หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 134 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาที สอดคล้อ งก บั ทีก าํ หนดไว้ในเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สู ตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2) กลุ่มวิชาภาษา
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ไม่น้อยกว่า
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า

30
6
9
6

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า

9

หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาพืนฐานวิชาชีพ
2) กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาชีพ (บังคับ)
- วิชาชีพ (เลือก)
3) กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

98
42
51
36
15
5
6

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต

เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
ไม่น้อยกว่า

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาพืนฐานวิชาชีพ
3502101
3502102
3504101
3521104
3531101
3532203
3541101
3561104
3562310
3562601
3564212
3564912
3591106
3603209

ไม่น้อยกว่า

98
42

ภาษาอังกฤษเพืองานทางธุรกิจ 1
English for Business I
ภาษาอังกฤษเพืองานทางธุรกิจ 2
English for Business II
จริ ยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
หลักการบัญชีขนต้
ั น
Principles of Accounting
การเงินธุรกิจ
Business Finance
การภาษีอากร 1
Taxation I
หลักการตลาด
Principles of Marketing
องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Organization and Human Resource Management
การบริ หารการผลิต
Production Management
กฎหมายธุรกิจ
Business Laws
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
การวิจยั ธุรกิจ
Business Research
หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
Management Information System

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

2) กลุ่มวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า

51

2.1) วิชาชีพ (บังคับ)
36
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
3524901 สัมมนาการบัญชี
Seminar in Accounting
2.2) วิชาชีพ (เลือก)
3523202 การบัญชีเฉพาะกิจการ
Accounting for Specific Enterprises
3523204 การบัญชีรัฐบาล
Government Accounting

15

หน่วยกิต
หน่ วยกิต
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)

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3523401
3523402
3523403
3523602
3523702
3524205
3524210
3524503
3524504
3524505
3524603
3524604
3524910
3524911

3524912
3524913

การบัญชีบริหาร
Managerial Accounting
การวางแผนและการควบคุมกาํ ไร
Profit Planning and Control
การวิเคราะห์การลงทุนทางอุตสาหกรรม
Analysis of Industrial Investment
การวางระบบบัญชีดว้ ยคอมพิวเตอร์
Computer Application in Accounting System Design
การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning
ทฤษฎีบญั ชี
Accounting Theory
การบัญชีเพือสิงแวดล้อม
Green Accounting
การบัญชีนิติเวช
Forensic Accounting
การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
Information System Audit and Control
การตรวจสอบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์
Auditing by Computer
โปรแกรมสําเร็จรู ปทางการบัญชี
Accounting Software Package
โปรแกรมประยุกต์ดา้ นการควบคุมสินค้า
Applied Program in Stock Control
วิจยั ทางการบัญชี
Accounting Research and Methodology
การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับนักบัญชี
Personality Development for Professional
Accountants
ธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
การจัดการสินเชือ
Credit Management

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3524914
3524915
3524916
3524917
3592209

การวิเคราะห์หลักทรัพย์
Security Analysis
การจัดการและการบริ หารโรงงาน
Factory Management and Administration
การจัดการธุรกิจบริ การ
Service Management
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบืองต้น
Introduction to Electronic Commerce
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
Creative Economy

3) กลุ่มวิชา ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริหารธุรกิจ
3503801
3504801

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

การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพบริ หารธุรกิจ 1
Preparation for Professional Experience in Business I
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ 1
Field Experience in Business I

หน่วยกิต
2(90)
3(350)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่ วยกิต
เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยไม่ซาก
ํ บั รายวิชา ทีเคยเรี ยน
มาแล้วและต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
3502101

ภาษาอังกฤษเพืองานทางธุรกิจ 1
3(3-0-6)
English for Business I
ภาษาอังกฤษทีใช้ในการสือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจโดยเน้นการฝึ กทัก ษะในการฟั ง
พูด อ่านและเขียนในระดับพืนฐาน การอ่านและสรุ ปรายงาน การเขียนจดหมายธุรกิจ การต้อนรับ และการโต้ตอบ
ทางโทรศัพท์ การจดบันทึกรายงานการประชุม การเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์
3502102

