบัญชีระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 
  Study and research in accounting at the bachelor’s degree level 
and compile into a written report.  
   
  1. รายวิชาบริการ/รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
01130101  การบัญชีทั่วไป                3(3-0-6) 
  (General Accounting)  
  หลักการเบื้องต้น แนวคิด แนวปฏิบัติทางการบัญชี การบันทึกบัญชี การจัดทำ
งบการเงิน การงบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กำไร  การวิเคราะห์งบการเงินและการใช้
ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ   
  Basic principles, concepts, accounting practices, journalizing. 
Preparation of financial statements. Budgeting. Cost volume profit analysis. 
Financial statement analysis and use of accounting data for decision making. 
preparation and basic financial statement analysis, tax calculation and filing.  
 
01130151 ระบบสารสนเทศทางการบัญชเีบื้องต้น   3(3-0-6) 
  (Introduction to Accounting Information Systems)  
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศในองค์กร โครงสร้างระบบสารสนเทศ ความรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
เอกสารและการจัดทำเอกสารที่ใช้ในระบบสารสนเทศทางการบัญชี จริยธรรมและการทุจริตใน
องค์กร การควบคุมภายในระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป และการ
พัฒนาระบบ  
  General knowledge of information systems, roles and components 
of information systems in organization. Structures of information systems. 
Understanding in accounting information systems. Documents and documentation 
in accounting information systems. Ethics and frauds in organizations. Controls in 
information systems. Application of accounting software package. System 
development. 
 
 
 
 
01130171 การบัญชีการเงิน      3(3-0-6)  
  (Financial Accounting)  
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  หลักการบัญชีทั่วไป วิธีการบันทึกบัญชีขั้นต้นเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ 
สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน สินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน หนี้สินและส่วนของผู้เป็นเจ้าของ    
การจัดทำรายงานทางการเงิน     
  General accounting principles. Principles of recording transactions 
for cash, account receivables, note receivables, inventories, investment, tangible  
and intangible assets, liabilities, owner equities. Preparation of financial reports.  
 
01130172  การบัญชีเพื่อการจัดการ      3(3-0-6)  
  (Management Accounting)  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130171 หรือ 01130102  
  ความสำคัญของการบัญชีเพื่อการจัดการ การสะสมต้นทุน ต้นทุนมาตรฐาน 
ต้นทุนตามกิจกรรม การงบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่น การวิเคราะห์ต้นทุน – ปริมาณ – กำไร 
การบัญชีตามความรับผิดชอบ การรายงานตามส่วนงาน การกำหนดราคา การใช้ข้อมูลทางบัญชี
เพื่อการตัดสินใจ  
  Importances of management accounting. Cost accumulation. 
Standard costing. Activity-based costing. Budgeting. Flexible budgeting. Cost-
volume-profit analysis. Responsibility accounting. Segment reporting. Pricing. Using 
of accounting data for decision making. 
 
  2. รายวิชาที่เป็นรหัสวิชานอกหลักสูตร  
วิชาเศรษฐศาสตร์   
01101181  เศรษฐศาสตร์จุลภาค I     3(3-0-6) 
  (Microeconomics I)  
  ความหมายลักษณะและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ ปัญหาเศรษฐกิจ การทำ
หน้าที่ของระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน และราคาความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน การใช้
อุปสงค์และอุปทานในการปฏิบัติ พฤติกรรมของผู้บริโภคและอรรถประโยชน์ ธุรกิจการผลิตและ
ต้นทุนการผลิต ต้นทุนในระยะสั้นและระยะยาว การผลิตในระยะยาว การผลิตในระยะยาวมาก     
ซึ่งเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าและมลพิษ การกำหนดราคาผลผลิตในตลาดต่างๆ ทฤษฎีราคาในเชิง
ปฏิบัติ  การกระจายรายได้ การกำหนดค่าจ้าง ดอกเบี้ย และผลตอบแทนจากการลงทุน           
ความยากจน และความไม่เท่าเทียมกัน  
 Meaning, nature and methods of economic study. Economic problems. 
Functioning of the economy. Demand, supply, price, elasticity of demand and 
supply, application of demand and supply. Consumer behaviour and utility. 
Production and cost, short-run cost and long-run cost, production in the long-run 
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and the very long-run concerning progress and pollution. Price determination in 
different types of market, application of price theory. Income distribution, 
determination of wage, interest, and return on investment; poverty and inequality. 
 
