1
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Accountancy Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):
บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):
บช.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):
Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):
B.Acc.
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ สมบัตดิ ังนี้
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
(2) มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) มีความสามารถในการวิเคราะห์ปญ
ั หา ค้นหาข้อเท็จจริง รู้จักใช้ขอ้ มูลต่างๆ เพื่อการตัดสินใจแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึ้นใน
การทางานสายวิชาชีพบัญชีและเรือ่ งทั่วๆ ไปได้
(4) มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีอย่างเป็นระบบ
(5) มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและทางาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม
(6) มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. หลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
137
หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาการสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
9
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์
9
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมและคุณค่าของชีวิตในสังคม
3
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
3
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์
6
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
101
หน่วยกิต
- วิชาแกน
44
หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
42
หน่วยกิต
- วิชาเลือก
15
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต

2

5. รายวิชาในหลักสูตร
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวน 30 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาการสือ่ สารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
3(3-0-6)
English for Communication
000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3(3-0-6)
English for Academic Purpose I (EAP I)
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3(3-0-6)
English for Academic Purpose II (EAP II)
000 160 คอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (ไม่นับหน่วยกิต)*
Computer and Information Technology
* รายวิชา 000 160 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเข้ารับการ
อบรมในหัวข้อต่างๆที่มหาวิทยาลัยกาหนด ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนและไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 000 160
ในระบบ e-Testing ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

(2) กลุ่มวิชาการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์
000 130 ทักษะการรูส้ ารสนเทศ
Information Literacy Skills
000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา
Critical Thinking and Problem Solving
000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์
Creative Thinking Skills
(3) กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมและคุณค่าของชีวิตในสังคม
000 146 ความสุขของชีวิต
Happiness of Life
(4) กลุ่มวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
000 156 พหุวัฒนธรรม
Multiculturalism
(5) กลุ่มวิชาความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์
000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัฒน์
Citizenship and Globalization
000 171 ชีวิตสุขภาพ
Healthy Life
2 หมวดวิชาเฉพาะ
(1) วิชาแกน
416 111 ภาษาไทย 2
Thai II
777 100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
Introduction to Jurisprudence

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)

จานวน 44 หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
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960 101 กฎหมายธุรกิจ 1
Business Law I
960 102 ภาษีอากร 1
Taxation I
961 241 การเงินธุรกิจ 1
Corporate Finance I
962 101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้ งต้น
Preliminary Microeconomics
962 102 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้ งต้น
Preliminary Macroeconomics
963 217 หลักการตลาด
Principles of Marketing
966 111 หลักการบัญชีขั้นต้น
Preliminary Principles of Accounting
967 201 สถิติเพื่อการจัดการ
Statistics for Management
967 261 หลักการจัดการ
Principles of Management
967 263 การจัดการงานผลิตและการดาเนินการ
Production Management and Service
967 303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
967 367 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic management
967 464 จริยธรรมและสถานประกอบการที่ยั่งยืน
Business Ethics and Sustainable Enterprise
(2) วิชาบังคับ
966 112 การบัญชีขั้นกลาง 1
Intermediate Accounting I
966 113 การบัญชีขั้นกลาง 2
Intermediate Accounting II
966 231 การบัญชีต้นทุน
Cost Accounting
**966 232 การจัดการต้นทุน
Cost Management
**966 264 การวิจัยดาเนินงานเพื่อการบัญชีบริหาร
Operational Research for Managerial Accounting

