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หลักสู ตรบัญชีบัณฑิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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หลักสู ตรบัญชี บณ
ั ฑิต
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 131 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็ นหมวดวิช าทีสอดคล้อ งก บั ทีก าํ หนดไว้ในเกณฑ์ม าตรฐาน
หลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
2) กลุ่มวิชาภาษา
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาพืนฐานวิชาชีพ
2) กลุ่มวิชาชีพ
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
- วิชาชีพ (บังคับ)
- วิชาชีพ (เลือก)
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
3) กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

30 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

95
42
48
33
15
5
6

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาพืนฐานวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า

3502101 ภาษาอังกฤษเพืองานทางธุรกิจ 1
English for Business I
3502102 ภาษาอังกฤษเพืองานทางธุรกิจ 2
English for Business II
3504101 จริ ยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
3521104 หลักการบัญชีขนต้
ั น
Principles of Accounting
3524910 วิจยั ทางการบัญชี
Accounting Research and Methodology
3531101 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3532203 การภาษีอากร 1
Taxation I
3541101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3561104 องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Organization and Human Resource Management
3562310 การบริ หารการผลิต
Production Management
3562601 กฎหมายธุรกิจ
Business Laws
3564212 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3591106 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
3603209 ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
Management Information Systems
2) กลุ่มวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
2.1) วิชาชีพ (บังคับ)

95
42

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

48

หน่วยกิต

33 หน่ วยกิต

4
3522103 การบัญชีชนกลาง
ั
1
Intermediate Accounting I
3522104 การบัญชีชนกลาง
ั
2
Intermediate Accounting II
3522301 การบัญชีตน้ ทุน 1
Cost Accounting I
3522302 การบัญชีตน้ ทุน 2
Cost Accounting II
3523105 การบัญชีชนสู
ั ง1
Advanced Accounting I
3523209 รายงานการเงินและการวิเคราะห์
Financial Reporting and Analysis
3523501 การสอบบัญชี
Auditing
3523502 การตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน
Internal Audit and Internal Control
3523601 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems
3523701 การภาษีอากร 2
Taxation II
3524106 การบัญชีชนสู
ั ง2
Advanced Accounting II
2.2) วิชาชีพ (เลือกเฉพาะ)
บังคับเรียน
3524901 สัมมนาการบัญชี
Seminar in Accounting
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
3523202 การบัญชีเฉพาะกิจการ
Accounting for Specific Enterprises
3523204 การบัญชีรัฐบาล
Government Accounting
3524205 ทฤษฎีบญั ชี
Accounting Theory

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)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

15
3

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
3(2-2-5)

12

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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3524206 การบัญชีระหว่างประเทศ
International Accounting
3524210 การบัญชีเพือสิงแวดล้อม
Green Accounting
3523401 การบัญชีบริหาร
Managerial Accounting
3523402 การวางแผนและการควบคุมกาํ ไร
Profit Planning and Control
3523403 การวิเคราะห์การลงทุนทางอุตสาหกรรม
Analysis of Industrial Investment
3524503 การบัญชีนิติเวช
Forensic Accounting
3524504 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
Information System Audit and Control
3524505 การตรวจสอบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์
Auditing by Computer
3523602 การวางระบบบัญชีดว้ ยคอมพิวเตอร์
Computer Application in Accounting System Design
3524603 โปรแกรมสําเร็จรู ปทางการบัญชี
Accounting Software Package
3524604 โปรแกรมประยุกต์ดา้ นการควบคุมสินค้า
Applied Program in Stock Control
3523702 การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning
3524912 ธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
3) หมวดวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
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3523801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพบัญชี
Preparation for Professional Experience in Accounting
3524802 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพบัญชี
Field Experience in Accounting

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)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

หน่ วยกิต
2(90)
3(350)
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยไม่ ซําก บั
รายวิชาทีเคยเรี ยนมาแล้วและต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่ นับหน่ วยกิตรวมในเกณฑ์ก าร
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี
หมวดวิชาเฉพาะ
3502101

ภาษาอังกฤษเพืองานทางธุรกิจ 1
3(3-0-6)
English for Business I
ภาษาอังกฤษทีใช้ในการสือสารในสถานการณ์ต่างๆทางธุ รกิจโดยเน้นการฝึ กทัก ษะ
ในการฟั ง พูด อ่ านและเขี ยนในระดับ พื นฐาน การอ่ านและสรุ ปรายงาน การเขี ยนจดหมายธุ ร กิจ
การต้อนรับ และการโต้ตอบทางโทรศัพท์ การจัดบันทึกรายงานการประชุม การเขี ยนจดหมายสมัค รงาน
และการสัมภาษณ์
3502102