01101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I             3(3-0-6) 
  (Macroeconomics I) 
  วิธีการในการวัดรายได้ประชาชาติ ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดรายได้ประชาชาติ 
การเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติ วัฏจักรธุรกิจและการเคลื่อนไหวขึ้นลงในรายได้ประชาชาติ 
ทฤษฎีและมาตรการของนโยบายการคลัง ระดับราคา การเงินและการธนาคาร การวิเคราะห์
เงินตราและการวิเคราะห์รายได้ การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การว่างงานและเงินเฟ้อ 
ความจำเริญเติบโต และการพัฒนาเศรษฐกิจเปรียบเทียบ  
  National income account. Determination of national income. 
Business cycle and national income fluctuations. Theories and measures of fiscal 
policies. Money and banking, monetary and income analysis. International trade 
and finance. Unemployment, inflation, economic growth and development. 
Comparative economic systems. 
 
วิชาการเงิน   
01131211 การเงินธุรกิจ       3(3-0-6) 
  (Business Finance)  
  หลักการเบื้องต้นและจุดมุ่งหมายในการจัดการทางการเงิน หน้าที่ของผู้จัดการ
ทางการเงิน สภาพแวดล้อมทางการเงิน การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน เครื่องมือต่างๆ 
ในการจัดการทางการเงิน วิเคราะห์ทางการเงิน เงินทุนและต้นทุนของเงินทุน การตัดสินใจลงทุน
ระยะยาว การจัดการเงินทุนหมุนเวียน  
  Basic principles and objectives of financial management, functions 
of managerial finance, financial environments, financial forecasting and planning, 
tools of financial management, financial analysis, capital and cost of capital, 
decision in long-term investment, working capital management.  
 
 
 
 
วิชาการจัดการ   
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01132111 หลักการจัดการ      3(3-0-6)
  (Principles of Management) 
  แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ งานการจัดการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ที่มีผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
ธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ทางการจัดการของผู้จัดการ การตัดสินใจ การวางแผน การจัดองค์การ 
การชักนำและการควบคุม   
  Concepts and evolution of management. Managerial jobs. Business 
environment affecting business management. Business ethics and corporate social 
responsibility. Managerial roles and management functions of managers. Business 
decision-making, planning, organizing, leading, and controlling.  

 

01132231 สถิติธุรกิจ      3(3-0-6) 
  (Business Statistics)  
  การนำทฤษฎีและวิธีการทางสถิติมาใช้ในทางธุรกิจ การวัดค่ากลาง และการ
กระจายของข้อมูล การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณช่วงความเชื่อมั่น 
การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความ
ถดถอยและสหสัมพันธ์ การพยากรณ์และสถิตินอนพาราเมตริก  
  Statistics theories and methods for business application, central 
tendency and variation data measurement, probability distribution, sampling 
distribution, confidence interval estimation, hypothesis testing, Chi-square, analysis 
of variance, regression and correlation, forecasting and nonparametric statistics. 

  

01132332 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ   3(3-0-6)  

  (Quantitative Analysis for Decision Making in Business)  

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01132231  

  บทบาทของการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการแก้ปัญหาทางธุรกิจ แนวคิดและ

การประยุกต์ใช้โปรแกรม เชิงเส้น การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือสำหรับการ

ตัดสินใจ แขนงการตัดสินใจ ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์แถวรอคอย การวิเคราะห์มาร์คอฟ 

แบบจำลองการขนส่ง การควบคุมสินค้าคงคลัง การจำลองสถานการณ์และทฤษฎีเกมส์ 
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  Roles of quantitative analysis for business problem solving, 

concept and application of linear programming, sensitivity analysis, decision making 

tools, decision tree diagram, probability, queuing, Markov analysis, transportation 

model, inventory control, simulations and game theory.  

