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หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ 

สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนนิชวีติในสงัคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล 

การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด ความเขา้ใจตนเอง 

คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตึอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ และสงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ ชมุชนและสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคดิ กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีม่ี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลีย่นแปลงทาง

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพื่อใหน้ าความรูไ้ปคิด วเิคราะห์ปัญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ในมิติต่างๆ ทัง้ทาง

การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลีย่นแปลงในสังคมโลก ทีส่่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ ซีง่สง่ผลใหเ้กดิ

ความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุองปัญหาและผลกระทบตอ่

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Thai for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่พัฒนาทกัษะภาษาในการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติและแสวงหาความรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคญัของภาษา ความคดิ และการสือ่สาร ศลิปะการใชถ้อ้ยค า ประโยค ส านวน โวหาร การพัฒนา

ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพือ่สือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์การใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติ 

การแสวงหาความรู ้และการถา่ยทอดความรู ้

10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Chinese for Communication  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งระบบเสยีงภาษาจนีกลาง สทัอักษรภาษาจนีกลางระบบฮั่นอีว่ ์พนิอนิ (Hànyǔ Pīnyīn) 

สามารถใชแ้ละอา่นออกเสยีงได ้

 2. เพื่อใหม้ีความรู เ้รื่องตัวอักษรจีนที่เป็นหรือประกอบกันเป็นค าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและ 

หลกัภาษาจนีทีใ่ชส้ือ่สารกนัทัว่ไป รวมทัง้ฝึกหัดการเขยีนตวัอกัษรจนี 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาจนีในการสือ่สารทั่วไปในชวีติประจ าวนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาจนีกลาง การถอดเสยีงอา่นดว้ยสทัอักษรภาษาจนีกลางระบบฮั่นอีว่ ์พนิอนิ (Hànyǔ Pīnyīn) 

ค าศัพทพ์ืน้ฐานและบทสนทนาทีใ่ชส้ือ่สารกันทั่วไปในชวีติประจ าวัน โครงสรา้งทางไวยากรณ์ และเรยีนรูฝึ้กเขยีน

ตวัอกัษรจนีประมาณ 550 ตวั 

10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Khmer for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระบบเสยีง ตวัอกัษร  โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐานภาษาเขมร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาเขมรระดบัพืน้ฐานสือ่สารในชวีติประจ าวนั 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัค าศพัทภ์าษาเขมรทีใ่ชใ้นภาษาไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขยีนอักษรภาษาเขมร ทัง้อักษรเชลยีง และอักษรมูล ค าศัพทพ์ืน้ฐานใน

ชวีติประจ าวัน โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนเพื่อ 

การสือ่สารในระดบัพืน้ฐาน ค าศพัทภ์าษาเขมรในภาษาไทย 
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10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (6 หนว่ยกติ) 

 Society and Culture in the ASEAN Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคอาเซยีน 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจจดุประสงคก์ารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิในอาเซยีน 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพทางสงัคม และวฒันธรรมของชาตสิมาชกิในอาเซยีน 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพันธ ์ของอาเซยีนกบัชาตติา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องประเทศสมาชกิอาเซยีน การรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิ สภาพทางสงัคม

และวัฒนธรรมของประเทศในสมาชกิอาเซยีน บทบาทของอาเซยีน และความสัมพันธข์องอาเซยีนทีม่ตี่อภูมภิาคตา่งๆ 

ของโลก 

11301 ภาษาองักฤษส าหรบันกัธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 English for Business 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษในวงการธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการตดิตอ่สือ่สารในงานธรุกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชก้นัทัว่ไปในวงการธรุกจิ เพือ่ประโยชนใ์นการตดิตอ่สือ่สาร

และเพิม่พูนประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษอีากร (6 หนว่ยกติ) 

 Business Law and Taxation  

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ  

 30206-1 กฎหมายธุรกจิ (Business Law) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกักฎหมายทัว่ไป 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัและวธิปีฏบิตัใินสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายธรุกจิ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิ เช่น ซือ้ขาย 

เชา่ทรัพย ์เชา่ซือ้ กูย้มื ค ้าประกัน จ านอง จ าน า กฎหมายทีเ่กีย่วกับการจัดองคก์รธุรกจิ ทัง้กรณีหา้งหุน้สว่นสามัญ 

หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิคุคล หา้งหุน้สว่นจ ากัด บรษัิทจ ากัด บรษัิทมหาชนจ ากัด และกจิการร่วมคา้ ลักษณะต่างๆ 

ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกับตราสารทางการเงนิ และกฎหมายทีเ่กีย่วกับการควบคุมธุรกจิ เชน่ กฎหมายทรัพยส์นิ

