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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลกัสูตร 

  3.1.1  จํานวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 134  หน่วยกติ 

 

3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร 

          โครงสร้างหลกัสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที�สอดคล้องกบัที�กาํหนดไวใ้นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ดงันี�            

 

ก. หมวดวชิาศึกษาทั�วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 

1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      

2) กลุ่มวิชาภาษา    

3) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์   

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี  

เรียนไม่นอ้ยกว่า    

เรียนไม่นอ้ยกว่า      

เรียนไม่นอ้ยกว่า      

 

เรียนไม่นอ้ยกว่า      

6 

9 

6 

 

9 

หน่วยกติ 

หน่วยกติ 

หน่วยกติ 

 

หน่วยกติ 

 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกติ 

1) กลุ่มวิชาพื�นฐานวิชาชีพ  42 หน่วยกติ 

 2) กลุ่มวิชาชีพ                                      

  - วิชาชีพ (บงัคบั) 

  - วิชาชีพ (เลือก)                     

3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกจิ 

เรียนไม่นอ้ยกว่า  

 

เรียนไม่นอ้ยกว่า 

51 

36 

15 

5 

หน่วยกติ 

หน่วยกติ 

หน่วยกติ 

หน่วยกติ 

ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

 

 

 

 

 



ข.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกติ 

1)  กลุ่มวชิาพื �นฐานวชิาชีพ 42 
หน่วยกิต 

3502101 ภาษาองักฤษเพื�องานทางธุรกจิ 1 

English for Business I 

3(3-0-6) 

3502102 ภาษาองักฤษเพื�องานทางธุรกจิ 2 

English for Business II 

3(3-0-6) 

3504101 จริยธรรมทางธุรกจิ 

Business Ethics 

3(3-0-6) 

3521104 หลกัการบญัชีข ั�นตน้ 

Principles of Accounting  

3(2-2-5) 

3531101 การเงินธุรกจิ 

Business Finance 

3(3-0-6) 

 

3532203 การภาษีอากร 1 

Taxation I 

3(3-0-6) 

3541101 หลกัการตลาด 

Principles of Marketing  

3(3-0-6) 

3561104 องคก์ารและการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

Organization and  Human Resource Management 

3(3-0-6) 

3562310 การบริหารการผลิต 

Production Management 

3(3-0-6) 

3562601 กฎหมายธุรกจิ 

Business Laws   

3(3-0-6) 

3564212 การจดัการเชิงกลยทุธ ์

Strategic Management 

3(3-0-6) 

3564912 การวิจยัธุรกจิ 

Business Research 

3(2-2-5) 

3591106 

 

หลกัเศรษฐศาสตร์ 

Principles of Economics  

3(3-0-6) 

3603209 ระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการ  

Management Information System 
 

 

 

 

3(2-2-5) 



2) กลุ่มวชิาชีพ             ไม่น้อยกว่า 51 
หน่วยกิต 

      2.1)  วชิาชีพ (บงัคบั)                           36                หน่วยกติ 

3522103 การบญัชีชั�นกลาง 1 

Intermediate Accounting I 

3(2-2-5) 

3522104 การบญัชีชั�นกลาง 2 

Intermediate Accounting II 

3(2-2-5) 

3522301 การบญัชีตน้ทุน 1 

Cost Accounting I 

3(2-2-5) 

3522302 การบญัชีตน้ทุน 2 

Cost Accounting II 

3(2-2-5) 

3523105 การบญัชีชั�นสูง 1 

Advanced Accounting I 

3(2-2-5) 

3523209 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ 

Financial Reporting and Analysis 

3(2-2-5) 

3523501 การสอบบญัชี 

Auditing 

3(2-2-5) 

3523502 การตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน 

Internal Audit and Internal Control 

3(2-2-5) 

3523601 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

Accounting Information Systems 

3(2-2-5) 

3523701 การภาษีอากร 2 

Taxation II 

3(2-2-5) 

3524106 การบญัชีชั�นสูง 2 

Advanced Accounting II 

3(2-2-5) 

3524901 

 

สมัมนาการบญัชี 

Seminar in Accounting 

3(2-2-5) 

  

     2.2)  วชิาชีพ (เลอืก)                                    15  หน่วยกติ 

3523202 

 

การบญัชีเฉพาะกจิการ 

Accounting for Specific Enterprises  

3(2-2-5) 

3523204 

 

การบญัชีรัฐบาล 

Government Accounting 

3(2-2-5) 



3523401 การบญัชีบริหาร 

Managerial Accounting 

3(2-2-5) 

3523402 การวางแผนและการควบคุมกาํไร 

Profit Planning and Control 

3(2-2-5) 

3523403 การวิเคราะห์การลงทุนทางอุตสาหกรรม 

Analysis of Industrial Investment 

3(2-2-5) 

3523602 การวางระบบบญัชีดว้ยคอมพิวเตอร์ 

Computer Application in Accounting System Design 

3(2-2-5) 

3523702 การวางแผนภาษีอากร 

Tax Planning 

3(2-2-5) 

3524205 ทฤษฎีบญัชี 

Accounting Theory 

3(2-2-5) 

3524210 การบญัชีเพื�อสิ�งแวดลอ้ม 

Green Accounting 

3(2-2-5) 

3524503 การบญัชีนิติเวช 

Forensic Accounting 

3(2-2-5) 