ภาษาอังกฤษเพืองานทางธุรกิจ 2
3(3-0-6)
English for Business II
ภาษาอังกฤษทีใช้ในการสือสารในสถานการณ์ต่างๆ ทางธุ รกิจโดยเน้นการฝึ กทัก ษะ
ในการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับสูง การเขียนจดหมายทวงถามและทักท้วง จดหมายปรับความเข้าใจ
ฝึ กย่อและสรุ ปข้อความทางธุรกิจ การใช้ภาษาในการของและให้ขอ้ มูล การกรอกแบบฟอร์ ม และการนํา
สัญญาทางธุรกิจประเภทต่างๆ รวมทังการติดต่อธุรกิจผ่านทางอินเตอร์เน็ต
3504101

จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
แนวคิดและทีมาของจริ ยธรรมและเหตุผลทีธุรกิจต้อ งมี จริ ยธรรม กิจกรรมการสร้าง
จริ ยธรรมในองค์การธุรกิจ จริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและจริ ยธรรมของพนักงาน
3521104

หลักการบัญชีขนต้
ั น
3(2–2–5)
Principles of Accounting
ความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวก บั การบัญชี หลัก การและกระบวนการทางการบัญชี ข องกิจการ
ให้บริ การ และพาณิชยกรรม สมุดรายวันเฉพาะ การบัญชี ภาษี มู ล ค่ าเพิม และระบบใบสําคัญจ่าย การ
จัดทํารายงานทางการเงิน

3522103

การบัญชีชันกลาง 1
Intermediate Accounting I

3(2-2-5)
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วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3521104 หลักการบัญชีขนต้
ั น
หลักการ และวิธีการบัญชีในการจําแนก การรับรู ้และการวัดมูลค่า การตีราคา และการ
แสดงรายการสินทรัพย์ เกียวกับการบัญชีเงินสด เงินลงทุนระยะสัน ลู ก หนี และตัวเงิน สิ นค้า เงินลงทุน
ระยะยาว ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็ นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลัก การบัญชี
การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล ตามหลักการ
บัญชีทีรับรองทัวไป
3522104

การบัญชีชันกลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Accounting II
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3521104 หลักการบัญชีขนต้
ั น
หลักการ และวิธีการบัญชีในการจําแนก การรับรู ้และการวัดมูลค่า การตีราคา และการ
แสดงรายการเกียวกับหนีสินและส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิ ดเผยข้อ มู ล ตาม
หลักการบัญชีทีรับรองทัวไป การบัญชีเกียวกับการจัดตังกิจการ การดําเนินงาน การแบ่งผลก าํ ไรขาดทุน
การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการชําระบัญชี ข องห้ างหุ ้นส่ วน บริ ษ ัทจําก ดั และ
บริ ษทั มหาชนจํากดั และงบกระแสเงินสด
3522301

การบัญชีต้นทุน 1
3(2-2-5)
Cost Accounting I
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3521104 หลักการบัญชีขนต้
ั น
ความสําคัญและบทบาทการบัญชีตน้ ทุนในองค์ก รธุ รกิจ ความหมายของต้นทุนต่างๆ
ระบบบัญชีทีใช้บนั ทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชี
ต้นทุน งานสังทํา ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชี ตน้ ทุนผลิ ตภัณฑ์ร่วมและ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย ของสินเปลือง งานทีบกพร่ อง เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม
3522302

การบัญชีต้นทุน 2
3(2-2-5)
Cost Accounting II
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3522301 การบัญชีต้นทุน 1
การใช้ขอ้ มูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุ ม การดําเนิ นงานกิจการภายใต้
สภาวการณ์ทีแน่นอนและไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริ ม าณและก าํ ไร ระบบต้นทุนรวม
ระบบต้นทุ นผันแปร งบประมาณ การวิเ คราะห์ ต ้นทุน การก าํ หนดราคาสิ นค้า ราคาโอน และการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
3523105
การบัญชีชันสูง 1
3(2-2-5)
Advanced Accounting I
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3522103 การบัญชีชันกลาง 1
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3522104 การบัญชีชันกลาง 2
การบัญ ชี เกียวก บั การฝากขาย การขายโดยการผ่อ นชําระ การเช่ า ซื อ การค้า ร่ ว ม
สํานักงานใหญ่และสาขา การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึกบัญชีทีไม่สมบูรณ์และระบบบัญชีเดียว
และสัญญาเช่าระยะยาว และการรับรู ้รายได้เกียวกับอสังหาริ มทรัพย์
3523202

การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(2-2-5)
Accounting for Specific Enterprises
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3521104 หลักการบัญชีขนต้
ั น
ระบบบัญชีและวิธีการบัญชีของกิจการประเภทต่าง ๆ ธุรกิจประกันภัย ธุ รกิจรับเหมา
ก่อสร้าง ธุรกิจการเกษตร คลังสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล สาธารณู ปโภค ธุ รกิจอสังหาริ ม ทรัพ ย์ หรื อ
กิจการอืน โดยเลือกประเภทของกิจการตามความเหมาะสม
3523204

การบัญชีรัฐบาล
3(2-2-5)
Government Accounting
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3521104 หลักการบัญชีขนต้
ั น
ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์และหลักปฏิบตั ิเกียวก บั บัญชี รัฐบาล รู ปแบบและระบบ
งบประมาณแผ่นดิน กระบวนการงบประมาณแผ่นดิน ระบบบัญชีรัฐบาลและส่วนราชการของประเทศ
ไทย รวมทังหน่วยงานย่อย ตลอดจนจุดมุ่งหมายและหลักปฏิบตั ิเกียวกับการบัญชีกองทุนต่าง ๆ
3523209

รายงานการเงินและการวิเคราะห์
3(2-2-5)
Financial Reporting and Analysis
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3522103 การบัญชีชันกลาง 1
3522104 การบัญชีชันกลาง 2
รายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อ มู ล ทางการบัญชี การใช้เทคนิ ค การวิเคราะห์
งบการเงินและการแปลความเพือประโยชน์ในการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้รายงานทางการเงินโดยเน้นการใช้
กรณีศึกษาหรื อเหตุการณ์จริ ง

3523401

การบัญชีบริหาร
Managerial Accounting
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3522301 การบัญชีต้นทุน 1

3(2-2-5)
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ความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับการบัญชีบริ หาร การบัญชีตน้ ทุนรวมและการบัญชีตน้ ทุนผันแปร
การวิเคราะห์ ค วามสัม พันธ์ข องต้นทุน-ปริ ม าณ-กํา ไร การวางแผนก าํ ไร ระบบบัญชี ตน้ ทุน กิจกรรม
การบัญชีตามความรับผิดชอบและการกาํ หนดราคาโอน การจัดทํางบประมาณ และการใช้ขอ้ มูลทางบัญชี
เป็ นเครื องมือเพือการตัดสินใจ
3523402

การวางแผนและการควบคุมกําไร
3(2-2-5)
Profit Planning and Control
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3531101 การเงินธุรกิจ
แนวคิ ด เกียวก บั การวางแผนการควบคุ ม ก าํ ไร เพือเป็ นพื นฐานในการวางแผนการ
บริ หาร การควบคุมปัจจัยการผลิตและการจําหน่าย การควบคุมการดําเนินงานทางการเงินของธุ รกิจ โดย
การจัดทํางบประมาณ การวิเคราะห์ผลต่างจากงบประมาณ เพือรายงานเทคนิ ค ในการจัดทํางบประมาณ
สมัยใหม่
3523403

การวิเคราะห์การลงทุนทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Analysis of Industrial Investment
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3522301 การบัญชีต้นทุน 1
เทคนิคการวิเคราะห์อตั ราดอกเบียและอัตราผลตอบแทนในการลงทุนวิธีต่าง ๆ การใช้
ตารางในการคํานวณ วิธีการวิเคราะห์ ตน้ ทุนและผลประโยชน์ (Cost benefit) การวิเคราะห์ ตน้ ทุนและ
ประสิทธิผล (Cost-effectiveness) การเปรี ยบเทียบโครงการลงทุน การวิเคราะห์การเปลียนแปลงของปัจจัย
ทีเกียวข้องในสัดส่วนต่าง ๆ (Sensitivity Analysis) การวิเคราะห์ พ าราเมตริ ก (Parametric Analysis) และ
การตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน
3523501