ทางปัญญา กฎหมายแรงงานและแรงงานสมัพันธ ์กฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
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 30206-2 การภาษอีากร (Taxation) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายภาษีอากรตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 หลกัเกณฑ ์วธิกีารประเมนิและวธิกีารจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เชน่ ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงนิได ้

ปิโตรเลยีม ภาษีสรรพสามติ ภาษีศลุกากร และภาษีทอ้งถิน่ 

32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Statistics and Quantitative Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัระเบยีบวธิทีางสถติธิรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการและวธิกีารวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การทดสอบสมมตฐิาน การวเิคราะห์ความแปรปรวน การวเิคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การ

ทดสอบไคสแควร์ และสถิตินอนพาราเมตริก เลขดัชนี เทคนิคการพยากรณ์ทางธุรกจิ การตัดสนิใจภายใต ้

สภาวการณ์ตา่งๆโปรแกรมเชงิเสน้ ตัวแบบการขนสง่และตัวแบบการมอบหมายงาน ตัวแบบสนิคา้คงเหลอื ตัวแบบ

ถดถอย และตวัแบบจ าลองสถานการณ์ การวเิคราะหม์ารค์อฟ และ PERT/CPM 

32207 การบญัชขี ัน้กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบญัช ี (6 หนว่ยกติ) 

 Intermediate Accounting I and Accounting Information Systems  

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ  

 32207-1 การบญัชขี ัน้กลาง 1 (Intermediate Accounting I) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจ าแนก การวดัมลูคา่ การตรีาคา การดอ้ยคา่ และการบนัทกึบญัชเีกีย่วกับ

สนิทรัพย ์

 2. เพือ่ใหส้ามารถแสดงรายการและเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสนิทรัพยใ์นงบการเงนิ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 หลักการและวธิีการบัญชเีกี่ยวกับสนิทรัพย์ การจ าแนกประเภทสนิทรัพย์ การรับรูแ้ละการวัดมูลค่า

สนิทรัพย ์การตรีาคา การจัดแบง่สว่นสนิทรัพยเ์ป็นตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายตามหลักการบญัช ีการดอ้ยคา่ของสนิทรัพย ์

การแสดงรายการสนิทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูล การประเมนิความเหมาะสมของนโยบาย

การบัญชทีีก่จิการเลอืกใชใ้นการจัดท างบการเงนิ รวมถงึ การรับรูร้ายไดแ้ละการบัญชสีนิคา้เกษตร พรอ้มทัง้แบบ

ฝึกปฏบิตัเิพือ่ประมวลความรูท้างการบญัชปีระจ ารายวชิา 
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 32207-2 ระบบสารสนเทศทางการบญัช ี 

 (Accounting Information Systems) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับเทคโนโลยสีารสนเทศ การวเิคราะห ์การออกแบบและการวางระบบสารสนเทศ

ทางการบัญช ี

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบญัช ี

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัคลงัขอ้มลู การจัดการฐานขอ้มลู และการควบคมุภายในของระบบสารสนเทศ

ทางการบญัช ี

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาจัดท าบญัช ี

 ค าอธบิายรายวชิา 

 ลักษณะ สว่นประกอบ และวธิกีารของระบบสารสนเทศทางการบัญช ีหลักการจัดท าเอกสารของธุรกจิ

การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญช ีวงจรทางธุรกจิขัน้พื้นฐาน ระบบย่อยของระบบ

สารสนเทศทางการบัญชเีกีย่วกับวงจรรายได ้วงจรรายจ่าย วงจรการผลติและสนิคา้คงเหลอื วงจรสนิทรัพยถ์าวร 

วงจรเงนิเดอืนและคา่จา้ง และรายงานทางการเงนิ ประเภทของเอกสาร สารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้ง การควบคมุภายใน 

ทางเดนิเอกสารในแตล่ะวงจร และการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบญัช ี

32208 การบญัชขี ัน้กลาง 2 รายงานการเงนิและการวเิคราะหง์บการเงนิ (6 หนว่ยกติ) 

 Intermediate Accounting II, Financial Reporting and Financial  

 Statements Analysis 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32208-1 การบญัชขี ัน้กลาง 2 (Intermediate Accounting II)  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจ าแนก การวดัมลูคา่ และการบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัหนีส้นิ และสว่นของเจา้ของ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถแสดงรายการและเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัหนี้สนิ และสว่นของเจา้ของในงบการเงนิ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 หลักการและวธิกีารบัญชเีกีย่วกับหนี้สนิและสว่นของเจา้ของ ประกอบดว้ยการจ าแนกประเภทหนี้สนิ 

การรับรูแ้ละการวัดมูลคา่หนี้สนิ การตรีาคา การแสดงรายการหนี้สนิในงบแสดงฐานะการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู 