3524504 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 

Information System Audit and Control 

3(2-2-5) 

3524505 การตรวจสอบบญัชีโดยคอมพิวเตอร์ 
Auditing by Computer 

3(2-2-5) 

3524603 โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี 
Accounting Software Package 

3(2-2-5) 

3524604 โปรแกรมประยกุตด์า้นการควบคุมสินคา้ 

Applied Program in Stock Control 

3(2-2-5) 

3524910 วิจยัทางการบญัชี 

Accounting Research and Methodology 

3(2-2-5) 

3524911 การพฒันาบุคลิกภาพสาํหรับนกับญัชี 

Personality Development for Professional 

Accountants 

3(2-2-5) 

3524912 ธุรกจิระหว่างประเทศ 

International Business Management 

3(3-0-6) 

3524913 การจดัการสินเชื�อ      

Credit Management 

3(3-0-6) 



3524914 การวิเคราะห์หลกัทรพัย ์     

Security Analysis 

3(3-0-6) 

3524915 การจดัการและการบริหารโรงงาน    

Factory Management and Administration 

3(3-0-6) 

3524916 การจดัการธุรกจิบริการ    

Service Management 

3(3-0-6) 

3524917 การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เบื�องตน้    

Introduction to Electronic Commerce 

3(2-2-5) 

3592209 เศรษฐกจิสร้างสรรค ์ 

Creative Economy 
 

3(3-0-6) 

3) กลุ่มวชิา ฝึกประสบการณ์วชิาชีพบริหารธุรกจิ     5 
หน่วยกิต 

3503801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกจิ 1 

Preparation for Professional Experience in Business I 

2(90) 

3504801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกจิ 1 

Field Experience in Business I 
 

3(350) 

ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

    เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  โดยไม่ซํ� ากบัรายวิชา    ที�เคยเรียน

มาแลว้และตอ้งไม่เป็นรายวิชาที�กาํหนดให้เรียนโดยไม่นบัหน่วยกติรวมในเกณฑก์ารสาํเร็จหลกัสูตรของสาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หมวดวชิาเฉพาะ  

 

3502101  ภาษาองักฤษเพื�องานทางธุรกจิ 1     3(3-0-6) 

  English for Business I 

   ภาษาองักฤษที�ใชใ้นการสื�อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกจิโดยเนน้การฝึกทกัษะในการฟัง 

พูด อ่านและเขียนในระดบัพื�นฐาน  การอ่านและสรุปรายงาน การเขียนจดหมายธุรกจิ การตอ้นรับ และการโตต้อบ

ทางโทรศพัท ์การจดบนัทึกรายงานการประชุม การเขียนจดหมายสมคัรงานและการสมัภาษณ์  

3502102  ภาษาองักฤษเพื�องานทางธุรกจิ 2     3(3-0-6) 

  English for Business II 

  ภาษาองักฤษที�ใชใ้นการสื�อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกจิโดยเน้นการฝึกทกัษะในการฟัง 

พูด อ่าน และเขียนในระดบัสูง การเขียนจดหมายทวงถามและทกัทว้ง จดหมายปรับความเขา้ใจ   ฝึกย่อและสรุป

ขอ้ความทางธุรกจิ การใชภ้าษาในการขอและให้ขอ้มูล การกรอกแบบฟอร์มและการนําสัญญาทางธุรกจิประเภท

ต่าง ๆ รวมทั�งการติดต่อธุรกจิผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

 

3503801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบริหารธุรกจิ 1               2(90) 

  Preparation for Professional Experience in Business I 

  กจิกรรม เพื�อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนกอ่นออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการเรียนรู้

ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาตวัผูเ้รียนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลกัษณะ

ที�เหมาะสมกบัวิชาชีพทางธุรกจิและ การบริหารอยา่งมีระบบ 

 

3504101  จริยธรรมทางธุรกจิ       3(3-0-6) 

  Business Ethics 

แนวคิดและที�มาของจริยธรรมและเหตุผลที�ธุรกจิตอ้งมีจริยธรรม   กจิกรรมการสร้างจริยธรรมใน

องคก์ารธุรกจิ  จริยธรรมของผูบ้ริหารและจริยธรรมของพนกังาน 

 

3504801  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพบริหารธุรกจิ 1            3(350) 

  Field Experience in Business I 

  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพดา้นการบริหารธุรกจิ ในสถานประกอบการภาครัฐหรือเอกชน ภายใต้

การควบคุมดูแลของอาจารยนิ์เทศ และผูบ้ริหารกจิการเป็นผูค้อยให้คาํแนะนาํ ซึ�งอาจจดัให้ฝึกประสบการณท์ ั�งหมด 

หรือฝึกประสบการณ์และทาํโครงการพิเศษ หรือฝึกประสบการณ์และทาํภาคนิพนธ์ เพื�อให้เกดิความรู้ ทกัษะ เจต

คติ และประสบการณ์เก ี�ยวกบังานทางธุรกจิ 



3521104  หลกัการบัญชีขั�นต้น      3(2–2–5) 

  Principles of Accounting  

 ความรู้ทั�วไปเก ี�ยวกบัการบญัชี หลกัการและกระบวนการทางการบญัชีของกจิการให้บริการ และ

พาณิชยกรรม สมุดรายวนัเฉพาะ การบญัชีภาษีมูลค่าเพิ�ม และระบบใบสาํคญัจ่าย 

 