 

01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ์               3(3-0-6)  
  (Strategic Management)  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01134211 และ 01131211 หรือ  01132314  
  กลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจ การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ในทรรศนะของ
ผู้จัดการ เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานให้บรรลุถึงเป้าหมายของธุรกิจ  
  Business strategy, policy and problem analysis by managerial level 
for business operating plan implementation.  

 

วิชาการจัดการการปฏิบัติการและเทคโนโลยี 

01133211  การจัดการการปฏิบัติการ     3(3-0-6) 
  (Operations Management)   
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01132111   
  หลักการเบื้องต้นของการจัดการการปฏิบัติการ ความรู้พื้นฐานในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ประเภทของกระบวนการผลิตและแผนผัง ความรู้เบื้องต้นในการจัดการกำลังการผลิต  
ความสำคัญของทำเลที่ตั้ง การดำเนินงานระบบผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง และการจัดการ
คุณภาพ  
 Basic principles of operations management, introduction to product design, 
classification of process and layout, introduction to capacity management, 
importance of location, operating operation system, managing inventory and 
managing quality.  
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วิชาการตลาด 

01134111 หลักการตลาด       3(3-0-6)  

  (Principles of Marketing)   

  ลักษณะและกระบวนการทางการตลาด แนวความคิด บทบาท ความสำคัญ 
หน้าที่และปัจจัยทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค 
ส่วนประสมการตลาด และการวิจัยการตลาดเบื้องต้น   
  Nature and process of marketing. Concepts, role, functions and 
factors of marketing. Market segmentation. Selecting target market. Consumer 
behavior. Marketing mix and marketing research.    
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ใบบันทึกผลการเรียน 

หลักสูตรบญัชีบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

ชื่อ-นามสกุล...................................................................................รหัสนิสิต..... ....................... 
 หลักสูตร 4 ปี              เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
 หลักสูตร 3 ปี ครึ่ง   ไม่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

วิชาตามหลักสูตรบญัชีบัณฑิต 
จำนวน

หน่วยกิต 
เกรด
ที่ได ้

ภาคเรียน / 
ปีการศึกษา 

หมายเหตุ 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30       

1.1  กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  3       

01175....... .............................................. 1       

และให้เลือกเรียนอีกไมน่้อยกวา่ 2 หน่วยกิต        

 ……………………………………….................        

1.2  กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3       

ให้เลือกเรียนไม่น้อยกวา่ 3 หนว่ยกิต        

…………………………………………………......... 3       

1.3  กลุ่มสาระภาษากับการสือ่สาร 13       

01355101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3       

01355102 ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย 3       

01355103   ภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการทำงาน 3       

_ _ _ _   ...................(วิชาภาษาไทย) 3    

_ _ _ _     (วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์) 1    

_ _ _ _   ……………………………………………     
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วิชาตามหลักสูตรบญัชีบัณฑิต 
จำนวน

หน่วยกิต 
เกรดที่

ได ้
ภาคเรียน / 
ปีการศึกษา 

หมายเหตุ 

1.4  กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  5       

01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2       

และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต         

_ _ _ _  ……………………………………………… 3       

1.5  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์  6       

ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต        

_ _ _ _  ……………………………………………… 3       

_ _ _ _  ……………………………………………… 3    

2. หมวดวิชาเฉพาะ 96       

2.1  วิชาเฉพาะบังคับ 87       

01101181   เศรษฐศาสตร์จุลภาค I 3       

01101182  เศรษฐศาสตร์มหภาค I 3       

01130111   หลักการบัญชีขั้นตน้ 3       

01130112  การบัญชีขั้นกลาง I 3       

01130211   การบัญชีขั้นกลาง II 3       

01130221  หลักการบัญชตี้นทุน 3    

01130241  การบัญชีภาษีอากร I 3    

01130251  ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 3    

01130311  การบัญชีขัน้สงู I 3    

01130312  การบัญชีขัน้สงู II 3    

01130313      การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 3    

01130321   การบัญชีบริหาร 3    
01130331  การสอบบัญชีและการให้ความ   
               เชื่อมั่น 
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วิชาตามหลักสูตรบญัชีบัณฑิต 
จำนวน