การบัญชเีกีย่วกับการจัดตัง้กจิการ การด าเนินงาน การแบ่งผลก าไรขาดทุน การเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ 

การเลกิกจิการและการช าระบญัชขีองหา้งหุน้สว่น บรษัิทจ ากดั และบรษัิทมหาชนจ ากดั ตลอดจนการแสดงรายการ

สว่นของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงนิ การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับกระแสเงนิสด การบัญชภีาษีเงนิได ้การบัญชี

เกีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิ การบญัชสี าหรับธรุกรรมซือ้คนื รวมถงึเหตกุารณ์ภายหลงัวันทีใ่นงบการเงนิ พรอ้มทัง้

แบบฝึกปฏบิตัเิพือ่ประมวลความรูท้างการบัญชปีระจ ารายวชิา 
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 32208-2 รายงานการเงนิและการวเิคราะหง์บการเงนิ 

 (Financial Reporting and Financial Statements Analysis) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับความหมาย วัตถุประสงค ์รูปแบบ การวเิคราะห์และการแปลความหมาย

ตลอดจนการใชป้ระโยชนข์องรายงานการเงนิ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถจัดท าและน าเสนอรายงานการเงนิ รวมถงึงบกระแสเงนิสด 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการน าเสนอรายงานการเงนิจ าแนกตามสว่นงาน การรายงานขอ้มลูของบคุคล

และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั การจัดท างบการเงนิระหวา่งกาลและรายงานทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายงานการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูล วธิกีารและเครื่องมอืในการวเิคราะหง์บการเงนิและขอ้มูลทาง  

การบญัชอีืน่ทีส่ าคัญเพือ่การตดัสนิใจ จรรยาบรรณของผูว้เิคราะหท์างการเงนิ การวเิคราะหอ์ตุสาหกรรม ผลกระทบ

ต่องบการเงนิจากการเลอืกใชน้โยบายการบัญชทีีแ่ตกต่างกัน การวเิคราะหง์บการเงนิรวมและงบการเงนิระหวา่ง

ประเทศ รายงานการเงนิและการวเิคราะหข์อ้มูลจ าแนกตามสว่นงาน ขอ้มูลของบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 

และงบการเงนิระหว่างกาล รายงานทางสังคมและสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏบิัตเิพื่อประมวลความรูท้าง 

การบญัชปีระจ ารายวชิา 

32209 การบญัชขี ัน้ตน้และหลกัเบือ้งตน้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Accounting and Principles of Information Systems 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32209-1 การบญัชขี ัน้ตน้ (Principles of Accounting)  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับการบัญช ีกรอบแนวคดิส าหรับการรายงานทางการเงนิ และจรรยาบรรณ

ส าหรับผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ี

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและวงจรบญัช ี

 3. เพือ่ใหส้ามารถบนัทกึบญัชแีละจัดท างบการเงนิของกจิการบรกิารพาณชิยกรรมและการผลติกรรม 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 ความเป็นมา ความหมาย ลักษณะ วัตถุประสงคข์องการบัญชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ประโยชนข์องขอ้มลูทางการบญัช ีจรรยาบรรณส าหรับผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีกรอบแนวคดิส าหรับการรายงานทาง

การเงนิ กฎหมายวา่ดว้ยการบัญช ีวงจรบัญช ีเอกสารทางการบัญช ีผังบัญช ีสมุดบัญชขีัน้ตน้และสมุดบัญช ีขัน้ปลาย 

การวเิคราะหร์ายการคา้ การบนัทกึบญัช ีการปรับปรุงรายการบัญชแีละการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทางบญัช ีการปิดบัญช ี

การจัดท างบทดลอง กระดาษท าการและงบการเงนิ ระบบใบส าคัญ ระบบเงนิสดย่อย การบัญชเีกีย่วกับกจิการ

บรกิาร กจิการพาณิชยกรรม และกจิการผลติกรรม รวมทัง้การบัญชภีาษีมูลค่าเพิ่ม พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏบิัตเิพื่อ

ประมวลความรูท้างการบญัชปีระจ ารายวชิา 
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 32209-2 หลกัเบือ้งตน้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 

 (Principles of Information Systems) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับบทบาทและองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศในองคก์ร รูปแบบและโครงสรา้ง

ระบบสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสารสนเทศทางธรุกจิ และการเขา้ถงึระบบสารสนเทศ 

 4. เพื่อใหส้ามารถประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงาน และการสือ่สารขอ้มูลในระบบสารสนเทศ 

และระบบเครอืขา่ย 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร  

รูปแบบและโครงสรา้งของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกจิ การเขา้ถงึระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช ้

ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงาน การสือ่สารขอ้มลูในระบบสารสนเทศและระบบเครอืขา่ย 