3522103  การบัญชีชั�นกลาง 1      3(2-2-5) 

  Intermediate Accounting I 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน :  3521104  หลกัการบัญชีขั�นต้น  

หลกัการ และวิธีการบญัชีในการจาํแนก การรับรู้และการวดัมูลค่า การตีราคา และการแสดง

รายการสินทรัพย ์เก ี�ยวกบัการบญัชีเงินสด เงินลงทุนระยะสั�น ลูกหนี� และตั�วเงิน สินคา้ เงินลงทุนระยะยาว ที�ดิน 

อาคาร และอุปกรณ์  การจดัแบ่งส่วนสินทรัพยเ์ป็นตน้ทุนและค่าใชจ้่ายตามหลกัการบญัชี การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 

การแสดงสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล ตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป 

 

3522104  การบญัชีชั�นกลาง 2         3(2-2-5) 

  Intermediate Accounting II 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน :  3521104  หลกัการบัญชีขั�นต้น  

หลกัการ และวิธีการบญัชีในการจาํแนก การรับรู้และการวดัมูลค่า การตีราคา และการแสดง

รายการเก ี�ยวกบัหนี� สินและส่วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล ตามหลักการบญัชีที�

รับรองทั�วไป การบญัชีเก ี�ยวกบัการจดัต ั�งกจิการ การดาํเนินงาน การแบ่งผลกาํไรขาดทุน การเปลี�ยนแปลงส่วนของ

เจา้ของ การเลิกกจิการและการชาํระบญัชีของห้างหุ้นส่วน บริษทัจาํกดั และบริษทัมหาชนจาํกดั และงบกระแสเงิน

สด 

 

3522301  การบญัชีต้นทุน 1       3(2-2-5)  

 Cost Accounting I 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน :  3521104  หลกัการบัญชีขั�นต้น  

ความสาํคญัและบทบาทการบญัชีตน้ทุนในองคก์รธุรกจิ ความหมายของตน้ทุนต่างๆ ระบบบญัชี

ที�ใชบ้นัทึกตน้ทุน วิธีการบญัชีและการควบคุม วตัถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบญัชีตน้ทุน งานสั�งทาํ 

ระบบตน้ทุนช่วงการผลิต ระบบตน้ทุนมาตรฐาน การบญัชีตน้ทุนผลิตภณัฑ์ร่วมและผลิตภณัฑ์พลอยได้ ของเสีย 

ของสิ�นเปลือง งานที�บกพร่อง เศษซาก และตน้ทุนฐานกจิกรรม 

 

 

 

 



3522302  การบญัชีต้นทุน 2       3(2-2-5) 

  Cost Accounting II 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน :  3522301  การบัญชีต้นทุน 1 

การใชข้อ้มูลตน้ทุนในการตดัสินใจวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานกจิการภายใตส้ภาวการณ์

ที�แน่นอนและไม่แน่นอน ความสมัพนัธ์ระหว่างตน้ทุน ปริมาณและกาํไร ระบบตน้ทุนรวม ระบบตน้ทุนผนัแปร 

งบประมาณ การวิเคราะห์ตน้ทุน การกาํหนดราคาสินคา้ ราคาโอน และการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 

3523105  การบญัชีชั�นสูง 1       3(2-2-5) 

  Advanced Accounting I 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน :   3522103  การบัญชีชั�นกลาง 1 

              3522104  การบัญชีชั�นกลาง 2  

การบญัชีเก ี�ยวกบัการฝากขาย การขายโดยการผอ่นชาํระ การเช่าซื�อ การคา้ร่วม สํานักงานใหญ่

และสาขา การจดัทาํงบการเงินจากระบบการบนัทึกบญัชีที�ไม่สมบูรณ์ ระบบบญัชีเดี�ยว และสญัญาเช่าระยะยาว  

 

3523202  การบญัชีเฉพาะกจิการ      3(2-2-5) 

Accounting for Specific Enterprises  

วชิาต้องสอบผ่านก่อน :  3521104 หลกัการบัญชีขั�นต้น  

ระบบบญัชีและวิธีการบญัชีของกจิการประเภทใดประเภทหนึ�ง อาทิ ธุรกจิประกนัภยั ธุรกจิ

รับเหมากอ่สร้าง ธุรกจิการเกษตร คลงัสินคา้ โรงแรม โรงพยาบาล สาธารณูปโภค ธนาคาร ธุรกจิอสังหาริมทรัพย ์

วิสาหกจิการท่องเที�ยว หรือกจิการอื�น ๆ 

 

3523204  การบญัชีรัฐบาล        3(2-2-5) 

Government Accounting 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน :  3521104 หลกัการบัญชีขั�นต้น  

ลกัษณะเฉพาะ วตัถุประสงคแ์ละหลกัปฏิบตัิเก ี�ยวกบับญัชีรัฐบาล  รูปแบบและระบบงบประมาณ

แผน่ดิน กระบวนการงบประมาณแผน่ดิน    ระบบบญัชีรัฐบาลและส่วนราชการของประเทศไทย รวมทั�งหน่วยงาน

ยอ่ย จุดมุ่งหมายและหลกัปฏิบตัิเก ี�ยวกบัการบญัชีกองทุนต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 



3523209  รายงานการเงินและการวเิคราะห์     3(2-2-5) 

