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พบผู้สอน

รหัสกระบวนวิชา

ภาพอาจารย์
2 นิ้ว

ACC1101

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)

การบัญชีขั้นต้น 1

(ภาษาอังกฤษ) PRINCIPLES OF ACCOUNTING 1
วัน เวลา สถานที่เรียน

cyber classroom

อาจารย์ผู้สอน อ.ดร.นรินทิพย์ ฉลาดพจนพร(ส่วนที1่ )
อ.ดร.เมธาวี อนิวรรตนพงศ์ (ส่วนที่2)

คาอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับความสาคัญของการบัญชีในธุรกิจ สมการบัญชี ศึกษาทุกขั้นตอนของการบันทึก
บัญชี ตั้งแต่วิเคราะห์รายการค้า บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปสาหรับกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการบริการ
การปรับปรุงรายการบัญชี การปิดบัญชี การใช้กระดาษทาการ การออกงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุน
รวมถึงศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับภาษีมูลค่เพิ่ม
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน หนังสือ การบัญชีขั้นต้น 1
จาหน่ายศูนย์หนังสือสานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
แนวทางการวัดผล วัดผลด้วยการสอบ 100 % ด้วยข้อสอบปรนัย
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน -

ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน -narintip.c@ rumail.ru.ac.th

-maytawee.a@rumail.ru.ac.th

พบผู้สอน

ภาพอาจารย์
2 นิ้ว

รหัสกระบวนวิชา ................ACC 2133 (ภาค1/64)…….................................................................................................
ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) ..............การบัญชีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ...................................................
(ภาษาอังกฤษ) ...... Assets Liabilities and Owners’ Equity.........................................................
วัน เวลา สถานที่เรียน ..............วันพุธ เวลา 11.30-13.20 น. (บรรยาย ผ่านระบบสารสนเทศ)..................................
อาจารย์ผู้สอน .......รศ. สุชาติ เหล่าปรีดา และ อ.ดร. นันทวรรณ บุญช่วย...................................................................
คาอธิบายรายวิชา ......ศึกษาแนวคิดและวิธีการบัญชี การจาแนกประเภท การวัดมูลค่า และการเปิดเผยข้อมูล สาหรับ
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ บริษัทจากัด.........................................................................................................
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน ......เนื่องจากยังคงเป็นช่วงการแพร่ของโรคระบาด อ.ประจาวิชา จึงใช้
ช่องทางการสื่อสารทางเลือก ดังนี้ (1) ช่องทาง ไลน์กลุ่มวิชา ในการสื่อสาร และส่งเอกสารประกอบคาบรรยาย ให้ นศ.
รวมถึง (2) ช่องทาง Google Meet สาหรับการบรรยายสด (โดย อ. จะส่ง Link เชิญ และรหัสเข้าชั้นเรียน ในไลน์กลุ่ม
วิชา ประมาณ 15 นาที ก่อนเวลาเริ่มการบรรยาย) พร้อมทั้ง (3) อ. จะบันทึกวิดีโอ เพื่อขึ้นระบบ Course on
Demand ของ มร. ให้ นศ. ติดตามภายหลัง ต่อไป...................................................................................................
แนวทางการวัดผล .......การจัดสรรคะแนน Part 1 : Part 2 เป็น 50 : 50 โดย
(1) Part 1 : การบัญชีสาหรับ สินทรัพย์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยมีคะแนนเก็บ 20 คะแนน
a. หาก นศ. ประสงค์ ทาและส่งรายงานตามกาหนดเวลา นศ. จะสามารถเลือกทาข้อสอบ
ปลายภาค (ซึ่งเป็นข้อสอบอัตนัย) ได้ 2 ใน 3 ข้อ
(การส่งรายงาน ให้ส่งวันสอบไล่ของวิชานี้ วันเดียวเท่านั้น ที่กล่องรับรายงาน หน้าภาควิชาฯ)
b. หาก นศ. ไม่ประสงค์ทารายงาน ให้ นศ. ทาข้อสอบปลายภาค ในส่วนของ สินทรัพย์
ทั้งหมด 3 ข้อ
(2) Part 2 : การบัญชีสาหรับ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ คะแนนเต็ม 50 คะแนน เป็นคะแนนสาหรับการ
สอบปลายภาคทั้งหมด
ข้อสอบ กระบวนวิชานี้ เป็นข้อสอบอัตนัย จานวน 5 ข้อ
เกณฑ์การวัดและประเมินผล: ใช้เกณฑ์กลาง ของมหาวิทยาลัยฯ ................................................................................
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน ..................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน .................(1) nantawun.b@rumail.ru.ac.th (รวมศูนย์การ
ติดต่อ ทั้ง 2 Parts ที่ e-mail เดียวนี้ได้ค่ะ เดี๋ยว อ.ประจาวิชา จะประสานกัน เป็นการภายในเอง) (2) Line กลุ่ม
Open Chat ดังรายละเอียด ดังต่อไปนี้ค่ะ
หาก นศ. ติดขัดใด ๆ ให้ โทร. ประสานมาที่เลขาภาควิชา เพื่อติดต่อ อาจารย์ประจาวิชา ต่อไป