32210 องคก์ารและการจดัการและการจดัการเชงิกลยุทธ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Organization and Management and Strategic Management 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32210-1 องคก์ารและการจดัการ 

 Organization and Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัองคก์าร หลกัการ และวธิกีารจัดการองคก์าร หนา้ทีข่องการจัดการ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าหลกัการดงักลา่วมาประยุกตใ์ชก้บัองคก์าร 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 ความหมาย รูปแบบ แนวคดิ และทฤษฎตีา่งๆ เกีย่วกับองคก์าร หลักและวธิกีารจัดองคก์าร การก าหนด

อ านาจหนา้ทีใ่นองคก์าร หลักการและหนา้ทีข่องการจัดการ การวางแผน การจัดองคก์าร ภาวะผูน้ าและการจูงใจ 

การตดิตามและควบคมุ พฤตกิรรมองคก์าร และการบรหิารการเปลีย่นแปลง 

 32210-2 การจดัการเชงิกลยทุธ ์

 Strategic Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ เกีย่วกบัแนวคดิ กระบวนการของการจัดการเชงิกลยทุธ ์

 2. เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มตา่งๆ ขององคก์ารและน ามาใชใ้นการตดัสนิใจ

ของผูบ้รหิารในการก าหนดทศิทาง วัตถุประสงคแ์ละกลยุทธข์ององคก์ารในระดับต่างๆ ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญและองคป์ระกอบของการจัดการเชงิกลยุทธ ์ระดับและประเภทของกลยุทธ์ 

กระบวนการการจัดการเชงิกลยุทธ ์ การตรวจสอบและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก การวางแผน

กลยทุธ ์การน ากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิและการควบคมุกลยทุธ ์
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32311 การบญัชตีน้ทนุและการบญัชเีพือ่การจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Cost Accounting and Managerial Accounting  

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32311-1 การบญัชตีน้ทนุ (Cost Accounting)  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัวธิกีารรวบรวมตน้ทนุ การวเิคราะหแ์ละการปันสว่นตน้ทนุ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัวธิกีารบญัชแีละการควบคมุองคป์ระกอบของตน้ทนุ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบญัชตีน้ทนุแบบตา่งๆ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 ความส าคัญและบทบาทของการบัญชตีน้ทุนในองค์การธุรกจิ ความหมายของตน้ทุน การจ าแนก

ประเภท องคป์ระกอบ การรวบรวมและการปันสว่นตน้ทุน การคดิตน้ทุนผลติภัณฑ ์ระบบบัญชทีีใ่ชบ้ันทกึตน้ทุน 

วธิกีารบัญชแีละการควบคมุวัตถุดบิ แรงงาน คา่ใชจ้่ายการผลติ ระบบบัญชตีน้ทนุงานสัง่ท า ระบบบัญชตีน้ทนุชว่ง

การผลติระบบบญัชตีน้ทนุมาตรฐานและการวเิคราะหผ์ลตา่ง การบญัชตีน้ทนุผลติภัณฑร์่วมและผลติภัณฑพ์ลอยได ้

สนิคา้ดอ้ยคณุภาพ เศษซากและของสิน้เปลอืง ตน้ทนุฐานกจิกรรม พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏบิัตเิพือ่ประมวลความรูท้าง 

การบญัชปีระจ ารายวชิา 

 32311-2 การบญัชเีพือ่การจดัการ (Managerial Accounting)  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดท ารายงานเพือ่การจัดการ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าขอ้มลูทางการบญัชไีปใชเ้พือ่การวางแผน ควบคมุและตดัสนิใจ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 วัตถุประสงคแ์ละขอบเขตของการบัญชเีพื่อการจัดการ เพื่อใหข้อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกับการตัดสนิใจแก ่

ฝ่ายบรหิาร การงบประมาณและประมาณการ การวเิคราะหง์บการเงนิ การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมตน้ทนุ ความสมัพันธ์

ระหว่างตน้ทุน ปรมิาณและก าไร การตน้ทุนรวมและการตน้ทุนผันแปร การวเิคราะหต์น้ทุนเพื่อการวางแผนก าไร  

การใชข้อ้มูลตน้ทุนเพื่อการตัดสนิใจในระยะสัน้และระยะยาว การควบคุมคุณภาพ การวัดผลการปฏบิัตงิานและ 

การประเมนิผลการปฏบิตังิาน พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏบิตัเิพือ่ประมวลความรูท้างการบัญชปีระจ ารายวชิา 

32314 การบญัชขี ัน้สงู 1 และการบญัชขี ัน้สงู 2 (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Accounting I and Advanced Accounting II 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ  

 32314-1 การบญัชขี ัน้สงู 1 (Advanced Accounting I) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางบญัชแีละการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบญัชฝีากขาย และการร่วมคา้ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบญัชสีญัญาเชา่ และสญัญากอ่สรา้ง 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบญัชสี านักงานใหญแ่ละสาขา 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบญัชกีองทนุและการบญัชเีฉพาะกรณี 

