
 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ฉบับที่  ๕/๒๕๕๓ 

เร่ือง  หลักสูตรตัวอยางปริญญาตรีทางการบัญชี 
 

 

เพื่อใหประกาศในเรื่องหลักสูตรตัวอยางปริญญาตรีทางการบัญชี  มีความชัดเจนและเกิดความเขาใจ 
ที่ถูกตองตรงกัน  สภาวิชาชีพบัญชี  จึงใหยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๒๘/๒๕๕๒  เร่ือง  
หลักสูตรตัวอยางปริญญาตรีทางการบัญชี  และใหใชความตามประกาศฉบับนี้แทน 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๖)  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  สภาวิชาชีพ
บัญชีจึงกําหนดแนวทางในการรับรองปริญญาทางการบัญชีสําหรับการรับสมัครเปนสมาชิกสามัญ   
โดยหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงที่มีผลบังคับใชต้ังแตปการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เปนตนไป  
ของสถาบันการศึกษาที่เปดสอนสาขาวิชาการบัญชีในระดับปริญญาตรี  จะตองมีหลักสูตรที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี  และมีโครงสรางหลักสูตรเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อใช
ประกอบการพิจารณารับรองวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี  ทั้งนี้  สภาวิชาชีพบัญชีไดจัดทําคําชี้แจง
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่ใชเปนแนวทางการรับรองปริญญาตรีทางการบัญชีเพื่อการรับสมัครสมาชิก
สามัญ  สภาวิชาชีพบัญชี  และหลักสูตรตัวอยางปริญญาตรีทางการบัญชีตามเอกสารแนบทายประกาศ
ฉบับนี้  ที่สถาบันการศึกษาสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของตนได  
สถาบันการศึกษาสามารถกําหนดเนื้อหาวิชา  และชื่อรายวิชาเพื่อแสดงอัตลักษณของแตละสถาบันได  
แตก็จะตองครอบคลุมเนื้อหาวิชาตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

อยางไรก็ตาม  สําหรับผูตองการประกอบวิชาชีพดานการสอบบัญชี  จะตองศึกษาและสอบผาน   
๘  รายวิชา  ดังตอไปนี้  จึงจะมีสิทธิขอข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตได   

การบัญชีข้ันตน/ชั้นตน  และการบัญชีข้ันกลาง/ชั้นกลาง ๓  รายวิชา 
การบัญชีข้ันสูง/ชั้นสูง      ๒  รายวิชา 
การบัญชีตนทุน      ๑  รายวิชา 
การสอบบัญชี       ๑  รายวิชา 
การภาษีอากร       ๑  รายวิชา 
   รวม      ๘  รายวิชา 



 หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 

ในกรณีที่ ไมสามารถปฏิบั ติตามแนวทางดังกล าวไดหรือมีความจํ า เปนตองปฏิบั ติ
นอกเหนือจากประกาศนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  โดยคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีใหถือเปนที่สุด   

ทั้งนี้  ใหมีผลบังคับใชนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี  ณรงคเดช 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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เอกสารแนบทายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๕/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

   

 

หลักสูตรตัวอยางปริญญาตรีทางการบัญชี 
หลักสูตรปริญญาตรีทางการบัญชีระบบทวภิาคใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 126 หนวยกิต   

ประกอบดวย 

 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  90 หนวยกิต 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หนวยกิต 

  รวม           126 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร  

ประกอบดวย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดสวนจํานวน

หนวยกิตของแตละหมวดวชิา  ดังนี ้

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        30  หนวยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ         90  หนวยกิต 

 2.1   วิชาแกน 42 หนวยกิต 
  (ก)   ประกอบดวย 4 รายวิชา 12 หนวยกิต ดังตอไปนี้ 

 (1)  การภาษีอากร  1 3  หนวยกิต 

 (2)  การบัญชีช้ันตน/ข้ันตน 3  หนวยกิต 

 (3)  หลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3  หนวยกิต 

 (4)  การจัดการเชิงกลยุทธ    3  หนวยกิต 
 (ข) กลุมภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ  6  หนวยกิต  และ 