ภาษาอังกฤษเพืองานทางธุรกิจ 2
3(3-0-6)
English for Business II
ภาษาอังกฤษทีใช้ในการสือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจโดยเน้นการฝึ กทัก ษะในการฟั ง
พูด อ่าน และเขียนในระดับสูง การเขียนจดหมายทวงถามและทักท้วง จดหมายปรับความเข้าใจ ฝึ กย่อ และสรุ ป
ข้อความทางธุรกิจ การใช้ภาษาในการขอและให้ขอ้ มูล การกรอกแบบฟอร์มและการนําสัญญาทางธุ รกิจประเภท
ต่าง ๆ รวมทังการติดต่อธุรกิจผ่านทางอินเตอร์เน็ต
3503801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริหารธุรกิจ 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Business I
กิจกรรม เพือเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ ในด้านการเรี ยนรู ้
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะ
ทีเหมาะสมกบั วิชาชีพทางธุรกิจและ การบริ หารอย่างมีระบบ
3504101

จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
แนวคิดและทีมาของจริ ยธรรมและเหตุผลทีธุรกิจต้องมีจริ ยธรรม กิจกรรมการสร้างจริ ยธรรมใน
องค์การธุรกิจ จริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและจริ ยธรรมของพนักงาน
3504801

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริหารธุรกิจ 1
3(350)
Field Experience in Business I
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริ หารธุรกิจ ในสถานประกอบการภาครัฐหรื อ เอกชน ภายใต้
การควบคุมดูแลของอาจารย์นิเทศ และผูบ้ ริ หารกิจการเป็ นผูค้ อยให้คาํ แนะนํา ซึงอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ทงหมด
ั
หรื อฝึ กประสบการณ์และทําโครงการพิเศษ หรื อฝึ กประสบการณ์และทําภาคนิพนธ์ เพือให้เกิดความรู ้ ทัก ษะ เจต
คติ และประสบการณ์เกียวกับงานทางธุรกิจ

3521104

หลักการบัญชีขนต้
ั น
3(2–2–5)
Principles of Accounting
ความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับการบัญชี หลักการและกระบวนการทางการบัญชีของกิจการให้บริ การ และ
พาณิชยกรรม สมุดรายวันเฉพาะ การบัญชีภาษีมูลค่าเพิม และระบบใบสําคัญจ่าย
3522103

การบัญชีชันกลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Accounting I
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3521104 หลักการบัญชีขนต้
ั น
หลักการ และวิธีการบัญชี ในการจําแนก การรับรู ้และการวัดมู ล ค่ า การตีราคา และการแสดง
รายการสินทรัพย์ เกียวกับการบัญชีเงินสด เงินลงทุนระยะสัน ลู ก หนี และตัวเงิน สิ นค้า เงินลงทุนระยะยาว ทีดิ น
อาคาร และอุปกรณ์ การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็ นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์
การแสดงสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล ตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป
3522104

การบัญชีชันกลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Accounting II
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3521104 หลักการบัญชีขนต้
ั น
หลักการ และวิธีการบัญชี ในการจําแนก การรับรู ้และการวัดมู ล ค่ า การตีราคา และการแสดง
รายการเกียวกับหนีสินและส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิ ดเผยข้อ มู ล ตามหลัก การบัญชี ที
รับรองทัวไป การบัญชีเกียวกับการจัดตังกิจการ การดําเนินงาน การแบ่งผลกาํ ไรขาดทุน การเปลียนแปลงส่วนของ
เจ้าของ การเลิกกิจการและการชําระบัญชีของห้างหุ ้นส่วน บริ ษทั จํากดั และบริ ษทั มหาชนจํากดั และงบกระแสเงิน
สด
3522301

การบัญชีต้นทุน 1
3(2-2-5)
Cost Accounting I
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3521104 หลักการบัญชีขนต้
ั น
ความสําคัญและบทบาทการบัญชีตน้ ทุนในองค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุนต่างๆ ระบบบัญชี
ทีใช้บนั ทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน ค่ าใช้จ่ายการผลิ ต ระบบบัญชี ตน้ ทุน งานสังทํา
ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีตน้ ทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิ ตภัณฑ์พ ลอยได้ ของเสี ย
ของสินเปลือง งานทีบกพร่ อง เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม

3522302

การบัญชีต้นทุน 2
3(2-2-5)
Cost Accounting II
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3522301 การบัญชีต้นทุน 1
การใช้ขอ้ มูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดําเนินงานกิจการภายใต้สภาวการณ์
ทีแน่นอนและไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริ มาณและกาํ ไร ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปร
งบประมาณ การวิเคราะห์ตน้ ทุน การกาํ หนดราคาสินค้า ราคาโอน และการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
3523105

การบัญชีชันสูง 1
3(2-2-5)
Advanced Accounting I
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3522103 การบัญชีชันกลาง 1
3522104 การบัญชีชันกลาง 2
การบัญชีเกียวกับการฝากขาย การขายโดยการผ่อนชําระ การเช่ าซื อ การค้าร่ วม สํานัก งานใหญ่
และสาขา การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึกบัญชีทีไม่สมบูรณ์ ระบบบัญชีเดียว และสัญญาเช่าระยะยาว
3523202

การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(2-2-5)
Accounting for Specific Enterprises
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3521104 หลักการบัญชีขนต้
ั น
ระบบบัญชีและวิธีก ารบัญชี ข องกิจการประเภทใดประเภทหนึ ง อาทิ ธุ รกิจประก นั ภัย ธุ รกิจ
รับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจการเกษตร คลังสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล สาธารณูปโภค ธนาคาร ธุ รกิจอสังหาริ ม ทรัพ ย์
วิสาหกิจการท่องเทียว หรื อกิจการอืน ๆ
3523204

การบัญชีรัฐบาล
3(2-2-5)
Government Accounting
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3521104 หลักการบัญชีขนต้
ั น
ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์และหลักปฏิบตั ิเกียวกับบัญชีรัฐบาล รู ปแบบและระบบงบประมาณ
แผ่นดิน กระบวนการงบประมาณแผ่นดิน ระบบบัญชีรัฐบาลและส่วนราชการของประเทศไทย รวมทังหน่วยงาน
ย่อย จุดมุ่งหมายและหลักปฏิบตั ิเกียวกับการบัญชีกองทุนต่าง ๆ

3523209

รายงานการเงินและการวิเคราะห์
3(2-2-5)
Financial Reporting and Analysis
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3522103 การบัญชีชันกลาง 1
3522104 การบัญชีชันกลาง 2
รายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อ มู ล ทางการบัญ ชี รวมถึ งการใช้เทคนิ ค
การ
วิเคราะห์งบการเงินและการแปลความเพือประโยชน์ในการตัดสินใจของผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน โดยเน้นการใช้
กรณีศึกษาหรื อเหตุการณ์จริ ง
3523401

การบัญชีบริหาร
3(2-2-5)
Managerial Accounting
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3522301 การบัญชีต้นทุน 1
ความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวก บั การบัญชี บริ ห าร การบัญชี ตน้ ทุนรวมและการบัญชี ตน้ ทุนผันแปร การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน-ปริ มาณ-กําไร การวางแผนกาํ ไร ระบบบัญชีตน้ ทุนกิจกรรม การบัญชีตามความ
รับผิดชอบและการก าํ หนดราคาโอน การจัดทํางบประมาณ และการใช้ข อ้ มู ล ทางบัญชี เป็ นเครื องมื อ เพือการ
ตัดสินใจ
3523402

การวางแผนและการควบคุมกําไร
3(2-2-5)
Profit Planning and Control
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3531101 การเงินธุรกิจ
แนวคิดเกียวกับการวางแผนการควบคุ ม ก าํ ไร พืนฐานในการวางแผนการบริ ห าร การควบคุ ม
ปั จจัยการผลิ ตและการจําหน่ า ย การควบคุ ม การดําเนิ นงานทางการเงินของธุ ร กิจ การจัดทํางบประมาณ การ
วิเคราะห์ผลต่างจากงบประมาณ การทํารายงานเทคนิคในการจัดทํางบประมาณสมัยใหม่
3523403

