1

ี ัณฑิต
หล ักสูตรบ ัญชบ
สาขาวิชาวิทยาการจ ัดการ
10103

ท ักษะชีวต
ิ (6 หน่วยกิต)
Life Skills
ว ัตถุประสงค์
่ สาร การแสวงหาความรู ้ และการใช ้เทคโนโลยีในการดาเนินชีวต
1. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการสือ
ิ
2. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการคิด วิเคราะห์ และการแก ้ปั ญหาในสถานการณ์ตา่ งๆ
3. เพือ
่ พัฒนาตนให ้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์
คาอธิบายชุดวิชา
ทักษะในการดาเนินชีวต
ิ ในสังคม ความใฝ่ รู ้ การแสวงหาและพัฒนาความรู ้ การใช ้เทคโนโลยี การใช ้เหตุผล

การคิดวิเคราะห์ การแก ้ปั ญหา การเจรจาต่อรอง การบริหารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครียด ความเข ้าใจตนเอง
คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาท และการสมาคม
10111

่ สาร
ภาษาอ ังกฤษเพือ
่ การสือ

(6 หน่วยกิต)

English for Communication
ว ัตถุประสงค์
่ สาร
1. เพือ
่ ให ้สามารถใช ้ภาษาอังกฤษเป็ นเครือ
่ งมือในการสือ
2. เพือ
่ ศึกษาโครงสร ้าง ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษทีส
่ าคัญ
3. เพือ
่ สามารถใช ้ทักษะฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให ้ถูกต ้องและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่ งๆ
คาอธิบายชุดวิชา
โครงสร ้าง ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษทีใ่ ช ้ในการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ
่ สาร
เพือ
่ การสือ
10121

อารยธรรมมนุษย์

(6 หน่วยกิต)

Human Civilization
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในด ้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2. เพือ
่ ให ้เข ้าใจอารยธรรมของมนุษย์ในอดึตอันเป็ นพืน
้ ฐานของอารยธรรมในปั จจุบน
ั
่ ชมคุณค่าของอารยธรรมทีม
3. เพือ
่ ให ้ตระหนักและชืน
่ นุษย์ได ้สร ้างสรรค์ขน
ึ้
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้เกีย
่ วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม
่ นุษย์ได ้สร ้างสรรค์ขน
ึ้ ในด ้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม ภูมป
ิ ั ญญา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10131

ั
สงคมมนุ
ษย์ (6 หน่วยกิต)
Human Society
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้เข ้าใจความเป็ นมนุษย์ ชุมชน และสังคม
2. เพือ
่ ให ้เข ้าใจกลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึง่ ส่งผลต่อการจัดระเบียบสังคมมนุษย์
3. เพือ
่ เสริมสร ้างความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

2
คาอธิบายชุดวิชา
ลักษณะพืน
้ ฐานของความเป็ นมนุษย์ การรวมตัวเป็ นชุมชนและสังคม การกระจายและการตัง้ ถิน
่ ฐานของมนุษย์
องค์ประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึง่ ส่งผลต่อ
การจัดระเบียบสังคมมนุษย์ ปั ญหาสังคมและแนวทางแก ้ไข การเสริมสร ้างสังคมทีด
่ ี
10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

(6 หน่วยกิต)

Science, Technology and Environment for Life
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้เกี่ย วกั บ แนวคิด กฎเกณฑ์ และพั ฒ นาการทางวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีท ม
ี่ ี
อิทธิพลต่อความคิด และความเป็ นอยูข
่ องมนุษย์
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ต
ิ และมนุษย์
3. เพื่อ ให ้เข ้าใจความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์กั บ สิง่ แวดล ้อมและผลกระทบของวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีทม
ี่ ต
ี อ
่ สิง่ แวดล ้อม
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ในการประยุกต์วท
ิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ในชีวต
ิ ประจาวัน
5. เพือ
่ เสริมสร ้างความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และจิตสานึกในการรักษาสิง่ แวดล ้อม
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี ความคิด เชิง วิเ คราะห์ กฎเกณฑ์แ ละพั ฒ นาการทางวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ธรรมชาติวท
ิ ยาทีเ่ กีย
่ วข ้องกับมนุ ษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุ ษย์ มนุ ษย์กับสิง่ แวดล ้อม สุขภาพอนามัยและ
โภชนาการ การประยุกต์วท
ิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ในการดารงชีวต
ิ
10151

ไทยศึกษา

(6 หน่วยกิต)

Thai Studies
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับความเป็ นไทยในด ้านประวัตศ
ิ าสตร์ สังคม ภาษาและวัฒนธรรม
2. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้ทีไ่ ด ้รับไปประยุกต์ใช ้ในการดารงชีวต
ิ
3. เพือ
่ ให ้เกิดความเข ้าใจและเกิดความภาคภูมใิ จในความเป็ นไทย
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้เกีย
่ วกับความเป็ นไทยในด ้านประวัตศ
ิ าสตร์ การตัง้ ถิน
่ ฐาน การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศาสนา
และพิธก
ี รรม ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรมและวัฒนธรรม
10152

ั
ไทยก ับสงคมโลก

(6 หน่วยกิต)

Thailand and the World Community
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้เกี่ย วกั บ สถานการณ์ แนวโน ม
้ ลัก ษณะความสัม พั น ธ์ และการเปลีย
่ นแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในสังคมโลกทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อประเทศไทย
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับสถานะของประเทศไทยในสังคมโลก
3. เพื่อ ให ้น าความรู ไ้ ปคิด วิเ คราะห์ปั ญ หา อั น เป็ นผลจากกระแสโลกาภิวั ต น์ ใ นมิต ิต่า งๆ ทั ง้ ทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรม

3
คาอธิบายชุดวิชา
สถานะของประเทศไทยในสัง คมโลก พลวัต ของการเปลีย
่ นแปลงในสัง คมโลก ทีส
่ ่ง ผลกระทบต่ อ
ประเทศไทย รวมถึงสภาพปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ อันเป็ นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ ซีง่ ส่งผลให ้เกิด
ความตระหนั ก และมีความรู ้ความเข ้าใจในสภาพการณ์ สามารถคิดวิเคราะห์ถงึ สาเหตุของปั ญหาและผลกระทบต่อ
ภาพรวมของสังคมไทยและตัวบุคคลในมิตต
ิ า่ งๆ ทัง้ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม คุณธรรม จริยธรรม
10164

ั
สงคมและว
ัฒนธรรมอาเซียน

(6 หน่วยกิต)

Society and Culture in the ASEAN Community
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้เข ้าใจภูมห
ิ ลังและประวัตศ
ิ าสตร์ของภูมภ
ิ าคอาเซียน
2. เพือ
่ ให ้เข ้าใจจุดประสงค์การรวมกลุม
่ ของประเทศสมาชิกในอาเซียน
3. เพือ
่ ให ้เข ้าใจสภาพทางสังคม และวัฒนธรรมของชาติสมาชิกในอาเซียน
4. เพือ
่ ให ้เข ้าใจบทบาทและความสัมพันธ์ ของอาเซียนกับชาติตา่ งๆ
คาอธิบายชุดวิชา
ภูมห
ิ ลังและประวัตศ
ิ าสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียน การรวมกลุม
่ ของประเทศสมาชิก สภาพทางสังคม
และวัฒนธรรมของประเทศในสมาชิกอาเซียน บทบาทของอาเซียน และความสัมพั นธ์ของอาเซียนทีม
่ ต
ี ่อภูมภ
ิ าคต่างๆ
ของโลก
30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

(6 หน่วยกิต)

Business Law and Taxation

ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
30206-1

กฎหมายธุรกิจ (Business Law)

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับหลักกฎหมายทัว่ ไป
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจ
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจในหลักและวิธป
ี ฏิบต
ั ใิ นส่วนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกฎหมายธุรกิจ
คาอธิบายรายวิชา
หลัก กฎหมายทั่ว ไป กฎหมายแพ่ ง และพาณิช ย์ เช่น

้ ขาย เช่า ทรั พ ย์ เช่า ซือ
้ กู ้ยืม ค้ า ประกั น
ซือ

จ านอง จ าน า กฎหมายที่เ กี่ย วกั บ การจั ด องค์ก รธุ ร กิจ ลั ก ษณะต่า งๆ ตลอดจนกฎหมายเกี่ย วกั บ ธุ ร กรรมทาง
ิ ทางปั ญญา กฎหมายแรงงานและ
อิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายทีเ่ กีย
่ วกับการควบคุมธุรกิจ เช่น กฎหมายทรัพย์สน
แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายเกีย
่ วกับสิง่ แวดล ้อม
30206-2

การภาษีอากร (Taxation)

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับกฎหมายภาษี อากรตามประมวลรัษฎากร
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับกฎหมายภาษี อากรตามกฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
คาอธิบายรายวิชา
หลักเกณฑ์ วิธก
ี ารประเมินและวิธก
ี ารจัดเก็บภาษี อากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
เช่น ภาษี เงินได ้บุคคลธรรมดา ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ุคคล ภาษี มูลค่าเพิม
่ ภาษี ธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษี เงินได ้
ปิ โตรเลียม ภาษี สรรพสามิต ภาษี ศล
ุ กากร และภาษี ท ้องถิน
่

4
32206

สถิตธ
ิ ุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

(6 หน่วยกิต)

Business Statistics and Quantitative Analysis
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับระเบียบวิธท
ี างสถิตธิ รุ กิจ
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับหลักการและวิธก
ี ารวิเคราะห์เชิงปริมาณ
คาอธิบายชุดวิชา
การทดสอบสมมติฐ าน การวิเ คราะห์ค วามแปรปรวน การวิเ คราะห์ก ารถดถอยและสหสัม พั น ธ์ การ
ทดสอบไคสแควร์ และสถิต ิน อนพาราเมตริก เลขดั ช นี เทคนิค การพยากรณ์ ท างธุ ร กิจ การตั ด สิน ใจภายใต ้
สภาวการณ์ตา่ งๆโปรแกรมเชิงเส ้น ตัวแบบการขนส่งและตัวแบบการมอบหมายงาน ตัวแบบสินค ้าคงเหลือ ตัวแบบ
ถดถอย และตัวแบบจาลองสถานการณ์ การวิเคราะห์มาร์คอฟ และ PERT/CPM
32207

การบ ัญชีขนกลาง
ั้
1 และระบบสารสนเทศทางการบ ัญชี

(6 หน่วยกิต)

Intermediate Accounting I and Accounting Information Systems

ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
32207-1

การบ ัญชีขนกลาง
ั้
1 (Intermediate Accounting I)

ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับ การจ าแนก การรั บรู ้รายการ การวัดมูลค่า การตีราคาและการด ้อยค่า ของ
สินทรัพย์
2. เพือ
่ ให ้สามารถแสดงรายการและเปิ ดเผยข ้อมูลเกีย
่ วกับสินทรัพย์ในงบการเงิน
คาอธิบายรายวิชา
หลักการและวิธก
ี ารบัญชีเกีย
่ วกับสินทรัพย์ การจาแนกประเภทสินทรัพย์ การวัดมูลค่า การรับรู ้รายการ
การตีราคาและการด ้อยค่าของสิน ทรั พ ย์ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การบัญชีเกษตรกรรม การแสดง
รายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิ ดเผยข ้อมูลในงบการเงิน พร ้อมทัง้ แบบฝึ กปฏิบัตเิ พือ
่ ประมวล
ความรู ้ทางการบัญชีประจารายวิชา
32207-2

ระบบสารสนเทศทางการบ ัญชี
(Accounting Information Systems)

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับลักษณะ องค์ประกอบและหน ้าทีข
่ องระบบสารสนเทศทางการบัญชี
2. เพื่อให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับเทคนิค วิธก
ี าร และเครื่องมือทีใ่ ช ้ในการนาเข ้าข ้อมูล การประมวลผลและ
การจัดทารายงานทางการเงินในระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดทาบัญชี
คาอธิบายรายวิชา
ลักษณะ องค์ประกอบ และหน ้าทีข
่ องระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขัน
้ พืน
้ ฐาน กิจกรรม
ในระบบย่อ ยของระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชีเ กี่ย วกับ วงจรรายได ้ วงจรค่า ใช ้จ่ า ย วงจรการผลิต และสิน ค ้า
คงเหลือ วงจรสินทรัพย์ถาวร วงจรเงินเดือนและค่าจ ้าง และรายงานทางการเงิน การจัดทาเอกสารและผังงานระบบ
ในแต่ละวงจร ตลอดจนการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศทางการบัญชี รวมทัง้ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาจัดทาบัญชี
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การบ ัญชีขนกลาง
ั้
2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

(6 หน่วยกิต)

Intermediate Accounting II, Financial Reporting and Financial
Statements Analysis

ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
32208-1

การบ ัญชีขนกลาง
ั้
2 (Intermediate Accounting II)

ว ัตถุประสงค์
ิ และส่วนของเจ ้าของห ้างหุ ้นส่วนและบริษัท
1. เพือ
่ ให ้สามารถจาแนก การรับรู ้และการวัดมูลค่าเกีย
่ วกับหนีส
้ น
ิ และส่วนของเจ ้าของในงบการเงินของ
2. เพือ
่ ให ้สามารถแสดงรายการและเปิ ดเผยข ้อมูลเกีย
่ วกับหนี้สน
ห ้างหุ ้นส่วนและบริษัท
คาอธิบายรายวิชา
ิ และส่ว นของเจ ้าของ
หลัก การและวิธ ีก ารบัญ ชีต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เกีย
่ วกับ หนี้ ส น
ิ การรับรู ้และการวัดมูลค่าหนี้สน
ิ การแสดงมูลค่า การแสดงรายการหนี้สน
ิ ใน
ประกอบด ้วย การจาแนกประเภทหนี้สน
งบการเงิน การบัญชีเกีย
่ วกับการจัดตัง้ กิจการ การดาเนินงาน การแบ่งผลกาไรขาดทุน การเปลีย
่ นแปลงส่ว นของ
เจ ้าของ การเลิกกิจการ การชาระบัญชี การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนของเจ ้าของในงบการเงินของ
ห ้างหุ ้นส่ว นและบริษั ท ภาษี เ งิน ได ้และเครื่อ งมือ ทางการเงิน และพร ้อมทัง้ แบบฝึ กปฏิบั ต เิ พื่อ ประมวลความรู ้
ทางการบัญชีประจารายวิชา
32208-2

รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
(Financial Reporting and Financial Statements Analysis)

ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้เกีย
่ วกับ ความหมาย วัต ถุป ระสงค์ รู ป แบบ การวิเ คราะห์ การตีค วามและการแปล
ความหมายตลอดจนการใช ้ประโยชน์ของรายงานการเงิน
2. เพือ
่ ให ้สามารถจัดทาและนาเสนอรายงานการเงิน รวมถึงงบกระแสเงินสด
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการนาเสนอรายงานการเงินจาแนกตามส่วนงาน การรายงานข ้อมูลของบุคคล
และกิจ การที่เ กี่ย วข ้องกั น การจั ด ท างบการเงิน ระหว่ า งกาล รายงานความยั่ ง ยืน และรายงาน
เชิงบูรณาการ
คาอธิบายรายวิชา
รายงานการเงินและการเปิ ดเผยข ้อมูล การจัดทาและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด วิธก
ี ารและเครื่องมือ
ในการวิเ คราะห์ง บการเงิน และข ้อมู ล ทางการบั ญ ชีอ ื่น ที่ส าคั ญ เพื่อ การตั ด สิน ใจ จรรยาบรรณของผู ้วิเ คราะห์
ทางการเงิน ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช ้นโยบายการบัญชีทแ
ี่ ตกต่างกัน การวิเคราะห์งบการเงินรวม
และงบการเงินระหว่างประเทศ รายงานการเงินและการวิเคราะห์ข ้อมูลจาแนกตามส่วนงาน การเปิ ดเผยข ้อมูลของ
บุคคลและกิจการทีเ่ กีย
่ วข ้องกัน เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน งบการเงินระหว่างกาล การตีความของ
รายงานต่า งๆ ซึง่ รวมถึง ข ้อมู ล ที่ไ ม่ ใ ช่ข ้อมู ล ทางการเงิน เช่น รายงานความยั่ ง ยืน และรายงานเชิง บูร ณาการ
พร ้อมทัง้ แบบฝึ กปฏิบต
ั เิ พือ
่ ประมวลความรู ้ทางการบัญชีประจารายวิชา
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้ งต้นเกีย
การบ ัญชีขนต้
ั้ นและหล ักเบือ
่ วก ับระบบสารสนเทศ