 (ค)   รายวิชาที่เปนความรูดานองคกรและธุรกิจโดยเนื้อหาตองครอบคลุมทุกหัวขอ         

  การเรียนรวมอยางนอย 24 หนวยกิต ดังนี้  

  ความรูดานเศรษฐศาสตร  ความรูดานสภาพแวดลอมทางธุรกิจ  ความรู

ดานบรรษัทภิบาล  ความรูดานจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ ความรูเก่ียวกับธุรกิจ

และกฎหมายพาณิชย  ความรูดานตลาดการเงินและตลาดทุน  ความรูดานวิธีการเชิง

ปริมาณ  ความรูดานพฤติกรรมองคกร  ความรูดานการจัดการและการตัดสินใจเชิงกล

ยุทธ  ความรูดานการตลาด และ  ความรูดานธุรกิจระหวางประเทศและโลกาภิวัฒน  
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เอกสารแนบทายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๕/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

   

 

 

2.2  วิชาเอก  ประกอบดวย  11 รายวิชา  33  หนวยกิต 

  2.2.1    การบัญชีช้ันกลาง 1/ข้ันกลาง 1   3  หนวยกิต 

  2.2.2    การบัญชีช้ันกลาง 2/ข้ันกลาง 2   3  หนวยกิต 

  2.2.3    การบัญชีช้ันสูง 1/ข้ันสูง 1   3  หนวยกิต 

  2.2.4    การบัญชีช้ันสูง 2/ข้ันสูง 2   3  หนวยกิต 

  2.2.5    การบัญชีตนทุน 1     3  หนวยกิต 

  2.2.6    การบัญชีตนทุน 2    3  หนวยกิต 

  2.2.7    การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3  หนวยกิต 

  2.2.8    การสอบบัญช ี     3  หนวยกิต 

  2.2.9    ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี   3  หนวยกิต 

  2.2.10  รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน  3  หนวยกิต 

  2.2.11  การภาษีอากร 2    3  หนวยกิต 

2.3  วิชาเลือกเฉพาะ 15  หนวยกิต 

ประกอบดวยวิชาสัมมนาไมนอยกวา 3 หนวยกิต และรายวิชาในกลุมตาง ๆ ตอไปนี้ 

 2.3.1  กลุมวิชาการบญัชีการเงิน เชน 
 (1)  สัมมนาการบัญชีการเงิน 

 (2)  การบัญชีหนวยงานภาครัฐ 
 (3)  การบัญชีเฉพาะกิจการ เชน 
 -  ธนาคาร   -  สหกรณ 

 -  โรงพยาบาล  -  มรดกและทรัสตี 

 -  โรงแรม   -  ประกันภัย 

 -  สถาบันการเงิน  -  ธุรกิจการทองเที่ยว 

 -  การเกษตรกรรม  -  ธุรกิจขนาดยอม 

        ฯลฯ 
   หมายเหต ุ ไมวาจะเลือกสอนจํานวน 1 ประเภทธุรกจิหรือมากกวา จะนบัได

ตามความเปนจริงแตไมเกิน 3 หนวยกิต 
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เอกสารแนบทายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๕/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

   

 
 
 2.3.2  กลุมวิชาการบญัชีบริหาร เชน 

 (1)  สัมมนาการบัญชีบริหาร 
 (2)  การวางแผนกาํไรและการควบคุม 

 (3)  การบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม 

 2.3.3  กลุมวิชาการตรวจสอบ เชน 

 (1)  สัมมนาการสอบบญัชี 

 (2)  สัมมนาการตรวจสอบภายใน 

 (3)  การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 

 (4)  การบัญชีนิติเวช (Forensic Accounting) 

 2.3.4  กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบญัชี เชน 

 (1)  สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
 (2)  การจัดการฐานขอมูล 
 (3)  การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