การวิเคราะห์การลงทุนทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Analysis of Industrial Investment
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3522301 การบัญชีต้นทุน 1
เทคนิคการวิเคราะห์ อ ัตราดอกเบียและอัตราผลตอบแทนในการลงทุน การใช้ตารางในการ
คํานวณ วิธีก ารวิเคราะห์ ตน้ ทุนและผลประโยชน์ (Cost benefit) การวิเคราะห์ ตน้ ทุนและประสิ ทธิ ผล (Costeffectiveness) การเปรี ยบเทียบโครงการลงทุน การวิเคราะห์การเปลียนแปลงของปัจจัยทีเกียวข้องในสัดส่วนต่าง ๆ
(Sensitivity Analysis) การวิเคราะห์พาราเมตริ ก (Parametric Analysis) และการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน

3523501

การสอบบัญชี
3(2-2-5)
Auditing
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3522103 การบัญชีชันกลาง 1
3522104 การบัญชีชันกลาง 2
วัตถุ ประสงค์และขอบเขตของการสอบบัญชี กฎหมายทีเกียวข้อ งก บั วิชาชี พ การสอบบัญ ชี
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี การควบคุมภายใน การวางแผนการ
สอบบัญชี เทคนิคการสอบบัญชี หลักฐานทางการบัญชี การวิเคราะห์หลักฐานการปฏิบตั ิงาน การเลือกตัวอย่าง การ
ตรวจสอบ สินทรัพย์ หนีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย การสรุ ปผลการตรวจสอบและรายงานการ
สอบบัญชี
3523502

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3(2-2-5)
Internal Auditing and Internal Control
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3521104 หลักการบัญชีขนต้
ั น
การกาํ กบั ดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุ ม ภายใน
ตามแนวคิดของ COSO การจัดการความเสี ยงขององค์ก ร (Enterprise Risk Management: ERM) ตามแนวคิ ดของ
COSO การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพการควบคุ ม ภายใน แนวคิ ดการตรวจสอบภายในและการจัดตังหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน จริ ยธรรม และมาตรฐานการปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขันตอนของงาน
ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมทีสําคัญขององค์ก ร หน้าทีและความรับผิดชอบของผูต้ รวจสอบ
ภายในต่อการทุจริ ตในองค์กร
3523601

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Information Systems
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3521104 หลักการบัญชีขนต้
ั น
3603209 ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
พืนฐานของระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคและเครื องมื อ ทีใช้ในการประมวลผลข้อ มู ล
หลักการวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี เช่น ระบบการขาย ระบบการผลิต 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 องมือในการจัดทําโครงสร้างของระบบบัญชี
ลักษณะของระบบงานบัญชีทีใช้คอมพิวเตอร์ การบันทึกและการแกไ้ ขการลงบัญชี
การประมวลผล การ
รายงานงบการเงินต่าง ๆ การจัดระบบความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบและการควบคุมระบบบัญชี
3523701

การภาษีอากร 2
3(2-2-5)
Taxation II
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3532203 การภาษีอากร 1
3522103 การบัญชีชันกลาง 1
3522104 การบัญชีชันกลาง 2
ความแตกต่างของการรับรู ้รายได้ รายจ่าย และก าํ ไรสุ ทธิ ตามหลัก การบัญชี ทีรับรองทัวไปก บั
ตามหลักประมวลรัษฎากร โดยเน้นวิธีการบันทึกบัญชี การจัดทํารายงาน การจัดทําบัญชีพิเศษทีเกียวข้อ งก บั ภาษี
แต่ละประเภท ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีหัก ณ ทีจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุค คล ภาษี มู ล ค่ าเพิม และ ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ รวมทังจริ ยธรรมของวิชาชีพการบัญชีในการจัดทําบัญชี
เพือประโยชน์ในการเสี ยภาษี ให้
ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาทีกาํ หนด

3523702

การวางแผนภาษีอากร
3(2-2-5)
Tax Planning
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3532203 การภาษีอากร 1
หลักการ เทคนิคปัญหา และวิธีก ารปฏิบตั ิในการวางแผนภาษี อ ากร ทีเกียวข้อ งก บั ภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากรสําหรับผูป้ ระกอบการโดยทัวไปสามารถนําความรู ้ไปตัดสิ นใจเลื อ กรู ปแบบในการ
ประกอบธุรกิจ และการวางแผนภาษีอากรทีจะก่อประโยชน์สูงสุ ดแก่ก จิ การภายใต้ข อบเขต หลัก เกณฑ์ วิธีก าร
และเงือนไขทีกฎหมายกาํ หนดโดยคํานึงถึงจริ ยธรรมอันดี
3524106