(6 หน่วยกิต)

Principles of Accounting and Principles of Information Systems

ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
32209-1

การบ ัญชีขนต้
ั้ น (Principles of Accounting)

ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้เกีย
่ วกับ การบัญ ชี กรอบแนวคิด ส าหรั บ การรายงานทางการเงิน และจรรยาบรรณ
สาหรับผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับหลักการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและวงจรบัญชี
3. เพือ
่ ให ้สามารถบันทึกบัญชีและจัดทางบการเงินของกิจการบริการพาณิชยกรรมและการผลิตกรรม
คาอธิบายรายวิชา
ความเป็ นมา ความหมาย ลักษณะ วัตถุประสงค์ของ การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ประโยชน์ ข องข อ้ มู ล ทางการบั ญ ชี กฎหมายว่ า ด ว้ ยการบั ญ ชี จรรยาบรรณส าหรั บ ผู ป
้ ระกอบวิช าชีพ บั ญ ชี
กรอบแนวคิดสาหรั บการรายงานทางการเงิน วงจรบัญชี เอกสารทางการบัญชี ผังบัญชี สมุดบัญชี การวิเคราะห์
รายการค ้า การบันทึกบัญชี การปรับปรุงรายการบัญชีและการแก ้ไขข ้อผิดพลาดทางบัญชี การปิ ดบัญชี การจัดทา
งบทดลอง กระดาษทาการ งบการเงิน ระบบใบสาคัญ ระบบเงินสดย่อย การบัญชีเกีย
่ วกับ กิจ การบริก าร กิจการ
พาณิชยกรรม และกิจการผลิต กรรม รวมทัง้ การบัญชีภาษี มูลค่าเพิม
่ พร ้อมทัง้ แบบฝึ กปฏิบัตเิ พื่อ ประมวลความรู ้
ทางการบัญชีประจารายวิชา
32209-2

้ งต้นเกีย
หล ักเบือ
่ วก ับระบบสารสนเทศ
(Principles of Information Systems)

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับบทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับรูปแบบและโครงสร ้างระบบสารสนเทศ
่ สารข ้อมูลในระบบสารสนเทศ
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการใช ้ระบบสารสนเทศเพือ
่ การบริหารงาน การสือ
และระบบเครือข่าย
คาอธิบายรายวิชา
ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกี่ย วกั บ ระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ป ระกอบของระบบสารสนเทศในองค์ก ร
รูปแบบและโครงสร ้างของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข ้าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช ้
่ สารข ้อมูลในระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย
ระบบสารสนเทศเพือ
่ การบริหารงาน การสือ
32210

องค์การและการจ ัดการและการจ ัดการเชิงกลยุทธ์

(6 หน่วยกิต)

Organization and Management and Strategic Management

ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
32210-1

องค์การและการจ ัดการ
Organization and Management

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับองค์การ หลักการ และวิธก
ี ารจัดการองค์การ หน ้าทีข
่ องการจัดการ
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถในการนาหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช ้กับองค์การ
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คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย รูปแบบ แนวคิด และทฤษฎีตา่ งๆ เกีย
่ วกับองค์การ หลักและวิธก
ี ารจัดองค์การ การกาหนด
อานาจหน ้าทีใ่ นองค์การ หลักการและหน ้าทีข
่ องการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ ภาวะผู ้นาและการจูงใจ
การติดตามและควบคุม พฤติกรรมองค์การ และการบริหารการเปลีย
่ นแปลง
32210-2

การจ ัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจ เกีย
่ วกับแนวคิด กระบวนการของการจัดการเชิงกลยุทธ์
2. เพือ
่ ให ้สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล ้อมต่างๆ ขององค์การและนามาใช ้ในการตัดสินใจ
ของผู ้บริหารในการกาหนดทิศทาง วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การในระดับต่างๆ ได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญ และองค์ประกอบของการจั ด การเชิง กลยุท ธ์ ระดับและประเภทของกลยุ ท ธ์
กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล ้อมทัง้ ภายในและภายนอก การวางแผน
กลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบต
ั ิ และการควบคุมกลยุทธ์
32311

การบ ัญชีตน
้ ทุนและการบ ัญชีเพือ
่ การจ ัดการ

(6 หน่วยกิต)

Cost Accounting and Managerial Accounting

ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
32311-1

การบ ัญชีตน
้ ทุน (Cost Accounting)

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับวิธก
ี ารรวบรวมต ้นทุน การวิเคราะห์และการปั นส่วนต ้นทุน
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับวิธก
ี ารบัญชีและการควบคุมองค์ประกอบของต ้นทุน
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการบัญชีต ้นทุนแบบต่างๆ
คาอธิบายรายวิชา
ความส าคั ญ และบทบาทของการบั ญ ชีต ้นทุน ในองค์ก ารธุ ร กิจ ความหมายของต ้นทุน การจ าแนก
ประเภท องค์ประกอบ การรวบรวมและการปั น ส่วนต ้นทุน การคิดต ้นทุนผลิตภัณฑ์ ระบบบัญชีทใี่ ช ้บันทึก ต ้นทุน
วิธก
ี ารบัญชีและการควบคุมวัตถุดบ
ิ แรงงาน ค่าใช ้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต ้นทุนงานสัง่ ทา ระบบบัญชีต ้นทุนช่วง
การผลิตระบบบัญชีต ้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง การบัญชีต ้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได ้
้ เปลือง ต ้นทุนฐานกิจกรรม พร ้อมทัง้ แบบฝึ กปฏิบัตเิ พือ
สินค ้าด ้อยคุณภาพ เศษซากและของสิน
่ ประมวลความรู ้ทาง
การบัญชีประจารายวิชา
32311-2