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการทีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยีสาธารณะ

หรอืกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม 
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 ค าอธบิายรายวชิา 

 การบัญชเีกีย่วกับการเปลีย่นแปลงทางบัญชแีละการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด การฝากขาย การร่วมการงาน 

สญัญาเชา่ สญัญากอ่สรา้ง ส านักงานใหญ่และสาขา กองทนุและการบัญชเีฉพาะกรณี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิส าหรับกจิการทีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยีสาธารณะหรอืกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏบิัตเิพื่อ

ประมวลความรูท้างการบญัชปีระจ ารายวชิา 

 32314-2 การบญัชขี ัน้สูง 2 (Advanced Accounting II)  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบญัชกีารรวมธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบญัชเีงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและบรษัิทย่อย 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดท างบการเงนิรวม 

 4. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับธุรกจิระหว่างประเทศ มาตรฐานการบัญชสีากล และการบัญชสี าหรับการ

แลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 การบัญชเีกีย่วกับการรวมธุรกจิ เงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและบรษัิทย่อย รวมถงึการจัดท างบการเงนิรวม 

ธุรกจิระหวา่งประเทศ มาตรฐานการบัญชสีากล และการบัญชสี าหรับการแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ พรอ้มทัง้

แบบฝึกปฏบิตัเิพือ่ประมวลความรูท้างการบัญชปีระจ ารายวชิา 

32324 การสอบบญัช ีการตรวจสอบภายในและการควบคมุภายใน (6 หนว่ยกติ) 

 Auditing, Internal Auditing and Internal Control 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ  

 32324-1 การสอบบญัช ี(Auditing) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการและมาตรฐานการสอบบัญช ี

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบับทบาทและความรับผดิชอบของผูส้อบบัญช ี

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการส านักงานสอบบญัช ี 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 แนวคดิทั่วไป และแม่บทส าหรับงานทีใ่หค้วามเชือ่มั่น กฎหมายเกีย่วกับการสอบบัญช ีจรรยาบรรณ 

และความรับผดิชอบของผูส้อบบัญช ีการทจุรติ และขอ้ผดิพลาด การวางแผนงานสอบบัญช ีความเสีย่งในการสอบ

บัญชแีละความมีสาระส าคัญ การประเมนิความเสีย่ง หลักฐานการสอบบัญช ีวธิกีารรวบรวมหลักฐานและวธิีการ

ตรวจสอบ การเลอืกตวัอยา่งในการสอบบญัช ีการทดสอบแบบแจง้ขอ้ความของกรรมการ หรอืหุน้สว่น หรอืผูจั้ดการ 

กระดาษท าการของผูส้อบบญัช ีการตรวจสอบสนิทรัพย ์หนีส้นิ สว่นของผูถ้อืหุน้ รายได ้และคา่ใชจ้า่ย รายงานของ

ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญชีดว้ย

คอมพวิเตอร ์และการควบคมุคณุภาพการสอบบัญช ี
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 32324-2 การตรวจสอบภายในและการควบคมุภายใน  

 (Internal Auditing and Internal Control) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบับทบาทและความรับผดิชอบของผูต้รวจสอบภายใน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบรหิารหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการและแนวทางการควบคมุภายใน 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 การก ากับดูแลกจิการ วัตถุประสงคแ์ละองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน การควบคุมภายในตาม

แนวคดิของโคโซ ่การจัดการความเสีย่งขององคก์รตามแนวคดิของโคโซ ่การประเมนิประสทิธภิาพการควบคุมภายใน 

หลักการการตรวจสอบภายในและการจัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน จรยิธรรม และมาตรฐานการปฏบิัตงิาน

วชิาชพีตรวจสอบภายใน ประเภทและขัน้ตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกจิกรรมทีส่ าคัญของ

องคก์ร รวมทัง้หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูต้รวจสอบภายในตอ่การทจุรติในองคก์ร 

32339 การจดัการการเงนิ การตลาด และการด าเนนิงาน (6 หนว่ยกติ) 

 Financial, Marketing and Operations Management 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ ดงันี ้

 32339-1 การจดัการการเงนิ (Financial Management) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการเงนิทนุของธรุกจิ 

 2. เพื่อศกึษาปัญหาการจัดการการเงินของธุรกจิ และความสัมพันธ์ของการเงินกับหนา้ที่งานและ

นโยบายทัว่ไปขององคก์าร 

ค าอธบิายรายวชิา 

 จุดมุ่งหมายและหนา้ทีท่างการเงนิ จรรยาบรรณของนักการเงนิ รูปแบบของธุรกจิทีม่ผีลทางภาษี ตลาด