การบัญชีชันสูง 2
3(2-2-5)
Advanced Accounting II
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3522103 การบัญชีชันกลาง 1
3522104 การบัญชีชันกลาง 2
การบัญชีเกียวกับการรวมธุรกิจ การจัดทํางบการเงินรวมของบริ ษทั ใหญ่และ บริ ษทั ย่อย การ
ถือหุ ้นระหว่างบริ ษทั ในเครื อ และการบัญชีเกียวกับปริ วรรตเงินตรา

3524205

ทฤษฎีบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Theory
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3521104 หลักการบัญชีขนต้
ั น
วิวฒั นาการ และแนวความคิ ดทางการบัญชี สถาบันวิชาชี พ ทางการบัญชี ทงในประเทศและ
ั
ต่างประเทศ แนวความคิดในการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนีสิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย เพือจัดทําและนําเสนอ
งบการเงินตามแม่บทการบัญชี และมาตรฐานการบัญชีทีเกียวข้อง
3524210

การบัญชีเพือสิงแวดล้อม
3(2-2-5)
Green Accounting
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3521104 หลักการบัญชีขนต้
ั น
ความหมายของการบัญชี เ พือสิ งแวดล้อ ม วิธี ก ารบัญ ชี เกียวก บั สิ นทรัพ ย์ (Asset) หนี สิ น
(Liability) หนีสินทีอาจเกิดขึน (Contingent Liability) ต้นทุนสําหรับสิ งแวดล้อ ม (Environmental cost) หนี สิ นทีมี
ต่อ สิ งแวดล้อ ม (Environmental Liability) การบันทึก เป็ นต้นทุนของสิ นทรัพ ย์ (Capitalization) ภาระผูก พันทาง
กฎหมาย ภาระผูก พันทีกิจกรรมก าํ หนดขึนเอง และภาระผูก พันทีเกิดจากแนวคิ ดทางคุ ณธรรมหรื อ จริ ยธรรม
นโยบายทางการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องกบั หนีสินและต้นทุนสิงแวดล้อม
3524503

การบัญชีนิติเวช
3(2-2-5)
Forensic Accounting
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3523501 การสอบบัญชี
ความหมาย แนวคิด และการพัฒนารู ปแบบการบัญชี นิติเวช ความแตกต่างระหว่างการบัญชี
นิติเวชกบั การตรวจสอบทุจริ ต คุณสมบัติและหน้าทีความรับผิดชอบของนักบัญชีนิติเวช สถาบันวิชาชี พ การบัญชี
นิติเวช เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ และการเข้าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการฟ้ องร้องเพือดําเนินคดีในศาล

3524504

การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Systems Audit and Control
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3523502 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3603209 ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
ผลกระทบเนืองจากการนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลทางด้านบัญชี การควบคุ ม
ภายในของระบบงานทีใช้คอมพิวเตอร์ การทุจริ ตทางคอมพิวเตอร์ มาตรการป้ องกนั การทุจริ ต การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความน่าเชือถือของการประมวลผลข้อมูล เทคนิคและแนวทางการตรวจสอบระบบ
บัญชีทีใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสําเร็จรู ปในการตรวจสอบ

3524505

การตรวจสอบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์
Auditing by Computer

3(2-2-5)

วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3523501 การสอบบัญชี
3523602 การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
ความสําคัญของการตรวจสอบบัญชีดว้ ยคอมพิวเตอร์ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาของการประเมิน
การควบคุมภายใน ของระบบประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เทคนิคและวิธีก ารใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ น
เครื องมือช่วยในการตรวจสอบและจัดทํารายงาน กระดาษทําการทีใช้ในการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีทีเกียวข้องกบั การสอบบัญชี
3524603