การบ ัญชีเพือ
่ การจ ัดการ (Managerial Accounting)

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้สามารถวิเคราะห์ข ้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินสาหรับการตัดสินใจเชิงบริหาร
2. เพือ
่ ให ้สามารถจัดทารายงานสาหรับสนั บสนุนการตัดสินใจเชิงบริหาร
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คาอธิบายรายวิชา
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการบัญชีเพือ
่ การจัดการ ข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการตัดสินใจแก่ฝ่ายบริหาร
การงบประมาณและการพยากรณ์ การวิเคราะห์ข ้อมูลทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน การวิเคราะห์พฤติกรรมต ้นทุน
ความสัม พั น ธ์ร ะหว่า งต ้นทุน ปริม าณและก าไร การต ้นทุน รวมและการต ้นทุน ผั น แปร การวิเ คราะห์ต ้นทุน เพื่อ
้ และระยะยาว การควบคุมคุณภาพ การวัดและ
การวางแผนกาไร การใช ้ข ้อมูลต ้นทุนเพื่อการตัด สินใจในระยะสัน
ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน และการกาหนดราคาขาย พร ้อมทัง้ แบบฝึ กปฏิบัตเิ พือ
่ ประมวลความรู ้ทางการบัญชีประจา
รายวิชา
32314

การบ ัญชีขนสู
ั้ ง 1 และการบ ัญชีขนสู
ั้ ง 2

(6 หน่วยกิต)

Advanced Accounting I and Advanced Accounting II

ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
32314-1

การบ ัญชีขนสู
ั้ ง 1 (Advanced Accounting I)

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการเปลีย
่ นแปลงทางบัญชีและการแก ้ไขข ้อผิดพลาด
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการรายได ้จากสัญญาทีท
่ ากับลูกค ้าและการบัญชีฝากขาย
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการร่วมการงาน
ั ญาเช่า
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการบัญชีสญ
5. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการบัญชีสานักงานใหญ่และสาขา
6. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการบัญชีกองทุนและการบัญชีเฉพาะกรณี
7. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการทีไ่ ม่มส
ี ว่ นได ้เสียสาธารณะ
คาอธิบายรายวิชา
การบัญชีเกีย
่ วกับการเปลีย
่ นแปลงทางบัญชีและการแก ้ไขข ้อผิดพลาด รายได ้จากสัญญาทีท
่ ากับลูกค ้า
การฝากขาย การร่วมการงาน สัญญาเช่า สานั กงานใหญ่แ ละสาขา กองทุนและการบัญ ชีเ ฉพาะกรณี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ส าหรั บ กิจ การที่ไ ม่ม ีส ่ว นได ้เสีย สาธารณะ พร ้อมทัง้ แบบฝึ กปฏิบัต เิ พื่อ ประมวลความรู ้
ทางการบัญชีประจารายวิชา
32314-2

การบ ัญชีขนสู
ั้ ง 2 (Advanced Accounting II)

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการบัญชีการรวมธุรกิจ
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการจัดทางบการเงินรวม
4. เพื่อให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการบัญชีสาหรั บการแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศและการบัญชีป้ องกัน
่ ง
ความเสีย
คาอธิบายรายวิชา
การบัญชีเกีย
่ วกับการรวมธุรกิจ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย รวมถึงการจัดทางบการเงินรวม
่ ง พร ้อมทัง้ แบบฝึ กปฏิบัตเิ พือ
การบัญชีสาหรั บการแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศและการบัญชีป้องกันความเสีย
่
ประมวลความรู ้ทางการบัญชีประจารายวิชา
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32324

การสอบบ ัญชีและและการตรวจสอบภายใน

(6 หน่วยกิต)

Auditing and Internal Auditing

ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
32324-1

การสอบบ ัญชี (Auditing)

ว ัตถุประสงค์
่ มั่น
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับหลักการและมาตรฐานการสอบบัญชีและการให ้ความเชือ
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับบทบาทและความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชี
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการจัดการสานักงานสอบบัญชี
คาอธิบายรายวิชา
่ มั่น การตรวจสอบงบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญ ชี
แนวคิดทั่วไป และแม่บทสาหรั บการให ้ความเชือ
กฎหมายและข ้อบังคับทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ การสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของผู ้สอบบัญชี การทุจริตและข ้อผิดพลาด
่ งในการสอบบัญชีและความมีสาระสาคัญ
การบริหารคุณภาพงานสอบบัญชี การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสีย
่ งของข ้อมูลทีข
การประเมินความเสีย
่ ัดต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินและการพิจารณาถึงผลกระทบ
ต่อกลยุทธ์การตรวจสอบ หลักฐานการสอบบัญชี วิธก
ี ารรวบรวมหลักฐานและวิธก
ี ารตรวจสอบ การเลือกตัว อย่าง
ในการสอบบัญชี วิธเี ชิงปริมาณทีใ่ ช ้ในงานตรวจสอบ การทดสอบแบบแจ ้งข ้อความของกรรมการหรือหุ ้นส่วนหรือ
ผู ้จัดการ กระดาษทาการของผู ้สอบบัญชี รายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึง่ รวมถึงองค์ประกอบสาคัญของงาน
่ มั่นและมาตรฐานทีเ่ กีย
ให ้ความเชือ
่ วข ้อง รายงานการตรวจสอบและรั บรองบัญชี การสอบบัญชีด ้านคอมพิวเตอร์
และการสอบบัญชีภาษี อากร
32324-2