การเงนิ สถาบันการเงนิ เทคนิคทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ทางการเงิน การจัดการสนิทรัพย์หมุนเวียนและสนิทรัพย ์

ไม่หมุนเวียน โครงสรา้งทางการเงินและนโยบายเงินปันผล การจัดหาเงินทุนของธุรกิจ ตน้ทุนของเงินทุน 

การประเมนิมลูคา่ การขยายกจิการ การปรับปรุงกจิการ  การเลกิกจิการ และการเงนิระหวา่งประเทศ 

 32339-2 การจดัการการตลาด และการด าเนนิงาน 

 (Marketing and Operations Management) 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการตลาด 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการด าเนนิงาน 

ค าอธบิายรายวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ บทบาท และหนา้ทีก่ารตลาด ปรัชญา และแนวคดิการตลาด ระบบการตลาด 

และระบบสารสนเทศทางการตลาด กระบวนการทางการตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การตลาดเป้าหมายการวเิคราะห์

โอกาสและอปุสรรคทางการตลาด การวเิคราะหจ์ดุแข็งและจดุออ่นของกจิการ การจัดการสว่นประสมการตลาด การ

จัดการความสมัพันธก์บัลกูคา้ และจรรยาบรรณของนักการตลาด 
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 ระบบการผลติและด าเนินการ การวางแผนผลติภัณฑ์ ก าลังการผลติ ท าเลที่ตัง้ การวางผังสถาน

ประกอบการ การจัดการคุณภาพ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การพยากรณ์การผลติ การจัดการสนิคา้คงคลัง 

การวางแผนและการควบคุมการผลิตและด าเนินงาน การออกแบบงาน การวัดงาน มาตรฐานการท างาน 

การจัดล าดบังาน ความปลอดภัยในการท างาน และการบรหิารโครงการ   

32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชแีละการสอบบญัช ี (6 หนว่ยกติ) 

 Information Technology Application in Accounting and Auditing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัลักษณะและหลักการท างานของคอมพวิเตอร์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการประมวลผลขอ้มูล และการควบคมุภายในของระบบประมวลผลขอ้มูลดว้ย

คอมพวิเตอร ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดท าบญัชรีะบบงานตา่งๆ 

 4. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับการประเมนิประสทิธภิาพการควบคุมภายในของกจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในงานบญัช ี

 5. เพือ่ใหท้ราบถงึวธิกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศชว่ยในการตรวจสอบบัญช ีการจัดท าแนวการตรวจสอบ 

การจัดท ากระดาษท าการ และการรายงานผลการตรวจสอบ 

 6. เพือ่ใหท้ราบเทคนคิ และวธิกีารตรวจสอบระบบบัญชทีีใ่ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการท างานของโปรแกรมคอมพวิเตอร์ในการจัดท าและประมวลผลขอ้มูลทางการบัญช ีทางดา้น 

ระบบซือ้ ระบบขาย ระบบบัญชเีจา้หนี้ ระบบบัญชลีกูหนี้ ระบบบัญชสีนิคา้คงเหลอื ระบบบัญชเีงนิเดอืน ระบบบัญชี

แยกประเภททัว่ไป และระบบอืน่ๆ  

 การควบคุมภายในและการประเมนิประสทิธภิาพการควบคุมภายในของระบบประมวลผลขอ้มูลดว้ย

คอมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกัน วิธีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วย 

ในการตรวจสอบบัญชขีองผูส้อบบัญช ีการจัดท าแนวการตรวจสอบ การจัดท ากระดาษท าการ และรายงานผลการตรวจสอบ 

รวมถงึเทคนคิและวธิกีารตรวจสอบระบบบญัชทีีใ่ชค้อมพวิเตอรป์ระมวลผล 

32444 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายในข ัน้สูง (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Auditing and Internal Auditing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกับหลักการและวธิกีารสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายในไปใชใ้นการ

ปฏบิตังิานและวเิคราะหปั์ญหา 

 2. เพือ่ใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ เกีย่วกบัการสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายใน 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าผลการตรวจสอบภายในไปใชใ้นการบรหิารงานขององคก์ร 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วเิคราะหเ์พือ่ใหเ้กดิความรูแ้ละความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ในปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัช ี

แนวทางการแกปั้ญหาอันก่อใหเ้กิดทักษะเมื่อปฏิบัตงิานจริงได ้โดยใชก้รณีศกึษาเกี่ยวกับปัญหาดา้นต่างๆ  

ของหลักการและการปฏบิัตงิานสอบบัญชตีามจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชแีละมาตรฐานการสอบบัญช ี

มาตรฐานอืน่ กฎหมายและขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้ง การวางแผนการตรวจสอบงบการเงนิ การประเมนิความเสีย่งกรณีต่างๆ 