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิชา

ACC2201

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) การบัญชีขั้นกลาง 1
(ภาษาอังกฤษ) Intermediate Accounting I
วัน เวลา สถานที่เรียน
อาจารย์ผู้สอน

M. 13.30-15.20 น. อาคาร SBB201
รศ. ณัฐชลัยย์ ตรรกวิทูรศักดิ์

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและวิธีการบัญชี การจาแนกประเภท การวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ รวมทั้งการแสดง
รายการสิ นทรัพย์ต่าง ๆ ในงบแสดงฐานะการเงิน

ตารา/เอกสารประกอบการเรียน
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา ACC2201 จาหน่ายที่ศูนย์เอกสารคณะบริหารธุรกิจ
แนวทางการวัดผล
สอบไล่ 100 คะแนน
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน

ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
Mobile Phone:
ID. Line
Email Address:
รหัส Google Classroom
ลิงค์ Group line
Office Hour:

natchalai@rumail.ru.ac.th

QR CODE
ลิงค์ Group line
หรือลิงค์ห้องเรียน
GG classroom

พบผู้สอน

รหัสกระบวนวิชา

ภาพอาจารย์
2 นิ้ว

ACC3205

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)
การบัญชีภาษีอากร
(ภาษาอังกฤษ) Tax Accounting
วัน เวลา สถานที่เรียน
อาจารย์ผู้สอน

cyber classroom

อาจารย์กัลยานี ยิ้มย่อง และคณะ

คาอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับความสาคัญของการบัญชีภาษีอากร ความหมายของภาษีอากรและกฏหมายภาษี
การคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน การบัญชีภาษีอากร (อ.ภานุวัฒน์) ติดต่อภาควิชาการบัญชี ชั้น 5
แนวทางการวัดผล สอบประเมินผล 100 เปอร์เซ็นต์ ด้วยข้อสอบปรนัย
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน ศึกษาเนื้อหาจากตาราการบัญชีภาษีอากร, เข้าชั้นเรียน, ฟังเทปย้อนหลัง
เพื่อทาความเข้าใจฟังประเด็นต่างๆ และกรณีศึกษา

ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน -maytawee.a@rumail.ru.ac.th

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิชา

ACC3211

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) การบัญชีต้นทุน 1
(ภาษาอังกฤษ) Cost Accounting I
วัน เวลา สถานที่เรียน

W. 11.30-13.20 น. VPB301

อาจารย์ผู้สอน

รศ. ณัฐชลัยย์ ตรรกวิทูรศักดิ์ (สอนส่วนที่ 1)

คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาบทบาทของนัก บัญชี ใ นองค์ก รธุ รกิ จ ศัพ ท์และความมุ่ ง หมายของต้น ทุ น ความสั ม พัน ธ์
ระหว่างต้นทุน-จานวน-กาไร การบัญชี ตน้ ทุนงานสั่งทา งบประมาณสมบูรณ์ แบบ งบประมาณยืดหยุ่นได้
และต้นทุนมาตรฐาน การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีตน้ ทุนคิดเข้างานและวิธีตน้ ทุนผันแปร
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา ACC3211
แนวทางการวัดผล
สอบไล่ 100 คะแนน
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน

ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
Mobile Phone:
ID. Line
Email Address:
รหัส Google Classroom
ลิงค์ Group line
Office Hour:

natchalai@rumail.ru.ac.th

QR CODE
ลิงค์ Group line
หรือลิงค์ห้องเรียน
GG classroom

พบผู้สอน

รหัสกระบวนวิชา

ACC3345

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)

การบัญชีสหกรณ์

ภาพอาจารย์
2 นิ้ว

(ภาษาอังกฤษ) ACCOUNTING FOR COOPERATIVES
วัน เวลา สถานที่เรียน

(ติดต่อภาควิชาฯ/อาจารย์ผู้สอน)

อาจารย์ผู้สอน

รศ.ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาถึงลักษณะและวิธีการบัญชีของกิจการสหกรณ์ ระบบการควบคุมภายใน การจัดวางรูป
ระบบงานและระบบบัญชีเกี่ยวกับสหกรณ์แต่ละประเภท ปัญหาการควบคุมทางการเงิน การจัดทารายงานทางการ
เงินและการวิเคราะห์งบการเงินและการตรวจกิจการสหกรณ์
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน เอกสารประกอบการสอน วิชา ACC3345
จาหน่ายศูนย์เอกสาร คณะบริหารธุรกิจ
แนวทางการวัดผล

ข้อสอบอัตนัย 100 คะแนน

ข้อแนะนาในการเรียนการสอน ติดตามความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ จากข่าวสาร บทความ ฯลฯ
แนวข้อสอบได้แนะนาไว้ในการบรรยายแล้ว
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
Mobile Phone:
ID. Line
Email Address:
รหัส Google Classroom
ลิงค์ Group line
Office Hour:

chadapornteeka@gmail.com

facebook บัญชีรามคาแหง inbox Chadaporn Teekauttamakorn

พบผู้สอน

รหัสกระบวนวิชา

ภาพอาจารย์
2 นิ้ว

ACC3348

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)

การบัญชีโรงแรม

(ภาษาอังกฤษ) Hotel Accounting
วัน เวลา สถานที่เรียน

(ติดต่อภาควิชาฯ/อาจารย์ผู้สอน)

อาจารย์ผู้สอน อ.ดร.เมธาวี อนิวรรตนพงศ์
คาอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม การบันทึกบัญชี รายการค้าของธุรกิจโรงแรม ระบบควบคุมภายใน
ของธุรกิจโรงแรม
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน การบัญชีโรงแรม
แนวทางการวัดผล สอบไล่วัดผลการเรียนรู้ 100 เปอร์เซ็นต์ ด้วยข้อสอบ
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน ศึกษาจากตารา และเข้าชั้นเรียนเพื่อฟังบรรยายประเด็นสาคัญ และกรณีศึกษา
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน -maytawee.a@rumail.ru.ac.th