 (4)  การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม 

 2.3.5  กลุมวิชาภาษอีากร เชน 

 (1)  สัมมนาการภาษีอากร 

 (2)  การวางแผนภาษ ี

 2.3.6  กลุมอื่นๆ เชน 

 (1)  วิจัยทางการบัญช ี

 (2)  สถิติเพ่ือการวิจัย 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หนวยกิต 

  รวม                                126  หนวยกิต 
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เอกสารแนบทายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๕/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

   

 

คําอธิบายรายวิชา 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ 90  หนวยกิต 

2.1  วิชาแกน   

การภาษีอากร  1 (Taxation 1) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 หลักเกณฑ  วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตางๆ  ตามประมวลรัษฎากร และภาษี

อ่ืนๆ  ที่เก่ียวของ ประกอบดวย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต อากรแสตมป และอ่ืนๆ    
การบัญชีช้ันตน/ขั้นตน (Principles of Accounting)  
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี แมบทการบัญชี 

หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทํางบทดลอง 

กระดาษทําการ  งบการเงินสําหรับกิจการซื้อขายสินคาและกิจการใหบริการ ระบบใบสําคัญ และระบบเงิน

สดยอย 

หลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (Principles of Information Systems) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  บทบาทและองคประกอบของระบบสารสนเทศใน

องคกร   รูปแบบและโครงสรางระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศยอยทางธุรกิจ  การเขาถึงระบบ

สารสนเทศ การประยุกตใชระบบสนเทศเพื่อการบริหารงาน  การสื่อสารขอมูลในระบบสารสนเทศ  และ

ระบบเครือขาย 
การจัดการเชงิกลยุทธ (Strategic Management) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ความหมาย ความสําคัญ  และองคประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ   ระดับและประเภท

ของกลยุทธ   กระบวนการการจัดการกลยุทธ   การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในของ
กิจการ   การวางแผนกลยุทธภายใตสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   การนํากลยุทธไป

ปฏิบัติและการประเมินผลกลยุทธ   และความสัมพันธระหวางนโยบายและแผนกลยุทธของหนวยงานใน

ระดับตางๆ ภายในองคกร 
 
 
 
 
 



5 

 

เอกสารแนบทายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๕/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

   

 

2.2  วิชาเอก 
การบัญชีช้ันกลาง 1/ขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting 1) 

วิชาบังคับกอน : การบัญชีช้ันตน/ขั้นตน (Principles of Accounting) 

หลักการและวิธีการบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย การจําแนกประเภทสินทรัพย การรับรูและการวัด

มูลคาสินทรัพย การตีราคา การจัดแบงสวนสินทรัพยเปนตนทุนและคาใชจายตามหลักการบัญชี การดอย

คาของสินทรัพย การแสดงรายการสินทรัพยในงบดุล และการเปดเผยขอมูล 
การบัญชีช้ันกลาง 2/ขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting 2) 
วิชาบังคับกอน : การบัญชีช้ันตน/ขั้นตน (Principles of Accounting) 

หลักการและวิธีการบัญชีเก่ียวกับสวนของเจาของและหนี้สิน ประกอบดวยการจําแนก

ประเภทหนี้สิน การรับรูและการวัดมูลคาหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบดุล และการ

เปดเผยขอมูล การบัญชีเก่ียวกับการจัดตั้งกิจการ การดําเนินงาน การแบงผลกําไรขาดทุน การ

เปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ การเลิกกิจการและการชําระบัญชีของหางหุนสวน บริษัทจํากัด และบริษัท

มหาชนจํากัด ตลอดจนการแสดงรายการสวนของเจาของในงบดุล การเปดเผยขอมูล และงบกระแสเงินสด 
การบัญชีช้ันสูง 1/ขั้นสูง 1 (Advanced Accounting 1)  
วิชาบังคับกอน : การบัญชีช้ันกลาง 1/ขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting 1) 
 การบัญชีช้ันกลาง 2/ขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting 2) 

 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และขอผิดพลาด งบการเงินระหวางกาล 