โปรแกรมสําเร็จรู ปทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Software Package
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3521104 หลักการบัญชีขนต้
ั น
โครงสร้างการทํางานของโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี และวิธีก ารใช้งาน ในระบบจัดซื อ
ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบขาย ระบบเจ้าหนี ระบบลูกหนี ระบบเช็ค และเงินฝากธนาคาร ระบบบัญชี แยก
ประเภท ระบบสินทรัพย์และค่าเสือมราคา รวมถึงการกําหนดฐานข้อมูลของระบบบัญชี 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 การจัดส่ งการควบคุ ม สิ นค้าคงคลัง
การนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมสินค้า หรื อการนําโปรแกรมสําเร็จรู ปมาใช้ เพือให้ ก าร
บริ หารจัดการสินค้าคงคลังเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ และการออกแบบการประยุกต์การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลเป็ นเครื องมื อ
ในการจัดวางโครงสร้างของการจัดการของคงคลังด้วยคอมพิวเตอร์

3524901

สัมมนาการบัญชี
3(2-2-5)
Seminar in Accounting
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3521104 หลักการบัญชีขนต้
ั น
อภิปรายแนวคิดปัญหาและข้อจํากดั เกียวกับมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายทีเกียวข้อ งทีใช้อ ยู่
ในปัจจุบนั กรณีศึกษาทางธุรกิจทีพบปัญหาเกียวกับการจัดทําบัญชีทีใช้ในกิจการปัญหา/อุปสรรคทีเกิดขึ น การ
อภิปรายเพือหาข้อสรุ ปทีถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายทีเกียวข้อง
3524910

วิจัยทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Research and Methodology
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3522103 การบัญชีชันกลาง 1
3522104 การบัญชีชันกลาง 2
หลักการ และระเบียบวิธีวิจยั การทําวิจยั ในรู ปแบบต่าง ๆ และการสือสารความรู ้เกียวกบั การวิจยั
การศึกษาทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องทางด้านการบัญชี หลักสถิติและแนวคิดพืนฐานทางสถิติเพือใช้ในการทํา
วิจยั ทางการบัญชี
3524911

การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับนักบัญชี
3(2-2-5)01
Personality Development for Professional Accountant
การพัฒนาบุคลิกภาพ สิงทีมีอิทธิ พ ลต่อ วิชาชี พ การบัญชี การติดต่อ สื อสาร ภาวะผูน้ ํา การ
เจรจาต่อรอง มารยาททางสังคม การพัฒนาอารมณ์และจิตใจ

3524912

ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business Management
บทบาทและความสําคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมของการดําเนินธุ รกิจระหว่าง
ประเทศ บทบาท หน้าทีและความสําคัญขององค์การค้าระหว่างประเทศ มูลเหตุจูงใจ
ในการดําเนินธุรกิจ
ระหว่างประเทศ การเลือกประเทศเป้ าหมาย รู ปแบบในการดําเนินธุรกิจ การวิเคราะห์ การดําเนิ นนโยบายในการ
แกป้ ัญหาทางการจัดการและกลยุทธ์ในการดําเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศ
3524913

การจัดการสินเชือ
3(3-0-6)
Credit Management
ลักษณะและขอบเขตของการจัดการสิ นเชื อ โครงสร้างองค์ก ารของฝ่ ายสิ นเชื อ ประเภทของ
สินเชือเครื องมือสินเชือและหลักทรัพ ย์ค าประก
ํ
นั ความเสี ยงในการให้ สินเชื อ การจัดการสิ นเชื อผูบ้ ริ โภค การ
จัดการสินเชือทางการค้า และการจัดการสินเชือของสถาบันการเงิน การตรวจสอบและ
การวิเคราะห์ความเสียงในการให้สินเชือ นโยบาย 5 ซี วงเงินสินเชือ นโยบายและการปฏิบตั ิในการเรี ยกเก็บหนีการ
ควบคุมและการติดตามสินเชือ

3524914

การวิเคราะห์หลักทรัพย์
3(3-0-6)
Security Analysis
ปัจจัยสําคัญทีต้อ งคํานึ งในการวิเคราะห์ ห ลัก ทรัพ ย์ ชนิ ดของหลัก ทรัพ ย์ห ลัก การจัดสรรการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ การเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ โดยใช้แบบจําลองภายใต้ ความเสียง การวิเคราะห์ ห ลัก ทรัพ ย์ทงใน
ั
แง่มูลค่าทีแท้จริ งของหลักทรัพย์และการเปลียนแปลงราคาหลักทรัพย์ การคาดคะเนกาํ ไรสุทธิและเงินปั นผล และ
การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์
3524915