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
จานวน 42 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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*966 301 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพบัญชี
English for Accounting Profession
966 311 การบัญชีขั้นสูง 1
Advanced Accounting I
966 313 ทฤษฎีบัญชี
Accounting Theory
966 351 การสอบบัญชี
Auditing
966 352 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
Internal Audit and Internal Control
966 361 ระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี
Accounting Information System
966 371 ภาษีอากร 2
Taxation II
966 411 การบัญชีขั้นสูง 2
Advanced Accounting II
966 421 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
Financial Reporting Analysis
(3) วิชาเลือก
961 341 การเงินธุรกิจ 2
Corporate Finance II
966 315 การบัญชีเฉพาะกิจการ
Accounting for Specific Enterprises
966 316 การบัญชีสาหรับธุรกิจเกษตร
Accounting for Agricultural Business
966 362 โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
Accounting Software
966 363 การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ
Information Systems Control and Audit
966 412 การบัญชีระหว่างประเทศ
International Accounting
966 431 การบัญชีเพื่อการวางแผนและการควบคุมกาไร
Accounting for Profit Planning and Control
966 471 การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning
966 491 สัมมนาทางการบัญชีการเงิน
Seminar in Financial Accounting

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
จานวน 15 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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966 492 สัมมนาทางการสอบบัญชี
Seminar in Auditing
966 493 สัมมนาทางการบัญชีบริหาร
Seminar in Managerial Accounting
966 495 สหกิจศึกษาทางการบัญชี
Co-operative Education in Accounting
967 481 การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Production Management and Operation Management
3 หมวดวิชาเลือกเสรี

3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(0-36-18)
3(3-0-6)

ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันการศึกษาอื่นโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมายเหตุ รายวิชา 966 315 และ 966 316 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้เพียงวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น เนื่องจาก
ลักษณะรายวิชาเป็นวิชาการบัญชีเฉพาะกิจการเช่นกันจึงนับหน่วยกิตให้เพียง 3 หน่วยกิต
6. คาอธิบายระบบรหัสวิชา
คณะวิทยาการจัดการใช้ระบบรหัสวิชาตามระบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งใช้ระบบ รหัสตัวเลข จานวน 6 หลัก
ตัวเลข 3 ตัวแรก
000 xxx
หมายถึง
สานักวิชาศึกษาทั่วไป
4xx x xx
หมายถึง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
777 xxx
หมายถึง
คณะนิติศาสตร์
9xx xxx
หมายถึง
คณะวิทยาการจัดการ
961 xxx
กลุ่มวิชาการเงิน
962 xxx
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
963 xxx
กลุ่มวิชาการตลาด
964 xxx
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว
965 xxx
กลุ่มวิชาการโรงแรม
966 xxx
กลุ่มวิชาการบัญชี
967 xxx
กลุ่มวิชาการจัดการ
ตัวเลขตัวที่ 4 หมายถึง
ระดับของรายวิชา
ตัวเลขตัวที่ 5 หมายถึง
หมวดวิชา
เลข 1-2
หมวดวิชาบัญชีการเงิน
เลข 3-4
หมวดวิชาบัญชีบริหาร
เลข 5
หมวดวิชาการสอบบัญชี
เลข 6
หมวดวิชาสารสนเทศทางการบัญชี
เลข 7
หมวดวิชาภาษีอากร
เลข 8-9
หมวดวิชาสัมมนา ปัญหาพิเศษ ฝีกงาน สหกิจศึกษา และอื่นๆ
ตัวเลขตัวที่ 6 หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา
* รายวิชาใหม่ ** รายวิชาเดิมเปลี่ยนแปลงใหม่
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7. แผนการศึกษา
แผนเรียนสหกิจศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
000 101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
000 130
ทักษะการรูส้ ารสนเทศ
Information Literacy Skills
000 146
ความสุขของชีวิต
Happiness of Life
000 169
การคิดเชิงสร้างสรรค์
Creative Thinking Skills
777 100
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
Introduction to Jurisprudence
962 101
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
Preliminary Microeconomics
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
000 102
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
English for Academic Purpose I (EAP I)
000 156
พหุวัฒนธรรม
Multiculturalism
000 171
ชีวิตสุขภาพ
Healthy Life
416 111
ภาษาไทย 2
Thai II
962 102
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
Preliminary Macroeconomics
966 111
หลักการบัญชีขั้นต้น
Preliminary Principles of Accounting
xxx xxx
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2 (2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต
38 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
000 103
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
English for Academic Purpose II (EAP II)
000 157
พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
000 168
การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา
Critical Thinking and Problem Solving
966 112
การบัญชีขั้นกลาง 1
Intermediate Accounting I
966 113
การบัญชีขั้นกลาง 2
Intermediate Accounting II
967 201
สถิติเพื่อการจัดการ
Statistics for Management
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
960 101
กฎหมายธุรกิจ 1
Business Law I
960 102
ภาษีอากร 1
Taxation I
961 241
การเงินธุรกิจ 1
Corporate Finance I
963 217
หลักการตลาด
Principles of Marketing
966 231
การบัญชีต้นทุน
Cost Accounting
967 303
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
xxx xxx
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
56 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
77 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
**966 264
การวิจัยดาเนินงานเพื่อการบัญชีบริหาร
Operational Research for Managerial Accounting
966 311
การบัญชีขั้นสูง 1
Advanced Accounting I
966 313
ทฤษฎีบัญชี
Accounting Theory
966 361
ระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี
Accounting Information System
966 xxx
วิชาเลือก
Elective
967 261
หลักการจัดการ
Principles of Management
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
966 232
การจัดการต้นทุน
Cost Management
966 301
ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพบัญชี
English for Accounting Profession
966 351
การสอบบัญชี
Auditing
966 xxx
วิชาเลือก
Elective
967 263
การจัดการงานผลิตและบริการ
Production Management and Service
967 464
จริยธรรมและสถานประกอบการที่ยั่งยืน
Business Ethics and Sustainable Enterprise
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
95 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
113 หน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
966 352
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
Internal Audit and Internal Control
**966 371
การภาษีอากร 2
Taxation II
966 411
การบัญชีขั้นสูง 2
Advanced Accounting II
966 421
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
Financial Report Analysis
966 xxx
วิชาเลือก
Elective
967 367
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
966 495
สหกิจศึกษาด้านการบัญชี
Co-operative Education in Accounting
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
131 หน่วยกิต
หน่วยกิต
6 (0-36-18)
6 หน่วยกิต
137 หน่วยกิต
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แผนไม่เรียนสหกิจศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
000 101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
000 130
ทักษะการรูส้ ารสนเทศ
Information Literacy Skills
000 146
ความสุขของชีวิต
Happiness of Life
000 169
การคิดเชิงสร้างสรรค์
Creative Thinking Skills
777 100
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
Introduction to Jurisprudence
962 101
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
Preliminary Microeconomics
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
000 102
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
English for Academic Purpose I (EAP I)
000 156
พหุวัฒนธรรม
Multiculturalism
000 171
ชีวิตสุขภาพ
Healthy Life
416 111
ภาษาไทย 2
Thai II
962 102
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
Preliminary Macroeconomics
966 111
หลักการบัญชีขั้นต้น
Preliminary Principles of Accounting
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
17 หน่วยกิต
35 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
000 103
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
English for Academic Purpose II (EAP II)
000 157
พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
000 168
การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา
Critical Thinking and Problem Solving
966 112
การบัญชีขั้นกลาง 1
Intermediate Accounting I
966 113
การบัญชีขั้นกลาง 2
Intermediate Accounting II
967 201
สถิติเพื่อการจัดการ
Statistics for Management
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
960 101
กฎหมายธุรกิจ 1
Business Law I
960 102
ภาษีอากร 1
Taxation I
961 241
การเงินธุรกิจ 1
Corporate Finance I
963 217
หลักการตลาด
Principles of Marketing
966 231
การบัญชีต้นทุน
Cost Accounting
967 303
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
53 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
71 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
**966 264
การวิจัยดาเนินงานเพื่อการบัญชีบริหาร
Operational Research for Managerial Accounting
966 311
การบัญชีขั้นสูง 1
Advanced Accounting I
966 313
ทฤษฎีบัญชี
Accounting Theory
966 361
ระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี
Accounting Information System
966 xxx
วิชาเลือก
Elective
967 261
หลักการจัดการ
Principles of Management
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
966 232
การจัดการต้นทุน
Cost Management
966 301
ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพบัญชี
English for Accounting Profession
966 351
การสอบบัญชี
Auditing
966 xxx
วิชาเลือก
Elective
967 263
การจัดการงานผลิตและบริการ
Production Management and Service
967 464
จริยธรรมและสถานประกอบการที่ยั่งยืน
Business Ethics and Sustainable Enterprise
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
89 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
107 หน่วยกิต