การบัญชีสําหรับรายการที่เปนเงินตราตางประเทศ และการแปลงคางบการเงิน การบัญชีสํานักงานใหญ

และสาขาท้ังในและตางประเทศ สัญญากอสราง  ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผอนชําระ ธุรกิจใหเชา ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย และการบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ 

การบัญชีช้ันสูง 2/ขั้นสูง 2  (Advanced Accounting 2) 
วิชาบังคับกอน : การบัญชีช้ันกลาง 1/ขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting 1) 
 การบัญชช้ัีนกลาง 2/ขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting 2) 

การบัญชีสําหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม การบัญชีสําหรับ

กิจการรวมคา การจัดทํางบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การจัดทํางบการเงินจากรายการที่บันทึกไวไม

สมบูรณ กองทุนและกิจการไมหวังผลกําไร 

 

 

 

 



6 

 

เอกสารแนบทายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๕/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

   

 

การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting 1) 
วิชาบังคับกอน : การบัญชีช้ันตน/ขั้นตน (Principles of Accounting) 

ความสําคัญและบทบาทการบัญชีตนทุนในองคกรธุรกิจ ความหมายของตนทุนตางๆ ระบบ

บัญชีที่ใชบันทึกตนทุน ว ิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน คาใชจายการผลิต ระบบบัญชีตนทุน

งานส่ังทํา ระบบตนทุนชวงการผลิต ระบบตนทุนมาตรฐาน การบัญชีตนทุนผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑ

พลอยได ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพรอง เศษซาก และตนทุนฐานกิจกรรม 

การบัญชีตนทุน 2 (Cost Accounting 2) 
วิชาบังคับกอน : การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting 1) 
 การใชขอมูลตนทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดําเนินงานกิจการภายใต

สภาวการณที่แนนอนและไมแนนอน ความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณและกําไร ระบบตนทุนรวม 

ระบบตนทุนผันแปร งบประมาณ การวิเคราะหตนทุน การกําหนดราคาสินคา ราคาโอน และการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (Internal Audit and Internal Control)  
วิชาบังคับกอน : การบัญชีช้ันตน/ขั้นตน (Principles of Accounting) 

การกํากับดูแลกิจการ  วัตถุประสงคและองคประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุม

ภายในตามแนวคิดของ COSO การจัดการความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management : ERM) 

ตามแนวคิดของ COSO  การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและ

การจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สําคัญขององคกร รวมทั้ง

หนาที่และความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายในตอการทุจริตในองคกร    

การสอบบัญชี (Auditing) 
วิชาบังคับกอน :  การบัญชีช้ันกลาง 1/ขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting 1) 

 การบัญชีช้ันกลาง 2/ขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting 2) 

 แนวคิดทั่วไป และแมบทของมาตรฐานการสอบบัญชี กฏหมายและพระราชบัญญัติ

เกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี การทุจริต และขอผิดพลาด 

การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสําคัญ การประเมินความเสี่ยง 

หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอยางในการสอบบัญชี 

การทดสอบแบบแจงขอความของกรรมการ หรือผูเปนหุนสวน หรือผูจัดการ กระดาษทําการของผูสอบ

บัญชี การตรวจสอบสินทรัพย หนี้สิน สวนของผูถือหุน รายได และคาใชจาย รายงานของผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญชีดวยคอมพิวเตอร 

และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี 
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ระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting  Information  Systems) 
วิชาบังคับกอน : หลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (Principles of Information Systems) 
 การบัญชีช้ันตน/ขั้นตน (Principles  of  Accounting) 
 ลักษณะ  สวนประกอบ  และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบญัชี  หลักการจัดทาํเอกสารของ

ธุรกิจ หลักการวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี วงจรทางธุรกจิขั้นพื้นฐาน  ระบบยอยของ
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเก่ียวกับวงจรรายได  วงจรคาใชจาย  วงจรการผลติ  วงจรการบริหารเงิน และรายงาน
ทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เก่ียวของในแตละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดนิเอกสาร

และสารสนเทศทางการบญัชีที่เก่ียวของ 

รายงานการเงินและการวิเคราะห (Financial Reporting and Analysis) 
วิชาบังคับกอน : การบัญชีช้ันกลาง 1/ขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting 1) 

 การบัญชีช้ันกลาง 2/ขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting 2) 

รายงานการเงินและการเปดเผยขอมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะหงบ

การเงินและขอมูลทางการบัญชีอ่ืนที่สําคัญเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะหอุตสาหกรรม ผลกระทบตองบ

การเงินจากการเลือกใชนโยบายการบัญชีที่แตกตางกัน ตลอดจนการวิเคราะหงบการเงินรวม โดยเนนการ

ใชกรณีศึกษาหรือเหตุการณจริง 
การภาษีอากร 2 (Taxation 2) 
วิชาบังคับกอน :   การภาษีอากร 1(Taxation 1) 
 การบัญชีช้ันกลาง 1/ขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting 1) 

 การบัญชีช้ันกลาง 2/ขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting 2) 

 แนวคิดและความแตกตางระหวางเกณฑการรับรูรายไดและคาใชจายตามหลักการบัญชีและ

การภาษีอากร การจัดทํากระดาษทําการเพื่อคํานวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกําไร

สุทธิทางการบัญชีการเงินเปนกําไรสุทธิทางภาษีอากร รวมทั้งการจัดทํารายงานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับภาษี

สรรพากร และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร 

2.3  วิชาเลือกเฉพาะ 
2.3.1 กลุมวิชาการบัญชีการเงิน เชน 

สัมมนาการบัญชีการเงิน  (Seminar in Financial  Accounting) 
วิชาบังคับกอน : การบัญชีช้ันกลาง 1/ขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting 1) 

 การบัญชีช้ันกลาง 2/ขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting 2) 

 อภิปรายและวิเคราะหแนวทางการนําแมบทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีไปใชในการ

ปฏิบัติงานดานการบัญชีการเงินสําหรับองคกรประเภทตางๆ  โดยใชกรณีศึกษา บทความ เอกสารตางๆ ที่

เก่ียวของทั้งในประเทศและตางประเทศ ประเด็นที่นาสนใจ ตลอดจนปญหาดานการบัญชีการเงินและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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การบัญชีหนวยงานภาครัฐ (Public Sector Accounting)   
วิชาบังคับกอน : การบัญชีช้ันตน/ขั้นตน (Principles of Accounting) 
 ความหมาย วตัถุประสงค แนวคิดและพฒันาการดานการบัญชีของหนวยงานภาครัฐ นโยบาย

การบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบัญชีหนวยงานภาครัฐ การจัดทํา

รายงานทางการเงินของหนวยงานภาครัฐและงบการเงินของแผนดนิ 

การบัญชีเฉพาะกิจการ  (Accounting  for Specific Enterprises) 
วิชาบังคับกอน : การบัญชีช้ันตน/ขั้นตน (Principles of Accounting) 
 ลักษณะการดําเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับ สินทรัพย 

หนี้สิน สวนของเจาของ รายได และคาใชจาย  รายงานผลการดําเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงิน

ของกิจการนั้นๆ เชน ธนาคาร สถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตรกรรม ธุรกิจการทองเที่ยว 

สหกรณ มรดกและทรัสตี การประกันภัย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน  
 หมายเหต ุ ไมวาจะเลือกสอนจํานวน 1 ประเภทธุรกจิหรือมากกวา จะนบัใหตามความเปนจริง

แตไมเกิน 3 หนวยกิต 

2.3.2 กลุมวิชาการบัญชีบริหาร เชน 

สัมมนาการบัญชีบริหาร  (Seminar in Managerial Accounting ) 
วิชาบังคับกอน : การบัญชีตนทุน 2 (Cost Accounting 2) 
 อภิปรายและวเิคราะหบทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 
การใชขอมูลทางการบัญชใีนเชิงกลยุทธ การประยุกตการบัญชีตนทุนและการวิเคราะหขอมูลทางการบัญชี
เพ่ือการบริหาร ตลอดจนประเด็นทีน่าสนใจ ปญหาพิเศษทางการบญัชีบริหารตามสภาพแวดลอมปจจุบนั 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