การสอบบัญชี
3(2-2-5)
Auditing
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3522103 การบัญชีชันกลาง 1
3522104 การบัญชีชันกลาง 2
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการสอบบัญชี กฎหมายทีเกียวข้องก ับวิชาชีพ การสอบ
บัญชี จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี การควบคุมภายใน
การวางแผนการสอบบัญชี เทคนิคการสอบบัญชี หลักฐานทางการบัญชี การวิเคราะห์หลักฐาน
การปฏิบตั ิงาน การเลือกตัวอย่าง การตรวจสอบ สินทรัพย์ หนีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย
สรุ ปผลการตรวจสอบและรายงานการสอบบัญชี
3523502
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3(2-2-5)
Internal Auditing and Internal Control
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3521104 หลักการบัญชีขนต้
ั น
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การกาํ กบั ดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุม
ภายในตามแนวคิ ดของ COSO การจัดการความเสี ยงขององค์ก ร (Enterprise Risk Management: ERM)
ตามแนวคิดของ COSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิ ดการตรวจสอบภายในและ
การจัดตังหน่วยงานตรวจสอบภายใน จริ ยธรรม และมาตรฐานการปฏิบตั ิงานวิชาชี พ ตรวจสอบภายใน
ประเภทและขันตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมทีสําคัญขององค์ก ร หน้าที
และความรับผิดชอบของผูต้ รวจสอบภายในต่อการทุจริ ตในองค์กร
3523601

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Information Systems
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3521104 หลักการบัญชีขนต้
ั น
3603209 ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
พืนฐานของระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคและเครื องมือทีใช้ในการประมวลผล
ข้อมูล หลัก การวิเคราะห์ และออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี เช่ น ระบบการขาย ระบบการผลิ ต
การควบคุมภายใน การตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี และการฝึ กใช้โปรแกรมประยุกต์
3523602

การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Application in Accounting System Design
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3521104 หลักการบัญชีขนต้
ั น
3603209 ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
การวิเคราะห์ และออกแบบโปรแกรมทีใช้เป็ นเครื องมื อ ในการจัดทําโครงสร้างของ
ระบบบัญชี ลัก ษณะของระบบงานบัญ ชี ที ใช้ค อมพิ ว เตอร์ การบัน ทึ ก และการแก ไ้ ขการลงบัญ ชี
การประมวลผล การรายงานงบการเงินต่าง ๆ การจัดระบบความปลอดภัยของข้อ มู ล การตรวจสอบและ
การควบคุมระบบบัญชี

3523701

การภาษีอากร 2
Taxation II
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3532203 การภาษีอากร 1
3522103 การบัญชีชันกลาง 1

3(2-2-5)

11
3522104 การบัญชีชันกลาง 2
ความแตกต่างของการรับรู ้รายได้ รายจ่าย และก าํ ไรสุ ทธิ ตามหลัก การบัญชี ทีรับรอง
ทัวไปกับ ตามหลักประมวลรัษฎากร โดยเน้นวิธีการบันทึกบัญชี การจัดทํารายงาน การจัดทําบัญชีพิเศษ
ทีเกียวข้องกบั ภาษีแต่ละประเภท ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีหัก ณ ทีจ่าย ภาษี เงินได้นิติบุค คล
ภาษี มู ล ค่ า เพิ ม และ ภาษี ธุ ร กิจ เฉพาะ รวมทังจริ ย ธรรมของวิ ช าชี พ การบัญ ชี ใ นการจัด ทํา บัญ ชี
เพือประโยชน์ในการเสียภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาทีกาํ หนด
3523702

การวางแผนภาษีอากร
3(2-2-5)
Tax Planning
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3532203 การภาษีอากร 1
หลักการ เทคนิคปัญหา และวิธีการปฏิบตั ิในการวางแผนภาษีอากร ทีเกียวข้องกบั
ภาษีอากรตามประมวลรัษ ฎากรสําหรับผูป้ ระกอบการโดยทัวไปสามารถนําความรู ้ไปตัดสิ นใจเลื อ ก
รู ปแบบในการประกอบธุรกิจ และการวางแผนภาษี อ ากร ทีจะก่อ ประโยชน์สูงสุ ด แก่ก จิ การภายใต้
ขอบเขต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีกฎหมายกาํ หนดโดยคํานึงถึงจริ ยธรรมอันดี
3523801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบัญชี
2(90)
Preparation for Professional Experience in Accounting
การเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ การเรี ยนรู ้ล ัก ษณะ
และโอกาสของการประกอบอาชีพ พัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุ ณลัก ษณะ
ทีเหมาะสมกบั วิชาชีพ การงานทางธุรกิจ และการบริ หารอย่างมีระบบ
3524106