การจัดการและการบริหารโรงงาน
3(3-0-6)
Factory Management and Administration
หลัก การทัวไปในการจัดและการบริ ก ารโรงงาน การวางแผนโรงงาน เครื องมื อ เครื องจัก ร
อุปกรณ์โรงงาน การจัดระบบการใช้และการควบคุมเครื องมือการบํารุ งรักษาโรงงาน ความปลอดภัย การทําบัญชี
วัสดุเครื องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ การจัดหาและระเบียบวิธีปฏิบตั ิทีจําเป็ นในการบริ หารโรงงาน
3524916

การจัดการธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
Service Management
ลักษณะการดําเนินงานธุรกิจบริ การ หลักการจัดการธุ รกิจบริ ก าร แนวคิ ดหลัก ของการบริ ก าร
การออกแบบชุดของการบริ การ การสร้างระบบการบริ การทีสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า การจัดการก บั ประสบการณ์
จากลู ก ค้าผูใ้ ช้บริ ก าร การบริ ห ารความสัม พันธ์ก บั ลู ก ค้า การพัฒนาคุ ณภาพการบริ ก าร การจัดการก าํ ลังการ
ให้บริ การ กลยุทธ์การตลาดการบริ การ และแนวคิดและพัฒนาใหม่ ๆ ด้านการจัดการธุรกิจการบริ การ

3524917

การพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ เบืองต้ น
Introduction to Electronic Commerce

3(2-2-5)

ความรู้เบืองต้นเกียวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพืนฐานทางเทคโนโลยีแ ละเครื องมือช่ ว ย
บนเว็บสําหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาความมันคง ปัญหาทางกฎหมายและจริ ยธรรมที เกียวข้องกับ การพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบความปลอดภัยของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชําระเงินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ทาง

การตลาด สภาวะแวดล้อมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การวางแผนธุรกิจสําหรับการพาณิ ชย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบ
สํานักงานเพือสนับสนุนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3531101

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
วิชาต้ องสอบผ่านก่อน : 3521104 หลักการบัญชีขนต้
ั น
แนวคิดพืนฐานทางการเงิน การวิเคราะห์ ทางการเงิน การวิเคราะห์ อ ัตราส่ วนทางการเงิน การ
วิเคราะห์ยอ่ ส่วนตามแนวดิง การวิเคราะห์ แนวโน้ม การวางแผนทางการเงิน การบริ ห ารเงินทุนหมุ นเวียน การ
ประเมินโครงการ ต้นทุนเงินทุน และการจัดหาเงินทุน
3532203

การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
Taxation I
หลักการ วิธีการจัดเก็บ และแนวปฏิบตั ิเกียวกับการยืนแบบแสดงรายการ การคํานวณภาษี ข อง
ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษี ทีองค์ก ารบริ ห ารส่ วนท้อ งถิ นเป็ นผูจ้ ดั เก็บ ภาษี อ ากรตามประมวลรัษ ฎากร
กาํ หนด ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ทีจ่าย และอากร
แสตมป์ จริ ยธรรมของผูม้ ีหน้าทีเสียภาษี
3541101

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

องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Organization and Human Resource Management
ลัก ษณะโครงสร้า งขององค์ก ารธุ รกิจทัวไป การวางแผน การจัด สายงาน หลัก เกณฑ์แ ละ
แนวความคิดในการจัดตังองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริ หารและหน้าทีสําคัญ
ของฝ่ ายบริ หารทุก ๆ ด้าน วิวฒั นาการของทฤษฎีเกียวกับองค์การ ทฤษฎี และหลัก การในการบริ ห ารทรัพ ยากร
มนุษย์ ขอบข่าย หน้าทีความรับผิดชอบ การประเมินผลและปัจจัยทีเกียวข้องกบั การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3562310