พบผู้สอน

ภาพอาจารย์
2 นิ้ว

รหัสกระบวนวิชา ................ACC 4200 (ภาค1/64)…….................................................................................................
ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) ..............การบัญชี ขั้นสูง 2 ………………………………………...............................................
(ภาษาอังกฤษ) ...... Advanced Accounting 2 ………………….........................................................
วัน เวลา สถานที่เรียน ..............วันพฤ เวลา 11.30-13.20 น. (บรรยาย ผ่านระบบสารสนเทศ)..................................
อาจารย์ผู้สอน .......รศ. สุชาติ เหล่าปรีดา และ อ.ดร. นันทวรรณ บุญช่วย...................................................................
คาอธิบายรายวิชา ......ศึกษาหลักการและวิธีการบัญชี เกี่ยวกับ การรวมธุรกิจ การบัญชีสาหรับบริษัทใหญ่และบรริษัท
ย่อย รวมทั้งการจัดทางบการเงินรวม
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน ......เนื่องจากยังคงเป็นช่วงการแพร่ของโรคระบาด อ.ประจาวิชา จึงใช้
ช่องทางการสื่อสารทางเลือก ดังนี้ (1) ช่องทาง ไลน์กลุ่มวิชา ในการสื่อสาร และส่งเอกสารประกอบคาบรรยาย ให้ นศ.
รวมถึง (2) ช่องทาง Google Meet สาหรับการบรรยายสด (โดย อ. จะส่ง Link เชิญ และรหัสเข้าชั้นเรียน ในไลน์กลุ่ม
วิชา ประมาณ 15 นาที ก่อนเวลาเริ่มการบรรยาย) พร้อมทั้ง (3) อ. จะบันทึกวิดีโอ เพื่อขึ้นระบบ Course on
Demand ของ มร. ให้ นศ. ติดตามภายหลัง ต่อไป...................................................................................................
แนวทางการวัดผล .......การจัดสรรคะแนน Part 1 : Part 2 เป็น 50 : 50 โดย
(1) Part 1 : อ.ดร. นันทวรรณ บุญช่วย คะแนนเต็ม 50 คะแนน
(2) Part 2 : รศ. สุชาติ เหล่าปรีดา คะแนนเต็ม 50 คะแนน
เกณฑ์การวัดและประเมินผล: ใช้เกณฑ์กลาง ของมหาวิทยาลัยฯ ................................................................................
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน ..................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน (1) nantawun.b@rumail.ru.ac.th (รวมศูนย์การติดต่อ ทั้ง 2
Parts ที่ e-mail เดียวนี้ได้ค่ะ เดี๋ยว อ.ประจาวิชา จะประสานกัน เป็นการภายในเอง)
(2) Line กลุ่ม Open Chat ดังรายละเอียด ดังต่อไปนี้ค่ะ
หาก นศ. ติดขัดใด ๆ ให้ โทร. ประสานมาที่เลขาภาควิชา เพื่อติดต่อ อาจารย์ประจาวิชา ต่อไป

พบผู้สอน

รหัสกระบวนวิชา

ภาพอาจารย์
2 นิ้ว

ACC4203

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

(ภาษาอังกฤษ) Accounting Information System
วัน เวลา สถานที่เรียน

(ติดต่อภาควิชาฯ/อาจารย์ผู้สอน)

อาจารย์ผู้สอน

รศ.ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร (ส่วนที่ 1)
อาจารย์ศุภมิตร นวลอ่อน (ส่วนที่ 2)

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ รายละเอียดและการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี เอกสารทางการ
บัญชี ระบบฐานข้อมูล วิธีการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน วงจรบัญชีของข้อมูลต่างในระบบบัญชีและการ
รายงาน
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน เอกสารประกอบการสอน วิชา ACC4203
จาหน่ายศูนย์เอกสาร คณะบริหารธุรกิจ
หนังสืออ่านประกอบ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดย ศรัณย์ ชูเกียรติ
สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แนวทางการวัดผล

ข้อสอบอัตนัย 100 คะแนน

ข้อแนะนาในการเรียนการสอน ให้นักศึกษาทาความเข้าใจวงจรธุรกิจต่าง ๆ ค้นคว้า ติดตามความก้าวลาวิทยาการ
สมัยใหม่ ได้แก่ AI Big Data IOT
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
Mobile Phone:
ID. Line
Email Address:
chadapornteeka@gmail.com
รหัส Google Classroom
ลิงค์ Group line
Office Hour:
Facebook บัญชีรามคาแหง inbox Chadaporn Teekauttamakorn
-

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิชา

ACC4209

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
(ภาษาอังกฤษ) Financial Reports and Analysis.
วัน เวลา สถานที่เรียน

T. 9.30-11.20 น. SBB501

อาจารย์ผู้สอน

รศ. ณัฐชลัยย์ ตรรกวิทูรศักดิ์ (สอนส่วนที่ 2)

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่ องมือในการวิเคราะห์
งบการเงิน โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์แบบต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงิน การวิเคราะห์
แนวโน้ม การวิเคราะห์ความคล่องตัวทางการเงินระยะสั้น การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน การวิเคราะห์
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน งบกระแสเงินสด (โดยเน้นการใช้กรณี ศึกษาจริ ง)
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา ACC4209
แนวทางการวัดผล
สอบไล่ 100 คะแนน
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน

ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
Mobile Phone:
ID. Line
Email Address:
รหัส Google Classroom
ลิงค์ Group line
Office Hour:

natchalai@rumail.ru.ac.th

QR CODE
ลิงค์ Group line
หรือลิงค์ห้องเรียน
GG classroom

พบผู้สอน

ภาพอาจารย์
2 นิ้ว

รหัสกระบวนวิชา ................ACC 4348 (ภาค 1/64)……................................................................................................
ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) ..............การบัญชีระหว่างประเทศ..................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ....... International Accounting.............................................................................
วัน เวลา สถานที่เรียน ..............(1) การบรรยาย ครั้งที่ 1 จะเป็นตาม ตาราง มร.30 คือ วันอังคาร (อังคาร 12 ตค
64) เวลาการบรรยาย 11.30-13.20 น.
(2) สาหรับ การบรรยาย ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป จะเปลี่ยนแปลงวันเรียน เป็น
วันพฤหัสบดี เวลา 13.30-15.20 น. เนื่องจาก ตารางของ อาจารย์ผู้บรรยาย ที่ได้รับการจัดสรรมา เกิดการทับซ้อน
กันกับเวลาบรรยายอีกกระบวนวิชา (ภาควิชาฯ ได้แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี้ กับ สวป. ตามลาดับ แล้ว)
(สถานทีเ่ รียน : เป็นการบรรยาย ผ่านระบบสารสนเทศ: ออนไลน์)
อาจารย์ผู้สอน ........................อ.ดร. นันทวรรณ บุญช่วย..............................................................................................
คาอธิบายรายวิชา .......ศึกษาลักษณะความเป็นสากลของหน้าที่ทางการบัญชี โดยเฉพาะในเรื่อง รายการเกี่ยวกับ
การกาหนดราคาโอน ภาษีอากร การสอบบัญชี การรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูล การวางแผนและ
การควบคุมมาตรฐานการบัญชี.......................................................................................................................................
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน ......เนื่องจากยังคงเป็นช่วงการแพร่ของโรคระบาด อ.ประจาวิชา จึงใช้
ช่องทางการสื่อสารทางเลือก ดังนี้ (1) ช่องทาง ไลน์กลุ่มวิชา ในการสื่อสาร และส่งเอกสารประกอบคาบรรยาย ให้ นศ.
รวมถึง (2) ช่องทาง Google Meet สาหรับการบรรยายสด (โดย อ. จะส่ง Link เชิญ และรหัสเข้าชั้นเรียน ในไลน์กลุ่ม
วิชา ประมาณ 15 นาที ก่อนเวลาเริ่มการบรรยาย) พร้อมทั้ง (3) อ. จะบันทึกวิดีโอ เพื่อขึ้นระบบ Course on
Demand ของ มร. ให้ นศ. ติดตามภายหลัง ต่อไป........................................................................................................
แนวทางการวัดผล .......การจัดสรร 100 คะแนน (Mark Allocation) มีดังนี้ คะแนนเก็บ 20 คะแนน เป็นส่วนของ
การมอบหมายและการทารายงาน
หาก นศ. ประสงค์ทาและส่งรายงานตามกาหนดเวลา นศ. จะสามารถเลือกทาข้อสอบปลายภาค (ซึ่งเป็น
ข้อสอบอัตนัย) ได้ 4 ใน 5 ข้อ (การส่งรายงาน ให้ส่ง 1 วัน ก่อนวันสอบไล่ของวิชานี้ (ให้ส่งวันเดียวนี้ เท่านัน้ ) ที่
Google Classroom ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ในไลน์กลุ่มวิชา ต่อไป)
หาก นศ. ไม่ประสงค์ทารายงาน ให้ นศ. ทาข้อสอบปลายภาค ทั้งหมด 5 ข้อ เกณฑ์การวัดและประเมินผล:
ใช้เกณฑ์กลาง ของมหาวิทยาลัยฯ
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน ..................................................................................................................................
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน .................nantawun.b@rumail.ru.ac.th ................................
หาก นศ. ติดขัดใด ๆ ให้ โทร. ประสานมาที่เลขาภาควิชา เพื่อติดต่อ อาจารย์ประจาวิชา ต่อไป