Financial Reporting and Analysis 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน  :  3522103  การบัญชีชั�นกลาง 1 

              3522104  การบัญชีชั�นกลาง 2  

รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบญัชี รวมถึงการใช้เทคนิค              การ

วิเคราะห์งบการเงินและการแปลความเพื�อประโยชน์ในการตดัสินใจของผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน    โดยเน้นการใช้

กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง  

 

3523401  การบญัชีบริหาร       3(2-2-5) 

  Managerial Accounting 

  วชิาต้องสอบผ่านก่อน :  3522301 การบัญชีต้นทุน 1   

  ความรู้ทั�วไปเก ี�ยวกบัการบญัชีบริหาร การบญัชีตน้ทุนรวมและการบญัชีตน้ทุนผนัแปร การ

วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตน้ทุน-ปริมาณ-กาํไร การวางแผนกาํไร ระบบบญัชีตน้ทุนกจิกรรม การบญัชีตามความ

รับผิดชอบและการกาํหนดราคาโอน การจดัทาํงบประมาณ และการใช้ขอ้มูลทางบญัชีเป็นเครื�องมือเพื�อการ

ตดัสินใจ 

  

3523402  การวางแผนและการควบคุมกาํไร      3(2-2-5) 

Profit Planning and Control 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน :  3531101  การเงินธุรกจิ 

แนวคิดเก ี�ยวกบัการวางแผนการควบคุมกาํไร พื�นฐานในการวางแผนการบริหาร การควบคุม

ปัจจยัการผลิตและการจาํหน่าย การควบคุมการดําเนินงานทางการเงินของธุรกจิ การจัดทาํงบประมาณ การ

วิเคราะห์ผลต่างจากงบประมาณ การทาํรายงานเทคนิคในการจดัทาํงบประมาณสมยัใหม่ 

 

3523403   การวเิคราะห์การลงทุนทางอุตสาหกรรม                                       3(2-2-5) 

Analysis of Industrial Investment 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน :  3522301  การบัญชีต้นทุน 1 

  เทคนิคการวิเคราะห์อัตราดอกเบี� ยและอัตราผลตอบแทนในการลงทุน  การใช้ตารางในการ

คาํนวณ วิธีการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (Cost benefit) การวิเคราะห์ตน้ทุนและประสิทธิผล (Cost-

effectiveness) การเปรียบเทียบโครงการลงทุน การวิเคราะห์การเปลี�ยนแปลงของปัจจยัที�เก ี�ยวขอ้งในสดัส่วนต่าง ๆ 

(Sensitivity Analysis) การวิเคราะห์พาราเมตริก (Parametric Analysis) และการตดัสินใจเลือกโครงการลงทุน  

 

 

 



3523501  การสอบบญัชี       3(2-2-5) 

  Auditing 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน :  3522103  การบัญชีชั�นกลาง 1  

                           3522104  การบัญชีชั�นกลาง 2  

วตัถุประสงค์และขอบเขตของการสอบบัญชี กฎหมายที�เก ี�ยวขอ้งกบัวิชาชีพการสอบบญัชี 

จรรยาบรรณและความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชี การควบคุมภายใน     การวางแผนการ

สอบบญัชี เทคนิคการสอบบญัชี หลกัฐานทางการบญัชี การวิเคราะห์หลกัฐานการปฏิบตัิงาน การเลือกตวัอยา่ง การ

ตรวจสอบ สินทรัพย ์หนี� สิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ้่าย     การสรุปผลการตรวจสอบและรายงานการ

สอบบญัชี 

 

3523502  การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน    3(2-2-5) 

Internal Auditing and Internal Control 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน :  3521104 หลกัการบัญชีขั�นต้น  

การกาํกบัดูแลกจิการ วตัถุประสงคแ์ละองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน การควบคุมภายใน

ตามแนวคิดของ COSO การจดัการความเสี�ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) ตามแนวคิดของ 

COSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจดัต ั� งหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบตัิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั�นตอนของงาน

ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกจิกรรมที�สาํคญัขององคก์ร หน้าที�และความรับผิดชอบของผูต้รวจสอบ

ภายในต่อการทุจริตในองคก์ร 

 

3523601  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี      3(2-2-5) 

Accounting Information Systems 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน :  3521104  หลกัการบัญชีขั�นต้น  

           3603209  ระบบสารสนเทศเพื�อการจัดการ                            

พื�นฐานของระบบสารสนเทศทางการบญัชี เทคนิคและเครื�องมือที�ใช้ในการประมวลผลขอ้มูล 

หลกัการวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบญัชี เช่น ระบบการขาย   ระบบการผลิต      การควบคุมภายใน   

การตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบญัชี  และการฝึกใชโ้ปรแกรมประยกุต ์

 

 

 

 

 

 



3523602  การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 

  Computer Application in Accounting System Design 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน :  3521104  หลกัการบัญชีขั�นต้น  

           3603209  ระบบสารสนเทศเพื�อการจัดการ                    

  การวิเคราะห์ และออกแบบโปรแกรมที�ใชเ้ป็นเครื�องมือในการจดัทาํโครงสร้างของระบบบญัชี 

ลกัษณะของระบบงานบญัชีที�ใชค้อมพิวเตอร์ การบนัทึกและการแกไ้ขการลงบญัชี             การประมวลผล การ