การประเมนิการควบคุมระบบต่างๆ การตรวจสอบเนื้อหาสาระ กระดาษท าการในการสอบบัญช ีการเขยีนรายงาน

ผูส้อบบัญช ีการสือ่สารกับผูม้ีหนา้ทีใ่นการก ากับดูแล และการใหแ้นวทางในการแกปั้ญหาในการตรวจสอบงบ

การเงนิในสถานการณ์ตา่งๆ รวมทัง้การพัฒนางานวชิาชพีสอบบญัช ี

 วเิคราะหเ์พือ่ใหเ้กดิความรู ้ทักษะ และความเขา้ใจอย่างลกึซึง้ในปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในการปฏบิัตงิาน

ของผูต้รวจสอบภายใน ไดแ้ก ่การวางแผนการตรวจสอบภายใน การปฏบิัตงิานตรวจสอบภายใน และการรายงาน

และตดิตามผลการตรวจสอบภายในตามจรรยาบรรณวชิาชพีและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ การตรวจสอบพเิศษอืน่ และแนวทางแกไ้ขปัญหาอันกอ่ใหเ้กดิทักษะในการปฏบิัตงิานจรงิ 

และการพัฒนาวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 

32446 การบญัชเีพือ่การจดัการข ัน้สงู (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Managerial Accounting 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบัญชเีพือ่การจัดการในระดับสงู 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวางแผนก าไรและควบคมุ รวมถงึการประเมนิผลการปฏบิตังิานเพือ่การจัดการ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์ญหาทางการบญัชเีพือ่การจัดการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ตน้ทนุเพือ่การจัดการในเชงิกลยุทธ ์ตน้ทนุคณุภาพ ตน้ทนุตามเป้าหมาย การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมตน้ทนุ

เพือ่การตัดสนิใจ การจัดการตน้ทนุฐานกจิกรรม การจัดการคณุภาพโดยรวม การวเิคราะหห์่วงโซค่ณุคา่และตน้ทนุ

ตามวงจรชวีติผลติภัณฑ ์การวัดผลติภาพ ระบบการจัดการสนิคา้คงคลัง การวัดผลงานแบบดุลยภาพ การวัด

มลูคา่เพิม่ทางเศรษฐศาสตร ์และการเทยีบเคยีงกบัสิง่ทีเ่หมาะสม  

 การบัญชเีพื่อการจัดการสมัยใหม่และการออกแบบระบบบัญชเีพื่อการจัดการ บทบาท หลักการ และ

เทคนคิในการวางแผนก าไรและการควบคมุ การวัดผลและประเมนิผลการปฏบิัตงิานเชงิกลยุทธ ์การก าหนดดัชนีชี้

วัดผลการด าเนินงาน การรายงานเพื่อการควบคุม การวเิคราะหก์ าไร การจัดท างบประมาณเพื่อใชใ้นการจัดการ 

การวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาทีเ่กีย่วกบัการบัญชเีพือ่การจัดการโดยใชก้รณีศกึษา 

32447 การบญัชภีาษอีากรและการวางแผนภาษอีากร (6 หนว่ยกติ) 

 Tax Accounting and Tax Planning  

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ  

 32447-1 การบญัชภีาษอีากร (Tax Accounting)  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกับหลักการและวธิกีารทางบญัชภีาษีอากรไปใชใ้นการวเิคราะหปั์ญหา

ทางภาษีอากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดท าเอกสารและรายงานทางภาษีอากร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการวางระบบบญัช ีในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษีอากร 
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 ค าอธบิายรายวชิา 

 แนวคดิและความแตกตา่งระหวา่งเกณฑก์ารรับรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายตามหลักการบัญชแีละการภาษีอากร 

การค านวณภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดาและภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงก าไรสทุธทิางการ

บัญชเีป็นก าไรสทุธทิางภาษีอากร รวมทัง้การจัดท ารายงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับภาษีอากร และการยืน่แบบแสดง

รายการภาษีอากร 

 ปัญหาในทางปฏบิัตเิกีย่วกับการบัญชภีาษีอากรและความแตกตา่งระหวา่งการบัญชกีารเงนิกับการบัญชี

ภาษีอากร วเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาจากกรณีศกึษาต่างๆทีเ่กีย่วกับหลักเกณฑ ์วธิกีารจัดเก็บภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากร ไดแ้ก ่ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ภาษีเงนิไดห้ัก ณ ทีจ่่าย ภาษีมูลคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ 

และอากรแสตมป์ โดยเนน้ปัญหาทีเ่กดิจากการปฏบิัตทิางดา้นการบัญชภีาษีอากร วเิคราะหปั์ญหาการจัดเก็บภาษี

อากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าธรุกรรมระหวา่งประเทศ 

 32447-2 การวางแผนภาษอีากร (Tax Planning)  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการวางแผนภาษีอากร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้างภาษีอากรไปใชเ้พื่อการวางแผนด าเนินงานในกจิการไดอ้ย่างถูกตอ้ง