การบริหารการผลิต
3(3-0-6)
Production Management
ลักษณะและความสําคัญของการผลิต ปัจจัยเกียวกับการตัดสินใจการผลิตระบบการผลิต การจัด
องค์การเพือการผลิต การวางแผนเกียวกับผลิตภัณฑ์ และกาํ ลังการผลิต การวางแผนและกระบวนการผลิ ต การ
เลือกสถานทีตังโรงงาน การควบคุมคุณภาพและปริ มาณ ระบบ การบํารุ งรักษา ระบบการจัดซื อ และระบบการ
ควบคุมสินค้าคงเหลือ เทคนิค การตัดสินใจและการตรวจสอบโครงการ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุนปริ มาณ-กําไร การวางแผนกําไร การบัญชีตน้ ทุนรวมและการบัญชีตน้ ทุนผันแปร และการใช้ขอ้ มู ล ทางบัญชี เป็ น
เครื องมือเพือการตัดสินใจ

3562601

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Laws
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ างกฎหมายก บั ธุ รกิจ กฎหมายทีเกียวข้อ งก บั รู ปแบบการจัด ตังธุ ร กิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ป็ นหุ ้นส่วน ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกทัวไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญารวมทังสัญญาทางธุ รกิจ กฎหมายทรัพ ย์สินทางปั ญญา กฎหมายพาณิ ชย์
อิ เล็ ค ทรอนิ ก ส์ กฎหมายแรงงาน กฎหมายการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคและการป้ องก นั การค้า ทีไม่ เป็ นธรรมและ
กฎหมายเกียวกับระบบการค้าเสรี และการลงทุน
3564212

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
แนวคิด การวางแผนและการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผน และการบริ หาร
ทัวไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิ งกลยุทธ์ การก าํ หนดเป้ าหมายของธุ รกิจ กระบวนการและเทคนิ ค การ
วางแผน การบริ หารความเสียงของธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่ งการแข่งขัน การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อ ม
ทังภายในและภายนอก กลยุทธ์รวมของธุ รกิจ การประเมิ นและการติดตามผล รู ปแบบและเทคนิ ค ในการ
ออกแบบ พัฒนาและดําเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
3564912

การวิจัยธุรกิจ
3(2-2-5)
Business research
สถิติเบืองต้นทีจําเป็ นสําหรับการวิจยั ธุ รกิจ สถิ ตินอนพาราเมตตริ ค และสถิ ติพ ารา เมตตริ ค
และการประยุกต์สถิติเพือการวิจยั ธุรกิจ ส่วนการวิจยั ธุรกิจเน้นการศึกษาขันตอนต่างๆ ของการวิจยั การวิจยั แบบ
ต่างๆ หลักการออกแบบการวิจยั การสุ่ม ตัวอย่าง เครื องมื อ ทีใช้ในการวิจยั แบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ ข อ้ มู ล ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการเขียนรายงานการวิจยั ทางธุรกิจ
3591106

หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต อุปสงค์ อุปทาน การกาํ หนดราคา ในตลาดประเภท
ต่าง ๆ ความหมายและวิธีการคํานวณรายได้ประชาชาติ ปัจจัยทีเป็ นตัวกาํ หนดรายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน
นโยบายการคลังและการเงินระหว่างประเทศ ปัญหาการว่างงาน เงินเฟ้ อ และการกระจายรายได้
3592209

เศรษฐกิจสร้ างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Economy
แนวความคิ ดเกียวก บั เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วิ วฒั นาการของเศรษฐกิจตังแต่ ยุค แรกจนถึ งยุค
ปัจจุบนั คุณลักษณะของปัจจัยทีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การผสมผสานระหว่างการออกแบบ และ
นวัตกรรม การขับเคลื อนเศรษฐกิจของประเทศทีพัฒ นาแล้วและประเทศก าํ ลังพัฒนาด้วยนโยบายเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ การขับเคลือนประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลยุทธ์การตลาดสําหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทีใช้
สินทรัพย์วฒั นธรรมของไทย กรณี ศึก ษาการพัฒนาศัก ยภาพของธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อ มตามแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้สินทรัพย์วฒั นธรรมไทย
3603209

ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
3(2-2-5)
Management Information Systems
โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพือการจัดการ การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ในองค์ก ร
บทบาทและหน้าทีของระบบสารสนเทศเพือการจัดการภายในองค์กร การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในองค์ก ร
เพือการวางแผนควบคุม และสนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้ ริ หาร