รายงานงบการเงินต่าง ๆ การจดัระบบความปลอดภยัของขอ้มูล การตรวจสอบและการควบคุมระบบบญัชี  

 

3523701  การภาษีอากร 2       3(2-2-5) 

  Taxation II 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน :  3532203  การภาษีอากร 1  

                           3522103  การบัญชีชั�นกลาง 1  

                                           3522104  การบัญชีชั�นกลาง 2  

ความแตกต่างของการรับรู้รายได ้รายจ่าย และกาํไรสุทธิ ตามหลักการบญัชีที�รับรองทั�วไปกบั 

ตามหลกัประมวลรัษฎากร โดยเนน้วิธีการบนัทึกบญัชี   การจดัทาํรายงาน การจดัทาํบญัชีพิเศษที�เก ี�ยวขอ้งกบัภาษี

แต่ละประเภท ไดแ้ก ่ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีหัก ณ ที�จ่าย ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล    ภาษีมูลค่าเพิ�ม และ ภาษี

ธุรกจิเฉพาะ รวมทั�งจริยธรรมของวิชาชีพการบญัชีในการจดัทาํบญัชี                เพื�อประโยชน์ในการเสียภาษีให้

ถูกตอ้งและครบถว้นภายในระยะเวลาที�กาํหนด 

 

3523702  การวางแผนภาษีอากร      3(2-2-5) 

Tax Planning 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน :  3532203   การภาษีอากร 1  

หลกัการ     เทคนิคปัญหา    และวิธีการปฏิบตัิในการวางแผนภาษีอากร    ที�เก ี�ยวขอ้งกบัภาษี

อากรตามประมวลรัษฎากรสาํหรับผูป้ระกอบการโดยทั�วไปสามารถนําความรู้ไปตดัสินใจเลือกรูปแบบในการ

ประกอบธุรกจิ   และการวางแผนภาษีอากรที�จะกอ่ประโยชน์สูงสุดแกก่จิการภายใตข้อบเขต หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื�อนไขที�กฎหมายกาํหนดโดยคาํนึงถึงจริยธรรมอนัดี 
 

3524106  การบญัชีชั�นสูง 2          3(2-2-5) 

  Advanced Accounting II 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน :  3522103   การบัญชีชั�นกลาง 1  

                          3522104   การบัญชีชั�นกลาง 2  

การบญัชีเก ี�ยวกบัการรวมธุรกจิ    การจดัทาํงบการเงินรวมของบริษทัใหญ่และ      บริษทัยอ่ย การ

ถือหุ้นระหว่างบริษทัในเครือ และการบญัชีเก ี�ยวกบัปริวรรตเงินตรา  

 



3524205  ทฤษฎบีัญชี        3(2-2-5) 

Accounting Theory 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน :  3521104  หลกัการบัญชีขั�นต้น 

  วิวฒันาการ และแนวความคิดทางการบญัชี   สถาบนัวิชาชีพทางการบญัชีทั�งในประเทศและ

ต่างประเทศ แนวความคิดในการวดัมูลค่าของสินทรัพย ์หนี� สิน ทุน รายได ้  และค่าใชจ้่าย เพื�อจดัทาํและนําเสนอ

งบการเงินตามแม่บทการบญัชี และมาตรฐานการบญัชีที�เก ี�ยวขอ้ง 

 

3524210  การบญัชีเพื�อสิ�งแวดล้อม       3(2-2-5) 

  Green Accounting 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน :  3521104  หลกัการบัญชีขั�นต้น  

ความหมายของการบัญชีเพื�อสิ� งแวดล้อม วิธีการบญัชีเก ี�ยวกบั สินทรัพย์ (Asset) หนี� สิน 

(Liability) หนี� สินที�อาจเกดิขึ�น (Contingent Liability) ตน้ทุนสาํหรับสิ�งแวดล้อม (Environmental cost) หนี� สินที�มี

ต่อสิ�งแวดล้อม (Environmental Liability) การบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์(Capitalization) ภาระผูกพนัทาง

กฎหมาย ภาระผูกพนัที�กจิกรรมกาํหนดขึ�นเอง และภาระผูกพนัที�เกดิจากแนวคิดทางคุณธรรมหรือ จริยธรรม 

นโยบายทางการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที�เก ี�ยวขอ้งกบัหนี� สินและตน้ทุนสิ�งแวดลอ้ม 

 

3524503  การบญัชีนิติเวช       3(2-2-5) 

  Forensic Accounting  

วชิาต้องสอบผ่านก่อน :  3523501  การสอบบัญชี  

ความหมาย แนวคิด และการพฒันารูปแบบการบญัชีนิติเวช ความแตกต่างระหว่างการบญัชี

นิติเวชกบัการตรวจสอบทุจริต คุณสมบตัิและหนา้ที�ความรับผดิชอบของนกับญัชีนิติเวช สถาบนัวิชาชีพการบญัชี

นิติเวช เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ และการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการฟ้องร้องเพื�อดาํเนินคดีในศาล  

 

3524504  การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Information Systems Audit and Control 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน :  3523502  การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

             3603209  ระบบสารสนเทศเพื�อการจัดการ                    

ผลกระทบเนื�องจากการนาํระบบคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการประมวลผลทางดา้นบญัชี การควบคุม