การตรวจสอบภายใน
(Internal Auditing)

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับหลักการและแนวทางการควบคุมภายใน
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับหลักการและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับบทบาทและความรับผิดชอบของผู ้ตรวจสอบภายใน
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดทั่วไปและหลักการตรวจสอบภายใน กฎบัตรและการจัดตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม
และมาตรฐานการปฏิบัตงิ านวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขัน
้ ตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบ
ภายในกิจกรรมทีส
่ าคัญขององค์กร และการบริหารหน่ วยงานตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของ
่ งขององค์กร การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน การจัดการความเสีย
32339

การจ ัดการการเงิน การตลาด และการดาเนินงาน

(6 หน่วยกิต)

Financial, Marketing and Operations Management

ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต ด ังนี้
32339-1

การจ ัดการการเงิน (Financial Management)

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการจัดการเงินทุนของธุรกิจ
2. เพื่อ ศึก ษาปั ญ หาการจั ด การการเงิน ของธุ ร กิจ และความสัม พั น ธ์ข องการเงิน กั บ หน า้ ที่ง านและ
นโยบายทัว่ ไปขององค์กร
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คาอธิบายรายวิชา
จุดมุ่งหมายและหน ้าทีท
่ างการเงิน จรรยาบรรณของนั กการเงิน รูปแบบของธุรกิจทีม
่ ผ
ี ลทางภาษี ตลาด
การเงิน สถาบัน การเงิน เทคนิค ทีใ่ ช ้ในการวิเ คราะห์ท างการเงิน การจั ด การสิน ทรั พ ย์ห มุ น เวีย นและสิน ทรั พ ย์
ไม่ ห มุ น เวีย น โครงสร า้ งทางการเงิน และนโยบายเงิน ปั นผล การจั ด หาเงิน ทุ น ของธุ ร กิจ ต ้นทุ น ของเงิน ทุน
การประเมินมูลค่า การขยายกิจการ การปรับปรุงกิจการ การเลิกกิจการ และการเงินระหว่างประเทศ
32339-2

การจ ัดการการตลาด และการดาเนินงาน
(Marketing and Operations Management)

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการจัดการการตลาด
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการจัดการการดาเนินงานคาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญ บทบาท และหน ้าทีก
่ ารตลาด ปรัชญา และแนวคิดการตลาด ระบบการตลาด
และระบบสารสนเทศทางการตลาด กระบวนการทางการตลาด พฤติกรรมผู ้บริโภค การตลาดเป้ าหมายการวิเคราะห์
โอกาสและอุปสรรคทางการตลาด การวิเคราะห์จด
ุ แข็งและจุดอ่อนของกิจการ การจัดการส่วนประสมการตลาด การ
จัดการความสัมพันธ์กบ
ั ลูกค ้า และจรรยาบรรณของนักการตลาด
ระบบการผลิต และด าเนิน การ การวางแผนผลิต ภั ณ ฑ์ ก าลั ง การผลิต ท าเลที่ตั ง้ การวางผั ง สถาน
ประกอบการ การจั ด การคุณ ภาพ การจั ด การห่ ว งโซ่อุป ทาน การพยากรณ์ ก ารผลิต การจั ด การสิน ค ้าคงคลั ง
การวางแผนและการควบคุ ม การผลิต และด าเนิ น งาน การออกแบบงาน การวั ด งาน มาตรฐานการท างาน
การจัดลาดับงาน ความปลอดภัยในการทางาน และการบริหารโครงการ
32364

การใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศทางการบ ัญชีการเงินและการบ ัญชีเพือ
่ การจ ัดการ (6 หน่วยกิต)
Information Technology Application in Financial Accounting
and Managerial Accounting
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับ การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญ ชีทป
ี่ ระมวลผลด ้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบัญชีของระบบงานต่างๆ ของการบัญชี
การเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
คาอธิบายรายวิชา
การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชีท ี่ป ระมวลผลด ว้ ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ตลอดจน

การควบคุม และตรวจสอบระบบสารสนเทศ การประยุก ต์เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การวางแผน ควบคุม และ
สนับสนุนการตัดสินใจทางการบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32443

การใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบ ัญชีและการตรวจสอบภายใน

(6 หน่วยกิต)

Information Technology Application in Auditing and Internal Auditing
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้เกีย
่ วกั บ การประเมิน ประสิท ธิภ าพการควบคุม ภายในของกิจ การทีใ่ ช ้เทคโนโลยี
สารสนเทศในงานบัญชี
2. เพื่อให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบ
ภายใน การจัดทาแนวการตรวจสอบ การจัดทากระดาษทาการ และการรายงานผลการตรวจสอบ
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3. เพือ
่ ให ้ทราบเทคนิค และวิธก
ี ารตรวจสอบระบบบัญชีทใี่ ช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คาอธิบายชุดวิชา
การควบคุ ม ภายในและการประเมิน ประสิท ธิภ าพการควบคุ ม ภายในของระบบประมวลผลข อ
้ มู ล
ด ้วยคอมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้ องกัน การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการ
ตรวจสอบบัญชีของผู ้สอบบัญชีและการปฏิบัตงิ านของผู ้ตรวจสอบภายใน การจัดทาแนวการตรวจสอบ การจัดทา
กระดาษท าการ และรายงานผลการตรวจสอบรวมถึง เทคนิค และวิธ ีก ารตรวจสอบระบบบัญ ชีท ใี่ ช ้คอมพิว เตอร์
ประมวลผล
32444