การบัญชีชันสูง 2
3(2-2-5)
Advanced Accounting II
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3522103 การบัญชีชันกลาง 1
3522104 การบัญชีชันกลาง 2
การบัญชี เ กียวก บั การรวมธุ ร กิจ การจัดทํา งบการเงิ น รวมของบริ ษ ัท ใหญ่ แ ละ
บริ ษทั ย่อย การถือหุ ้นระหว่างบริ ษทั ในเครื อ และการบัญชีเกียวกับปริ วรรตเงินตรา

3524205

ทฤษฎีบัญชี
Accounting Theory
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3521104 หลักการบัญชีขนต้
ั น
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วิวฒั นาการ และแนวความคิดทางการบัญชี สถาบันวิชาชีพทางการบัญชีทงในประเทศ
ั
และต่างประเทศ แนวความคิดในการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนีสิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย เพือจัดทํา
และนําเสนองบการเงินตามแม่บทการบัญชี และมาตรฐานการบัญชีทีเกียวข้อง
3524206

การบัญชีระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
International Accounting
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3521104 หลักการบัญชีขนต้
ั น
หลักการ แนวคิด และวิธีการทางบัญชี งบการเงินระหว่างประเทศ งบการเงินรวมและ
รายงานตามส่วนงานของธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ความแตกต่างทางการบัญชีปัจจัยพืนฐาน
ทีก่อให้เกิดความแตกต่าง ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล กฎหมายและระเบียบทีมีตอ่
การบัญชีในแต่ละประเทศ ผลกระทบของอัตราแลกเปลียนและแนวทางปฏิบตั ิทางการบัญชี การบันทึก
และจัดทําบัญชีของธุรกิจระหว่างประเทศ
3524210

การบัญชีเพือสิงแวดล้อม
3(2-2-5)
Green Accounting
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3521104 หลักการบัญชีขนต้
ั น
ความหมายของการบัญชีเพือสิงแวดล้อม วิธีการบัญชีเกียวกับ สินทรัพย์ (Asset) หนีสิน
(Liability) หนี สิ นทีอาจเกิดขึ น (Contingent Liability) ต้นทุนสําหรับสิ งแวดล้อ ม (Environmental cost)
หนีสินทีมีต่อสิงแวดล้อม (Environmental Liability) การบันทึกเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพ ย์ (Capitalization)
ภาระผูกพันทางกฎหมาย ภาระผูก พันทีกิจกรรมก าํ หนดขึ นเอง และภาระผูก พันทีเกิดจากแนวคิ ดทาง
คุณธรรมหรื อ จริ ยธรรม นโยบายทางการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อ มู ล ทีเกียวข้อ งก บั หนี สิ นและต้นทุน
สิงแวดล้อม
3524503

การบัญชีนิติเวช
3(2-2-5)
Forensic Accounting
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3523501 การสอบบัญชี
ความหมาย แนวคิด และการพัฒนารู ปแบบการบัญชีนิติเวช ความแตกต่างระหว่างการ
บัญชีนิติเวชกบั การตรวจสอบทุจริ ต คุณสมบัติแ ละหน้าทีความรับผิดชอบของนัก บัญชี นิติเวช สถาบัน
วิชาชีพการบัญชีนิติเวช เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ และการเข้าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการฟ้ องร้อ ง
เพือดําเนินคดีในศาล
3524504
การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Systems Audit and Control
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3523502 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3603209 ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
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ผลกระทบเนืองจากการนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลทางด้านบัญชี การ
ควบคุมภายในของระบบงานทีใช้คอมพิวเตอร์ การทุจริ ตทางคอมพิวเตอร์ มาตรการป้ องก นั การทุจริ ต
การประเมินผลการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความน่าเชือถือของการประมวลผลข้อ มู ล เทคนิ ค และ
แนวทางการตรวจสอบระบบบัญชีทีใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสําเร็จรู ปในการตรวจสอบ
3524505

การตรวจสอบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Auditing by Computer
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3523501 การสอบบัญชี
ความสําคัญของการตรวจสอบบัญชีดว้ ยคอมพิวเตอร์ รวมถึ งการวิเคราะห์ ปัญหาของ
การประเมินการควบคุมภายใน ของระบบประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เทคนิคและวิธีการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื องมือช่วยในการตรวจสอบและจัดทํารายงาน รวมทังกระดาษทําการทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีทีเกียวข้องกบั การสอบบัญชี
3524603