ภายในของระบบงานที�ใชค้อมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์  มาตรการป้องกนัการทุจริต การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความน่าเชื�อถือของการประมวลผลขอ้มูล   เทคนิคและแนวทางการตรวจสอบระบบ

บญัชีที�ใชค้อมพิวเตอร์ การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการตรวจสอบ 

 

 



3524505  การตรวจสอบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 

Auditing by Computer 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน :  3523501  การสอบบัญชี 

            3523602  การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ 

ความสาํคญัของการตรวจสอบบญัชีดว้ยคอมพิวเตอร์ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาของการประเมิน

การควบคุมภายใน ของระบบประมวลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ เทคนิคและวิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็น

เครื�องมือช่วยในการตรวจสอบและจดัทาํรายงาน   กระดาษทาํการที�ใชใ้นการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การสอบบญัชีที�เก ี�ยวขอ้งกบัการสอบบญัชี 

 

3524603  โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี     3(2-2-5) 

Accounting Software Package 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน :  3521104  หลกัการบัญชีขั�นต้น  

โครงสร้างการทาํงานของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี และวิธีการใช้งาน ในระบบจดัซื�อ 

ระบบควบคุมสินคา้คงคลงั ระบบขาย ระบบเจา้หนี�  ระบบลูกหนี�  ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร ระบบบญัชีแยก

ประเภท ระบบสินทรัพยแ์ละค่าเสื�อมราคา รวมถึงการกาํหนดฐานขอ้มูลของระบบบญัชี ระบบรักษาความปลอดภยั 

การบาํรุงรักษา และการออกแบบฟอร์มเอกสาร  

 

3524604  โปรแกรมประยุกต์ด้านการควบคุมสินค้า    3(2-2-5) 

 Applied Program in Stock Control 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน :  3521104  หลกัการบัญชีขั�นต้น 

          3603209  ระบบสารสนเทศเพื�อการจัดการ  

กระบวนการควบคุมสินคา้ ประกอบดว้ย การจดัซื�อ การรับ การจดัส่งการควบคุมสินคา้คงคลัง 

การนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยกุตใ์ชใ้นการควบคุมสินคา้ หรือการนาํโปรแกรมสาํเร็จรูปมาใช้ เพื�อให้การ

บริหารจดัการสินคา้คงคลงัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

   การวิเคราะห์   และการออกแบบการประยกุตก์ารใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ฐานขอ้มูลเป็นเครื�องมือ

ในการจดัวางโครงสร้างของการจดัการของคงคลงัดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 



3524901  สัมมนาการบัญชี      3(2-2-5) 

  Seminar in Accounting  

วชิาต้องสอบผ่านก่อน :  3521104  หลกัการบัญชีขั�นต้น 

  อภิปรายแนวคิดปัญหาและขอ้จาํกดัเก ี�ยวกบัมาตรฐานการบญัชีและกฎหมายที�เก ี�ยวขอ้งที�ใช้อยู่

ในปัจจุบนั   กรณีศึกษาทางธุรกจิที�พบปัญหาเก ี�ยวกบัการจดัทาํบญัชีที�ใชใ้นกจิการปัญหา/อุปสรรคที�เกดิขึ�น   การ

อภิปรายเพื�อหาขอ้สรุปที�ถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีและกฎหมายที�เก ี�ยวขอ้ง       

                                           

3524910  วจิัยทางการบัญชี       3(2-2-5) 

  Accounting Research and Methodology 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน :  3522103  การบัญชีชั�นกลาง 1  

            3522104  การบัญชีชั�นกลาง 2  

  หลกัการ และระเบียบวิธีวิจยั การทาํวจิยัในรูปแบบตา่ง ๆ และการสื�อสารความรู้เก ี�ยวกบัการวิจยั 

การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที�เก ี�ยวขอ้งทางดา้นการบญัชี หลกัสถิติและแนวคดิพื�นฐานทางสถิติเพื�อใชใ้นการทาํ

วิจยัทางการบญัชี  

 

3524911  การพฒันาบุคลกิภาพสําหรับนักบัญชี    3(2-2-5)01 

  Personality Development for Professional Accountant 

  การพฒันาบุคลิกภาพ    สิ�งที�มีอิทธิพลต่อวิชาชีพการบญัชี   การติดต่อสื�อสาร ภาวะผูน้ํา การ

เจรจาต่อรอง มารยาททางสงัคม การพฒันาอารมณ์และจิตใจ    

 

3524912  ธุรกจิระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 

International Business Management  

บทบาทและความสาํคญัของธุรกจิระหว่างประเทศ สภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกจิระหว่าง

ประเทศ บทบาท หนา้ที�และความสาํคญัขององคก์ารคา้ระหว่างประเทศ มูลเหตุจูงใจ                 ในการดาํเนินธุรกจิ

ระหว่างประเทศ การเลือกประเทศเป้าหมาย รูปแบบในการดาํเนินธุรกจิ การวิเคราะห์ การดําเนินนโยบายในการ

แกปั้ญหาทางการจดัการและกลยทุธ์ในการดาํเนินงานของธุรกจิระหว่างประเทศ 

3524913  การจัดการสินเชื�อ       3(3-0-6) 