หน่วยกิต 
เกรดที่

ได ้
ภาคเรียน / 
ปีการศึกษา 

หมายเหตุ 

01130341  การบัญชีภาษีอากร II 3       

01130342  กฎหมายสำหรับวิชาชีพบัญชี 3       
01130413    แนวคิดทางการบัญชีและ   
               มาตรฐานการรายงานทาง   
               การเงิน 

3 
      

01130421  การวิเคราะห์รายงานทาง  
               การเงินและการประเมิน 
               มูลค่าธุรกิจ 

3 
      

01130433    การตรวจสอบและควบคุม 
                   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 
      

01130434  การกำกับดูแลกิจการและ 
                การตรวจสอบภายใน 

3 
      

01130453    การวิเคราะห์และแสดงผล 
                   ข้อมูลทางการบัญชี 

3 
      

01130481 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี 3       

01130492   สัมมนาทางการบญัช ี 3       

01131211  การเงินธุรกิจ 3       

01132111  หลักการจัดการ 3       

01132231  สถิติธุรกิจ 3       
01132332  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ   
               เพือ่การตัดสินใจทางธุรกิจ 

3 
      

01132413  การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3       

01133211 การจัดการการปฏิบัติการ 3       

01134111 หลักการตลาด 3       
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วิชาตามหลักสูตรบญัชีบัณฑิต 
จำนวน

หน่วยกิต 
เกรด
ที่ได ้

ภาคเรียน / 
ปีการศึกษา 

หมายเหตุ 

2.2 วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 9       
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาเฉพาะเลือกใน
กลุ่มวิชาบัญชี 9 หน่วยกิต หรือเลือกเรียน
จากรายวิชาในกลุ่มบัญชี 3 หน่วยกิต และ
จากรายวิชาในสาขาการเงิน สาขาการ
จัดการ สาขาการจัดการการปฏิบัติการและ
เทคโนโลยี สาขาการตลาด ที่มีรหัสวิชา
ตั้งแต่รหัส 300 อีก 6 หน่วยกิต 

 

      

_ _ _ _ _ _ _ _    3       

_ _ _ _ _ _ _ _    3       

_ _ _ _ _ _ _ _    3       

สหกิจศึกษา        

01130490 สหกิจศึกษา 6       

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6       

_ _ _ _ _ _ _   (เลือก) .....................          

_ _ _ _ _ _ _   (เลือก) .....................          

_ _ _ _ _ _ _   (เลือก) .....................          

_ _ _ _ _ _ _   (เลือก) .....................          

จำนวนหน่วยกิต รวม 132 หน่วยกิต     

     
นิสิตสอบผ่านแล้ว ........................... หน่วยกิต 
กำลังเรียน ....................................... หนว่ยกิต 
รวมท้ังสิ้น ....................................... หน่วยกิต 

ลงชื่อ.............................................................นิสิต 
(...........................................................................) 

วันที่ .........../................./............. 
 

ลงชื่อ....................................อาจารย์ท่ีปรึกษา 
(.....................................................................) 

วันที่ .........../................./............. 

 
ลงชื่อ.........................................ประธานหลักสูตร 
(...................................................................) 

วันที่ .........../................./............. 
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แบบบันทึกการให้คำปรึกษาแก่นิสิตในการดูแล 
ชื่อ-นามสกุล.....................................................................รหัสนิสิต.. ................................. 
หมายเลขโทรศัพท์.............................................................E-mail………………………………. 

ว/ด/ป เรื่องที่ปรึกษา ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ผลของการปรึกษา 
วิชาการ ส่วนตัว 
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ว/ด/ป เรื่องที่ปรึกษา ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ผลของการปรึกษา 
วิชาการ ส่วนตัว 
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