และเกดิประโยชนส์งูสดุ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการวางแผนภาษีอากร การหลบหลกีภาษีอากรและการหนภีาษีอากร วธิกีารและขัน้ตอน

การวางแผนภาษีอากร ประโยชนแ์ละขอ้ควรค านงึในการวางแผนภาษีอากร 

 วเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาจากกรณีศกึษาตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัการวางแผนภาษีอากร ไดแ้ก ่ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา 

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ภาษีเงนิได ้หัก ณ ทีจ่่าย ภาษีมูลคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ โดยเนน้ปัญหา

ทีเ่กดิจากการปฏบิัตงิานการวางแผนภาษีอากร รวมถงึการวางแผนภาษีอากรของธุรกรรมระหว่างประเทศ และ

กจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ 

32483 สมัมนาการบญัชกีารเงนิและสมัมนาการบญัชเีพือ่การจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Financial Accounting and Seminar in Managerial Accounting 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32483-1 สมัมนาการบญัชกีารเงนิ (Seminar in Financial Accounting) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตห์ลกัการ ทฤษฎแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสูภ่าคปฏบิตั ิ

 2. เพือ่ฝึกทกัษะในการวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจในการแกปั้ญหาทางการบญัชกีารเงนิ 

 3. เพือ่พัฒนาและเสรมิสรา้งจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชพีบญัช ี

 ค าอธบิายรายวชิา 

 อภิปรายและวเิคราะห์แนวทางการน ากรอบแนวคดิส าหรับการรายงานทางการเงินและมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิไปใชใ้นการปฏบิัตงิานดา้นการบัญชกีารเงนิส าหรับองคก์รประเภทตา่งๆ ทัง้ในประเทศและ

ประเทศในอาเซยีน โดยใชก้รณีศกึษา บทความ เอกสารตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ประเด็นที่

น่าสนใจ ตลอดจนปัญหาดา้นการบญัชกีารเงนิและจรรยาบรรณวชิาชพี 
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 32483-2 สมัมนาการบญัชเีพือ่การจดัการ 

 (Seminar in Managerial Accounting) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชข้อ้มลูทางการบญัชใีนเชงิกลยทุธ ์

 2. เพือ่ฝึกทกัษะในการประยกุตก์ารบญัชตีน้ทนุและการวเิคราะหข์อ้มูลทางการบญัชเีพือ่การจัดการ 

 3. เพือ่พัฒนาและเสรมิสรา้งภาวะผูน้ า การท างานเป็นทมี ตลอดจนคณุธรรมและจรยิธรรมของผูป้ฏบิัตงิานที่

เกีย่วกบัการบญัชเีพือ่การจัดการ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 อภปิรายและวเิคราะหบ์ทบาทของการบัญชเีพื่อการจัดการกับสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป การใช ้

ขอ้มลูทางการบัญชใีนเชงิกลยุทธ ์การประยุกตก์ารบัญชตีน้ทนุและการวเิคราะหข์อ้มูลทางการบัญชเีพือ่การจัดการ 

ตลอดจนประเด็นทีน่่าสนใจ ปัญหาทางการบัญชเีพือ่การจัดการตามสภาพแวดลอ้มปัจจบุัน คณุธรรม จรยิธรรมของ

ผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัการบัญชเีพือ่การจัดการ 

60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้  (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้ทางเศรษฐศาสตร ์  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรจ์ุลภาคและเศรษฐศาสตรม์หภาค 

 3. เพือ่ใหส้ามารถเขา้ใจปัญหาทางเศรษฐกจิและนโยบายของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกจิ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการพัฒนาเศรษฐกจิของไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้ทางเศรษฐศาสตร ์อปุสงค ์อปุทาน ดลุยภาพของตลาด ทางเลอืกของผูบ้รโิภค การผลติ 

ตน้ทนุการผลติ ตลาดแขง่ขันสมบรูณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึง่แขง่ขันกึง่ผูกขาด ตลาดผูข้ายนอ้ยราย ตลาดปัจจัย

การผลติ ผลตอบแทนปัจจัยการผลติ เศรษฐศาสตร์สาธารณะ รายไดป้ระชาชาต ิการวัดรายไดป้ระชาชาติ 

สว่นประกอบของรายไดป้ระชาชาต ิการก าหนดรายไดป้ระชาชาตดิุลยภาพ การคลัง นโยบายการคลัง การเงนิ 

นโยบายการเงนิ เงนิเฟ้อ เงนิฝืด การว่างงาน การคา้ระหว่างประเทศ การเงนิระหว่างประเทศ และการพัฒนา

เศรษฐกจิของไทย 
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