Credit Management 

ลกัษณะและขอบเขตของการจดัการสินเชื�อ โครงสร้างองค์การของฝ่ายสินเชื�อ ประเภทของ

สินเชื�อเครื�องมือสินเชื�อและหลกัทรัพยค์ ํ� าประกนั ความเสี�ยงในการให้สินเชื�อ การจดัการสินเชื�อผูบ้ริโภค การ

จดัการสินเชื�อทางการคา้ และการจดัการสินเชื�อของสถาบนัการเงิน การตรวจสอบและ 

การวิเคราะห์ความเสี�ยงในการให้สินเชื�อ นโยบาย 5 ซี วงเงินสินเชื�อ นโยบายและการปฏิบตัิในการเรียกเกบ็หนี�การ

ควบคุมและการติดตามสินเชื�อ 



 
3524914  การวเิคราะห์หลกัทรัพย์      3(3-0-6) 

Security Analysis 

ปัจจยัสาํคญัที�ตอ้งคาํนึงในการวิเคราะห์หลักทรัพย ์ชนิดของหลักทรัพยห์ลักการจดัสรรการ

ลงทุนในหลกัทรัพย ์การเลือกกลุ่มหลกัทรัพย ์โดยใชแ้บบจาํลองภายใต ้ความเสี�ยง การวิเคราะห์หลักทรัพยท์ ั�งใน

แง่มูลค่าที�แทจ้ริงของหลกัทรัพยแ์ละการเปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรัพย ์การคาดคะเนกาํไรสุทธิและเงินปันผล และ

การประเมินมูลค่าหลกัทรัพย ์

 

3524915  การจัดการและการบริหารโรงงาน     3(3-0-6) 

Factory Management and Administration 

หลักการทั�วไปในการจดัและการบริการโรงงาน การวางแผนโรงงาน เครื�องมือ เครื�องจกัร 

อุปกรณ์โรงงาน การจดัระบบการใชแ้ละการควบคุมเครื�องมือการบาํรุงรักษาโรงงาน ความปลอดภยั การทาํบญัชี

วสัดุเครื�องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ การจดัหาและระเบียบวิธีปฏิบตัิที�จาํเป็นในการบริหารโรงงาน 
 

3524916  การจัดการธุรกจิบริการ      3(3-0-6) 

Service Management 

ลกัษณะการดาํเนินงานธุรกจิบริการ หลกัการจดัการธุรกจิบริการ แนวคิดหลักของการบริการ 

การออกแบบชุดของการบริการ การสร้างระบบการบริการที�สร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ การจดัการกบัประสบการณ์

จากลูกคา้ผูใ้ช้บริการ การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ การพฒันาคุณภาพการบริการ การจดัการกาํลังการ

ให้บริการ กลยทุธ์การตลาดการบริการ และแนวคิดและพฒันาใหม่ ๆ ดา้นการจดัการธุรกจิการบริการ 

 

3524917  การพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์เบื �องต้น     3(2-2-5) 

Introduction to Electronic Commerce 

ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื�นฐานทางเทคโนโลยีและเครื�องมือช่วย

บนเว็บสาํหรับการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์  ปัญหาความมั�นคง ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที� เกี�ยวข้องกบัการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์  ระบบความปลอดภยัของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ระบบการชาํระเงินธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์ กลยทุธ์ทาง

การตลาด สภาวะแวดลอ้มการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การวางแผนธุรกจิสาํหรับการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ระบบ

สาํนกังานเพื�อสนบัสนุนการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์
 

 

 

 

 

 

 



3531101  การเงินธุรกจิ                                                                           3(3-0-6) 

Business Finance 

วชิาต้องสอบผ่านก่อน :  3521104   หลกัการบัญชีขั�นต้น  

แนวคิดพื�นฐานทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การ

วิเคราะห์ยอ่ส่วนตามแนวดิ�ง การวิเคราะห์แนวโน้ม การวางแผนทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การ

ประเมินโครงการ ตน้ทุนเงินทุน และการจดัหาเงินทุน 

 

3532203  การภาษีอากร 1                                          3(3-0-6) 

  Taxation I 

หลกัการ วิธีการจดัเกบ็   และแนวปฏิบตัิเก ี�ยวกบัการยื�นแบบแสดงรายการ การคาํนวณภาษีของ

ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีที�องค์การบริหารส่วนทอ้งถิ�นเป็นผูจ้ดัเกบ็ ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

กาํหนด ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที�จ่าย และอากร

แสตมป์ จริยธรรมของผูมี้หนา้ที�เสียภาษี 

 

3541101  หลกัการตลาด                                                                        3(3-0-6) 

Principles of Marketing 

แนวความคิดและความสําคญัทางการตลาด สิ�งแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

การตลาดตามเป้าหมาย  การแบ่งประเภทตลาด และส่วนประสมทางการตลาด 

 

3561104  องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์    3(3-0-6) 

Organization and  Human Resource Management 

ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรก ิจทั�วไป การวางแผน การจดัสายงาน หลักเกณฑ์และ

แนวความคิดในการจดัต ั�งองคก์ารธุรกจิ   ลกัษณะประเภทของการประกอบธุรกจิ หลกัการบริหารและหนา้ที�สาํคญั

ของฝ่ายบริหารทุก ๆ ดา้น    วิวฒันาการของทฤษฎีเก ี�ยวกบัองคก์าร ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากร

มนุษย ์ขอบข่าย หนา้ที�ความรับผดิชอบ     การประเมินผลและปัจจยัที�เก ี�ยวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 