การวางแผนกําไรและการควบคุม (Profit Planning  and Control) 
วิชาบังคับกอน : การบัญชีช้ันกลาง 1/ขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting 1) 

 การบัญชีช้ันกลาง 2/ขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting 2) 

 การวางแผนกลยุทธ บทบาทของการวางแผนกําไรและการควบคุม รวมไปถึงการประเมินผล

งานขององคกรประเภทตางๆ โดยเนนการวางแผนกลยุทธและการใชงบประมาณเปนเครื่องมือในการ

วางแผนและควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่วางไว การกําหนดดัชนีช้ีวัดผลการดําเนินงาน และ

การรายงานเพื่อการควบคุมและการบริหาร 
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การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม  (Environmental Management Accounting) 
วิชาบังคับกอน : การบัญชีช้ันกลาง 1/ขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting 1) 

 การบัญชีช้ันกลาง 2/ขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting 2) 

 กรอบแนวคิดการพัฒนาอยางย่ังยืน (Sustainable Development) ผลกระทบเชิงลบของการ

ประกอบธุรกิจที่มีตอส่ิงแวดลอมและสังคม กระบวนการจัดการสิ่งแวดลอม การรวบรวม  จัดทําและ

วิเคราะหขอมูลตนทุนสิ่งแวดลอม และประโยชนทางธุรกิจที่ไดรับจากการจัดการสิ่งแวดลอม ทั้งที่เปน

ตัวเลขทางการเงิน และไมเปนตัวเลขทางการเงิน การจัดทํารายงานขอมูลการจัดการสิ่งแวดลอม 

(Environmental Management Reporting) เสนอตอผูบริหาร รวมทั้งการจัดทํารายงานการพัฒนาเพ่ือ

ความยั่งยืน (Sustainability Reporting) เสนอตอผูใชภายนอกตามแนวปฏิบัติของ ISO หรือหนวยงาน

อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

2.3.3  กลุมวิชาการตรวจสอบ เชน 

สัมมนาการสอบบัญชี (Seminar in Auditing) 

วิชาบังคับกอน : การสอบบัญชี (Auditing) 
 อภิปราย วิเคราะหและคนควาเพ่ือใหเกิดความรูและความเขาใจอยางลึกซึ้งในมาตรฐานการ

สอบบัญชีและปญหาในการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี แนวทางการแกไข โดยใชกรณีศึกษา บทความและ

เอกสารตางๆ ที่เก่ียวของทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนประเด็นที่นาสนใจ ปญหาพิเศษดานการ

สอบบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สัมมนาการตรวจสอบภายใน (Seminar in Internal Audit) 
วิชาบังคับกอน : การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (Internal Audit and Internal Control) 

 อภิปราย วิเคราะหและคนควาเพ่ือใหเกิดความรู ทักษะ และความเขาใจอยางลึกซึ้งในปญหา

ในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน แนวทางแกไข โดยใชกรณีศึกษา บทความ และเอกสารตางๆ ที่

เก่ียวของทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนประเด็นที่นาสนใจ ปญหาพิเศษดานการตรวจสอบ

ภายในและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
การตรวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ (Information System Audit and Control) 
วิชาบังคับกอน : การสอบบัญชี (Auditing) 
 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information Systems)  
 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (Internal Audit and Internal Control) 

 แนวคิดและผลกระทบเนื่องจากการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการประมวลผลทางดาน

การบัญชี การควบคุมภายในของระบบงานที่ใชคอมพิวเตอร การทุจริตทางคอมพิวเตอรและมาตรการ

ปองกัน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การวิเคราะหความนาเช่ือถือของการประมวลผล

ขอมูล เทคนิคและการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใชคอมพิวเตอร และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ

ตรวจสอบ 
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การบัญชีนิติเวช   (Forensic Accounting)   
วิชาบังคับกอน : การสอบบัญชี (Auditing) 
 ความหมาย  แนวคิด  และการพัฒนารูปแบบการบัญชีนิติเวช  ความแตกตางระหวางการ

บัญชีนิติเวชกับการตรวจสอบทุจริต  คุณสมบัติและหนาที่ความรับผิดชอบของนักบัญชีนิติเวช  สถาบัน

วิชาชีพการบัญชีนิติเวช  เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ และการเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการฟองรองเพ่ือ

ดําเนินคดีในศาล 

2.3.4  กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี  เชน 

สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Seminar in Accounting Information Systems 
and Technology)  
วิชาบังคับกอน : ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Systems)  

 อภิปรายวิเคราะหปญหาและประเด็นปจจุบันเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใชกับระบบ

สารสนเทศทางการบัญชี โดยใชกรณีศึกษา บทความ และเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ ปญหาพิเศษดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

การจัดการฐานขอมูล (Database Management)   
วิชาบังคับกอน : หลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (Principle of Information Systems)    
 แนวคิด โครงสรางหลัก องคประกอบของระบบฐานขอมูล รวมถึงวิธีการจัดโครงสราง วิธีการ
ออกแบบระบบฐานขอมูลโดยใชแบบจําลองขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Data Model) และการ

ประยุกตใชระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management Systems) 

การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System 

Analysis and Design)  
วิชาบังคับกอน : ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Systems)  

 แนวคิด  หลักการวิเคราะหและออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี การศึกษาความเปนไปได

ของโครงการ การจัดทําแบบนําเสนอโครงการ การบริหารโครงการ เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห

และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยคํานึงถึงกระบวนการทางบัญชีและระบบการควบคุม

ภายใน 

การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม  (Information System Security and 
Control)  
วิชาบังคับกอน : ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Systems)  

 การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การสรางระบบ การควบคุมระบบ และการ

ประกันคุณภาพระบบสารสนเทศ 
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2.3.5 กลุมวิชาการภาษีอากร เชน 

สัมมนาการภาษีอากร (Seminar in Taxation)  
วิชาบังคับกอน : การภาษีอากร 2 (Taxation 2) 
 อภิปรายและวิเคราะหประเด็นที่นาสนใจทางภาษีอากร โดยใชกรณีศึกษา บทความ และ

เอกสารตางๆ  ที่เก่ียวของทั้งในประเทศและตางประเทศ  ตลอดจนคําวินิจฉัยดานภาษีอากร  และคํา

พิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง 

การวางแผนภาษี (Tax Planning) 
วิชาบังคับกอน : การภาษีอากร 2 (Taxation 2) 
 การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพ่ิม 

และภาษีอ่ืน เพ่ือใหการเสียภาษีเปนไปอยางประหยัดภายใตกรอบของกฎหมาย และความรับผิดชอบตอ

สังคม 

2.3.6 กลุมอื่นๆ เชน 

วิจัยทางการบัญชี  (Accounting Research and Methodology)  
วิชาบังคับกอน : การบัญชีช้ันกลาง 1/ขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting 1) 

 การบัญชีช้ันกลาง 2/ขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting 2) 

 หลักการ และระเบียบวิธีวิจัย การทําวิจัยในรูปแบบตาง ๆ และการสื่อสารความรูเก่ียวกับการ

วิจัย การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของทางดานการบัญชี 

สถิตเิพื่อการวิจัย  (Statistics for Research) 
วิชาบังคับกอน :  วิชาที่เกี่ยวของกับหลักสถิต ิหรือสถิติเบื้องตน  

 หลักสถิติและแนวคิดพื้นฐานทางสถิติเพ่ือใชในการทําวิจัยทางการบัญชี  โดยเนนหลักการ

เลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร  

หมายเหตุ :   วิชาบังคบักอน คือ วิชาที่จะตองสอบผานกอน  
 