โปรแกรมสําเร็จรู ปทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Software Package
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3521104 หลักการบัญชีขนต้
ั น
โครงสร้างการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรู ปทางการบัญชี และวิธีการใช้งาน ในระบบ
จัดซือ ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบขาย ระบบเจ้าหนี ระบบลู ก หนี ระบบเช็ค และเงินฝากธนาคาร
ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์และค่าเสือมราคา รวมถึงการกําหนดฐานข้อ มู ล ของระบบบัญชี
ระบบรักษาความปลอดภัย การบํารุ งรักษา และการออกแบบฟอร์มเอกสาร
3524604

โปรแกรมประยุกต์ ด้านการควบคุมสินค้า
3(2-2-5)
Applied Program in Stock Control
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3521104 หลักการบัญชีขนต้
ั น
3603209 ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
กระบวนการควบคุมสินค้า ประกอบด้วย การจัดซือ การรับ การจัดส่งการควบคุมสินค้า
คงคลัง การนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมสินค้า หรื อการนํา โปรแกรมสําเร็ จรู ป
มาใช้ เพือให้การบริ หารจัดการสินค้าคงคลังเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3524802

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบัญชี
3(350)
Field Experience in Accounting
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3523801 การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบัญชี
ให้นกั ศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริ หารธุรกิจ ในสถานประกอบการภาครัฐ
หรื อเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์นิเทศ และผูบ้ ริ หารกิจการเป็ นผูค้ อยให้ ค าํ แนะนํา ซึ งอาจ
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จัดให้ฝึกประสบการณ์ทงหมด
ั
หรื อฝึ กประสบการณ์และทําโครงการพิเศษ หรื อฝึ กประสบการณ์และทํา
ภาคนิพนธ์ เพือให้เกิดความรู ้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์เกียวกับงานทางธุรกิจ
3524901

สัมมนาการบัญชี
3(2-2-5)
Seminar in Accounting
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3521104 หลักการบัญชีขนต้
ั น
อภิปรายแนวคิดปัญหาและข้อจํากดั เกียวกับมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายทีเกียวข้อง
ทีใช้อยูใ่ นปัจจุบนั กรณีศึกษาทางธุรกิจทีพบปัญหาเกียวกับการจัดทําบัญชีทีใช้ในกิจการปัญหา/อุปสรรค
ทีเกิดขึน การอภิปรายเพือหาข้อสรุ ปทีถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายทีเกียวข้อง
3524910

วิจัยทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Research and Methodology
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3522103 การบัญชีชันกลาง 1
3522104 การบัญชีชันกลาง 2
หลัก การ และระเบี ยบวิธี วิจยั การทําวิ จยั ในรู ปแบบต่ าง ๆ และการสื อสารความรู ้
เกียวกับการวิจยั การศึกษาทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องทางด้านการบัญชี หลักสถิติและแนวคิดพืนฐาน
ทางสถิติเพือใช้ในการทําวิจยั ทางการบัญชี
3524912

ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business Management
บทบาทและความสําคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจ
ระหว่างประเทศ บทบาท หน้าทีและความสําคัญขององค์ก ารค้าระหว่างประเทศ มู ล เหตุจูงใจในการ
ดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การเลือกประเทศเป้ าหมาย รู ปแบบในการดําเนิ นธุ รกิจ การวิเคราะห์ การ
ดําเนินนโยบายในการแก้ปัญหาทางการจัดการและกลยุทธ์ในการดําเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศ
3531101

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3521104 หลักการบัญชีขนต้
ั น
แนวคิ ดพืนฐานทางการเงิน การวิเคราะห์ ทางการเงิน การวิเคราะห์ อ ัตราส่ วนทาง
การเงิน การวิเคราะห์ ย่อ ส่ วนตามแนวดิ ง การวิเคราะห์ แนวโน้ม การวางแผนทางการเงิน การบริ ห าร
เงินทุนหมุนเวียน การประเมินโครงการ ต้นทุนเงินทุน และการจัดหาเงินทุน
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3532203

การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
Taxation I
หลักการ วิธีการจัดเก็บ และแนวปฏิบตั ิเกียวกับการยืนแบบแสดงรายการ การคํานวณ
ภาษีของภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีทีองค์การบริ หารส่ วนท้อ งถิ นเป็ นผูจ้ ดั เก็บ และภาษี อ ากร
ตามประมวลรัษฎากรกาํ หนด ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี เงินได้นิติบุค คล ภาษี มู ล ค่ าเพิม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ทีจ่าย และอากรแสตมป์ จริ ยธรรมของผูม้ ีหน้าทีเสียภาษี
3541101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
แนวความคิ ดและความสําคัญทางการตลาด สิ งแวดล้อ มทางการตลาด พฤติก รรม
ผูบ้ ริ โภค การตลาดตามเป้ าหมาย การแบ่งประเภทตลาด และส่วนประสมทางการตลาด
3561104

องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Organization and Human Resource Management
ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทัวไป การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ์และ
แนวความคิดในการจัดตังองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุ รกิจ หลัก การบริ ห ารและ
หน้าทีสําคัญของฝ่ ายบริ หารทุก ๆ ด้าน วิวฒั นาการของทฤษฎีเกียวกับองค์ก าร ทฤษฎี และหลัก การใน
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย หน้าทีความรับผิดชอบ การประเมิ นผลและปั จจัยทีเกียวข้อ งก บั
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3562310

การบริหารการผลิต
3(3-0-6)
Production Management
ลักษณะและความสําคัญของการผลิ ต ปั จจัยเกียวก บั การตัดสิ นใจการผลิ ตซึ งรวมถึ ง
ระบบการผลิ ต การจัด องค์ก ารเพือการผลิ ต การวางแผนเกียวก บั ผลิ ต ภัณ ฑ์ และก าํ ลัง การผลิ ต
การวางแผนและกระบวนการผลิ ต การเลื อ กสถานที ตังโรงงาน การควบคุ ม คุ ณ ภาพและปริ ม าณ
ระบบการบํารุ งรักษา ระบบการจัดซือ และระบบการควบคุ ม สิ นค้าคงเหลื อ เทคนิ ค การตัดสิ นใจและ
การตรวจสอบโครงการ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน-ปริ มาณ-กําไร การวางแผนกาํ ไร การบัญชี
ต้นทุนรวมและการบัญชีตน้ ทุนผันแปร และการใช้ขอ้ มูลทางบัญชีเป็ นเครื องมือเพือการตัดสินใจ
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3562601

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Laws
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกบั ธุรกิจ กฎหมายทีเกียวข้องกบั รู ปแบบการจัดตังธุรกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ป็ นหุ ้นส่วน ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกทัวไปในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ ว่าด้วยนิ ติก รรมสัญญา เอกเทศสัญญารวมทังสัญญาทางธุ รกิจ และกฎหมายสําคัญอื นๆ
ทีเกียวข้อง กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา กฎหมายพาณิ ชย์อิ เล็ ค ทรอนิ ค ส์ กฎหมายแรงงาน กฎหมาย
การคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคและการป้ องก นั การค้าทีไม่ เป็ นธรรม กฎหมายเกียวก บั ระบบการค้าเสรี และ
การลงทุน
3564212

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
แนวคิด การวางแผนและการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผน และ
การบริ หารทัวไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกําหนดเป้ าหมายของธุรกิจ กระบวนการ
และเทคนิคการวางแผน การบริ ห ารความเสี ยงของธุ รกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อ มแห่ งการแข่ งขัน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทังภายในและภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินและการติดตามผล
และศึกษาถึงรู ปแบบและเทคนิคในการออกแบบ พัฒนาและ ดําเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
3591106

หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปั จจัยการผลิ ต อุ ปสงค์ อุ ปทาน การก าํ หนดราคา ใน
ตลาดประเภทต่าง ๆ ความหมายและวิธีก ารคํานวณรายได้ประชาชาติ ปั จจัยทีเป็ นตัวก าํ หนดรายได้
ประชาชาติ นโยบายการเงิน นโยบายการคลังและการเงินระหว่างประเทศ ปัญหาการว่างงาน เงินเฟ้ อ และ
การกระจายรายได้
3603209

ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
3(2-2-5)
Management Information Systems
โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพือการจัดการ การจัดการข้อ มู ล และสารสนเทศใน
องค์กร บทบาทและหน้าทีของระบบสารสนเทศเพือการจัดการภายในองค์กร ตลอดจนการประยุก ต์ใช้
ระบบสารสนเทศในองค์กร เพือการวางแผนควบคุม และสนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้ ริ หาร