3562310  การบริหารการผลติ         3(3-0-6) 

  Production Management 

ลกัษณะและความสาํคญัของการผลิต  ปัจจยัเก ี�ยวกบัการตดัสินใจการผลิตระบบการผลิต  การจดั

องคก์ารเพื�อการผลิต  การวางแผนเกี�ยวกบัผลิตภณัฑ ์  และกาํลงัการผลิต การวางแผนและกระบวนการผลิต  การ

เลือกสถานที�ต ั�งโรงงาน  การควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบ การบาํรุงรักษา  ระบบการจดัซื�อ  และระบบการ

ควบคุมสินคา้คงเหลือ  เทคนิค  การตดัสินใจและการตรวจสอบโครงการ   การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตน้ทุน-

ปริมาณ-กาํไร  การวางแผนกาํไร การบญัชีตน้ทุนรวมและการบญัชีตน้ทุนผนัแปร  และการใชข้อ้มูลทางบญัชีเป็น

เครื�องมือเพื�อการตดัสินใจ 



3562601  กฎหมายธุรกจิ       3(3-0-6) 

  Business Laws        

  ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายกบัธุรก ิจ  กฎหมายที�เก ี�ยวขอ้งกบัรูปแบบการจดัต ั�งธุรก ิจ       

ความสมัพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นหุ้นส่วน ความรับผดิชอบต่อบุคคลภายนอกทั�วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ว่าดว้ยนิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญารวมทั�งสัญญาทางธุรกจิ กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายพาณิชย์

อิเล็คทรอนิกส์ กฎหมายแรงงาน กฎหมายการคุม้ครองผูบ้ริโภคและการป้องกนัการคา้   ที�ไม่เป็นธรรมและ 

กฎหมายเกี�ยวกบัระบบการคา้เสรีและการลงทุน 

 

3564212  การจัดการเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6) 

Strategic Management 

แนวคิด การวางแผนและการบริหารเชิงกลยทุธ์  ความแตกต่างของการวางแผน   และการบริหาร

ทั�วไป  องคป์ระกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกาํหนดเป้าหมายของธุรกจิ กระบวนการและเทคนิคการ

วางแผน  การบริหารความเสี�ยงของธุรกจิ  โครงสร้างสภาพแวดลอ้มแห่งการแข่งขนั การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ทั�งภายในและภายนอก  กลยุทธ์รวมของธุรกจิ   การประเมินและการติดตามผล   รูปแบบและเทคนิคในการ

ออกแบบ พฒันาและดาํเนินโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ   

 

3564912  การวจิัยธุรกจิ       3(2-2-5)  

 Business research 

สถิติเบื�องตน้ที�จาํเป็นสาํหรับการวิจยัธุรกจิ สถิตินอนพาราเมตตริคและสถิติพารา     เมตตริค 

และการประยกุตส์ถิติเพื�อการวิจยัธุรกจิ ส่วนการวิจยัธุรกจิเนน้การศึกษาข ั�นตอนต่างๆ ของการวิจยั  การวิจยัแบบ

ต่างๆ หลกัการออกแบบการวิจยั การสุ่มตวัอย่าง เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัแบบต่าง ๆ  การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและการเขียนรายงานการวิจยัทางธุรกจิ 

 

3591106  หลกัเศรษฐศาสตร์      3(3-0-6) 

Principles of Economics 

ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจยัการผลิต อุปสงค ์อุปทาน การกาํหนดราคา  ในตลาดประเภท

ต่าง ๆ ความหมายและวิธีการคาํนวณรายไดป้ระชาชาติ ปัจจยัที�เป็นตวักาํหนดรายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน 

นโยบายการคลงัและการเงินระหว่างประเทศ ปัญหาการว่างงาน เงินเฟ้อ และการกระจายรายได ้ 
 

3592209  เศรษฐกจิสร้างสรรค์      3(3-0-6) 

Creative Economy 

แนวความคิดเก ี�ยวกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วิวฒันาการของเศรษฐกิจต ั�งแต่ยุคแรกจนถึงยุค

ปัจจุบนั คุณลกัษณะของปัจจยัที�ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิสร้างสรรค์ การผสมผสานระหว่างการออกแบบ และ

นวตักรรม  การขบัเคลื�อนเศรษฐกจิของประเทศที�พฒันาแล้วและประเทศกาํลังพฒันาด้วยนโยบายเศรษฐกิจ



สร้างสรรค ์การขบัเคลื�อนประเทศไทยดว้ยเศรษฐกจิสร้างสรรค ์ กลยทุธ์การตลาดสาํหรับเศรษฐกจิสร้างสรรค์ที�ใช้

สินทรัพยว์ฒันธรรมของไทย กรณีศึกษาการพฒันาศกัยภาพของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวทาง

เศรษฐกจิสร้างสรรคโ์ดยใชสิ้นทรัพยว์ฒันธรรมไทย 

 

3603209        ระบบสารสนเทศเพื�อการจัดการ                 3(2-2-5) 

  Management Information Systems 

โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการ การจดัการขอ้มูลและสารสนเทศ         ในองคก์ร  

บทบาทและหนา้ที�ของระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการภายในองคก์ร  การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศในองค์กร

เพื�อการวางแผนควบคุม  และสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 