การสอบบ ัญชีและการตรวจสอบภายในขนสู
ั้ ง

(6 หน่วยกิต)

Advanced Auditing and Internal Auditing
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให ส
้ ามารถน าความรู เ้ กี่ย วกั บ หลั ก การและวิธ ีก ารสอบบั ญ ชีแ ละการให ค
้ วามเชื่อ มั่ น และ
การตรวจสอบภายในไปใช ้ในการปฏิบต
ั งิ านและวิเคราะห์ปัญหา
่ มั่น และการตรวจสอบ
2. เพือ
่ ให ้สามารถแก ้ไขปั ญหาต่าง ๆ เกีย
่ วกับการสอบบัญชีและการให ้ความเชือ
ภายใน
3. เพือ
่ ให ้สามารถนาผลการตรวจสอบภายในไปใช ้ในการบริหารงานขององค์กร
คาอธิบายชุดวิชา
วิเคราะห์เพือ
่ ให ้เกิดความรู ้และความเข ้าใจอย่างลึกซึง้ ในปั ญหาทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ในการปฏิบต
ั งิ านของผู ้สอบบัญชี
ึ ษาเกีย
แนวทางการแก ้ปั ญหาอันก่อให ้เกิดทักษะเมือ
่ ปฏิบัตงิ านจริงได ้ โดยใช ้กรณีศก
่ วกับปั ญหาด ้านต่าง ๆ ของหลักการ
และการปฏิบัต งิ านสอบบัญชีตามจรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพบั ญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานอื่น
่ งกรณีต่างๆ การประเมิน
กฎหมายและข ้อบังคับทีเ่ กีย
่ วข ้อง การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน การประเมินความเสีย
่ สาร
การควบคุมระบบต่าง ๆ การตรวจสอบเนือ
้ หาสาระ กระดาษทาการของผู ้สอบบัญชี การเขียนรายงานผู ้สอบบัญชี การสือ
กับผู ้มีหน ้าทีใ่ นการกากับดูแล และการให ้แนวทางในการแก ้ปั ญหาในการตรวจสอบงบการเงินในสถานการณ์ตา่ งๆ รวมทัง้
การพัฒนางานวิชาชีพสอบบัญชี
วิเคราะห์เพือ
่ ให ้เกิดความรู ้ ทักษะ และความเข ้าใจอย่างลึกซึง้ ในปั ญหาทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ในการปฏิบัตงิ านของ
ผู ้ตรวจสอบภายใน ได ้แก่ การวางแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบต
ั งิ านตรวจสอบภายใน และการรายงานและติดตามผล
การตรวจสอบภายในตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การตรวจสอบพิเศษอื่น และแนวทางแก ้ไขปั ญหาอั นก่อให ้เกิดทั กษะในการปฏิบั ต ิงานจริง และการพั ฒนาวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน
32446

การบ ัญชีเพือ
่ การจ ัดการขนสู
ั้ งและการจ ัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์

(6 หน่วยกิต)

Advanced Managerial Accounting and Strategic Cost Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการบัญชีเพือ
่ การจัดการในระดับสูง
2. เพือ
่ ให ้สามารถวิเคราะห์และจัดการต ้นทุนได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาอธิบายชุดวิชา
การออกแบบระบบบัญชีเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์พฤติกรรมต ้นทุนเพื่อการวางแผนและ
ตัดสินใจ การประมาณการต ้นทุน การวิเคราะห์ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าและต ้นทุนตามวงจรชีวต
ิ ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์และ
การรายงานผลต่างเพือ
่ การจัดการ ศูนย์ความรับผิดชอบและการวัดผลการปฏิบัตงิ านเชิงกลยุทธ์ การวัดผลงานแบบ
ดุลยภาพ การบัญชีเพือ
่ ความยั่งยืนและการรายงานเชิงบูรณาการ

12
การจั ด การต ้นทุน โดยการจั ด การฐานกิจ กรรม การจั ด การคุณ ภาพโดยรวม ต ้นทุน คุณ ภาพ ต ้นทุน
ตามเป้ าหมาย การวัดผลิตภาพ การจัดจ ้างจากภายนอก การใช ้บริการร่วมกัน การบริหารแบบลีน การวิเคราะห์และ
ึ ษา
แก ้ปั ญหาทีเ่ กีย
่ วกับการบัญชีเพือ
่ การจัดการโดยใช ้กรณีศก
32447

การบ ัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

(6 หน่วยกิต)

Tax Accounting and Tax Planning

ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
32447-1

การบ ัญชีภาษีอากร (Tax Accounting)

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้เกีย
่ วกับหลักการและวิธก
ี ารทางบัญชีภาษี อากรไปใช ้ในการวิเคราะห์ปัญหา
ทางภาษี อากรทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการประกอบกิจการ
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการจัดทาเอกสารและรายงานทางภาษี อากร
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการวางระบบบัญชี ในส่วนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับภาษี อากร
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู ้รายได ้และค่าใช ้จ่ายตามหลักการบัญชีและการภาษี อากร
การคานวณภาษี เงินได ้บุคคลธรรมดาและภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกาไรสุทธิทางการ
บัญชีเป็ นกาไรสุทธิทางภาษี อากร รวมทัง้ การจัดทารายงานต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับภาษี อากร และการยืน
่ แบบแสดง
รายการภาษี อากร
ปั ญหาในทางปฏิบัตเิ กีย
่ วกับการบัญชีภาษี อากรและความแตกต่างระหว่างการบัญชีการเงินกับการบัญชี
ึ ษาต่างๆทีเ่ กีย
ภาษี อากร วิเคราะห์และแก ้ปั ญหาจากกรณีศก
่ วกับหลักเกณฑ์ วิธก
ี ารจัดเก็บภาษี อากรตามประมวล
รัษฎากร ได ้แก่ ภาษี เงินได ้บุคคลธรรมดา ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล ภาษี เงินได ้หัก ณ ทีจ
่ ่าย ภาษี มูลค่าเพิม
่ ภาษี ธุรกิจเฉพาะ
และอากรแสตมป์ โดยเน ้นปั ญหาทีเ่ กิดจากการปฏิบัตท
ิ างด ้านการบัญชีภาษี อากร วิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บภาษี
อากรทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการทาธุรกรรมระหว่างประเทศ
32447-2

การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการวางแผนภาษี อากร
2. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้ทางภาษี อากรไปใช ้เพื่อการวางแผนดาเนินงานในกิจการได ้อย่างถูก ต ้อง
และเกิดประโยชน์สงู สุด
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดเกีย
่ วกับการวางแผนภาษี อากร การหลบหลีกภาษี อากรและการหนีภาษี อากร วิธก
ี ารและขัน
้ ตอน
การวางแผนภาษี อากร ประโยชน์และข ้อควรคานึงในการวางแผนภาษี อากร
ึ ษาต่างๆ ทีเ่ กีย
วิเคราะห์และแก ้ปั ญหาจากกรณีศก
่ วกับการวางแผนภาษี อากร ได ้แก่ ภาษี เงินได ้บุคคลธรรมดา
ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล ภาษี เงินได ้ หัก ณ ทีจ
่ ่าย ภาษี มูลค่าเพิม
่ ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ โดยเน ้นปั ญหา
ทีเ่ กิดจากการปฏิบัต งิ านการวางแผนภาษี อ ากร รวมถึงการวางแผนภาษี อ ากรของธุร กรรมระหว่างประเทศ และ
กิจการทีไ่ ด ้รับการส่งเสริมการลงทุน
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32483

ั
ั
สมมนาการบ
ัญชีการเงินและสมมนาการบ
ัญชีเพือ
่ การจ ัดการ

(6 หน่วยกิต)

Seminar in Financial Accounting and Seminar in Managerial Accounting

ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
32483-1

ั
สมมนาการบ
ัญชีการเงิน (Seminar in Financial Accounting)

ว ัตถุประสงค์
่ าคปฏิบต
1. เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์หลักการ ทฤษฎีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินสูภ
ั ิ
2. เพือ
่ ฝึ กทักษะในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก ้ปั ญหาทางการบัญชีการเงิน
3. เพือ
่ พัฒนาและเสริมสร ้างภาวะผู ้นา การทางานเป็ นทีม ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมของผู ้ปฏิบัตงิ าน
ทีเ่ กีย
่ วกับการบัญชีการเงิน
คาอธิบายรายวิชา
อภิป รายและวิเ คราะห์แ นวทางการน ากรอบแนวคิด ส าหรั บ การรายงานทางการเงิน และมาตรฐาน
ึ ษา
การรายงานทางการเงินไปใช ้ในการปฏิบัตงิ านด ้านการบัญชีการเงินสาหรับองค์กรประเภทต่างๆ โดยใช ้กรณีศก
บทความ เอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นทีน
่ ่าสนใจ ตลอดจนปั ญหาด ้านการบัญชี
การเงินและจรรยาบรรณผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี
32483-2

ั
สมมนาการบ
ัญชีเพือ
่ การจ ัดการ
(Seminar in Managerial Accounting)

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้สามารถใช ้ข ้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์
2. เพือ
่ ฝึ กทักษะในการประยุกต์การบัญชีต ้นทุนและการวิเคราะห์ข ้อมูลทางการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
3. เพือ
่ พัฒนาและเสริมสร ้างภาวะผู ้นา การทางานเป็ นทีม ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมของผู ้ปฏิบัตงิ านที่
เกีย
่ วกับการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
คาอธิบายรายวิชา
อภิปรายและวิเคราะห์บทบาทของการบัญชีเพือ
่ การจัดการกับสภาพแวดล ้อมทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป การใช ้
ข ้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีต ้นทุนและการวิเคราะห์ข ้อมูลทางการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
การวิจัยทางการบัญชี ตลอดจนประเด็นทีน
่ ่าสนใจ ปั ญหาทางการบัญชีเพื่อการจัดการตามสภาพแวดล ้อมปั จจุบัน
คุณธรรม จริยธรรมของผู ้ปฏิบต
ั งิ านเกีย
่ วกับการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
60120

้ งต้น
หล ักเศรษฐศาสตร์เบือ

(6 หน่วยกิต)

Principles of Economics
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เบือ
้ งต ้นทางเศรษฐศาสตร์
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค
3. เพือ
่ ให ้สามารถเข ้าใจปั ญหาทางเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลในการแก ้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจ
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
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คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้เบือ
้ งต ้นทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ทางเลือกของผู ้บริโภค การผลิต
ต ้นทุนการผลิต ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึง่ แข่งขันกึง่ ผูกขาด ตลาดผู ้ขายน ้อยราย ตลาดปั จจัย
การผลิต ผลตอบแทนปั จจัยการผลิต เศรษฐศาสตร์สาธารณะ รายได ้ประชาชาติ การวัดรายได ้ประชาชาติ ส่วนประกอบ
ของรายได ้ประชาชาติ การกาหนดรายได ้
ประชาชาติดุล ยภาพ การคลัง นโยบายการคลัง การเงิน นโยบายการเงิน เงิน เฟ้ อ เ งิน ฝื ด การว่า งงาน การค ้า
ระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
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