13

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
966 352
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
Internal Audit and Internal Control
**966 371
ภาษีอากร 2
Taxation II
966 411
การบัญชีขั้นสูง 2
Advanced Accounting II
966 xxx
วิชาเลือก
Elective
967 367
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
xxx xxx
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
966 421
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
Financial Report Analysis
966 xxx
วิชาเลือก
Elective
966 xxx
วิชาเลือก
Elective
xxx xxx
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
125 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
137 หน่วยกิต
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คาอธิบายรายวิชา
000 101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในสังคม
Development of listening, speaking, reading and writing English language skills,
communication in social settings
000 102

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3(3-0-6)
English for Academic Purpose I (EAP I)
เงื่อนไขของรายวิชา : 000 101 หรือเทียบเท่า
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานทั่วไปและทางวิชาการ
Development of basic English language skills, basic language for general and
academic English
000 103

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3(3-0-6)
English for Academic Purpose II (EAP II)
เงื่อนไขของรายวิชา : 000 102 หรือเทียบเท่า
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง ภาษาอังกฤษขั้นสูงสาหรับใช้ส่วนตัวและทางวิชาการ
Development of advanced English language skills, advanced language for general
and academic English
000 130

ทักษะการรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy Skills
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและความสาคัญของสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ
การสืบค้นสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สารสนเทศ การเรียบเรียงและนาเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ
Concept and important of information, processes development of information
literacy
skill, information searching, selecting sources of information, evaluation of information values,
information analysis and synthesis, information composition and presentation in various
formats.
000 146 ความสุขของชีวิต
3(3-0-6)
Happiness of life
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและความสาคัญของความสุขของชีวิต มิติและระดับความสุขของชีวิต ศิลปะการ
ดาเนินชีวิตที่มีความสุข คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข การสร้างความสุขของชีวิต
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Concepts and importance of happiness of life, dimensions and levels of happiness of
life, the art happy lifestyle, virtue and ethics for happy living, creating happiness of life
000 156

พหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Multiculturalism
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์กับผลกระทบทาง
วัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของมนุษย์
Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, Thai cuture and
Isaan culture, impact of cultural changes on society and human way of life.
000 157

พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัฒน์
3(3-0-6)
Citizenship and Globalization
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความเป็นมาของโลกาภิวัตน์ กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก ความสัมพันธ์และผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลกและมนุษย์ในด้านสังคม วัฒนธรรม
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองโลกต่อการ
เปลี่ยนแปลง ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์
Definition and development of globalization, globalization and global social
change, relationship and impacts of globalization on the world society and human,
cultures, technology, economics, politics, nature and environments, responsibility of the global
citizens on changes, impacts of globalization
000 168

การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปญ
ั หา
3(3-0-6)
Critical thinking and problem solving
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการและกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ การให้เหตุผล
การคิดและตัดสินใจ แนวทางการพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ และการตอบสนองเมื่อถูกวิพากษ์
หลักการและกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และสังคม แนวทางการพัฒนาการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์และสังคม
Concept and process of critical thinking, knowledge and information searching,
reasoning, thinking and decision making, means to develop critical thinking and responding to
criticism with responsiveness, scientific and social problem solving process.
000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์
Creative Thinking Skills
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี

3(3-0-6)
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบและรูปแบบของความคิดเชิง
สร้างสรรค์และกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์
แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน แนวทางการ
สร้างสรรค์ผลงานในชีวิตประจาวัน
Concept and theory of creative thinking, component and form of creative thinking
process of creative thinking, knowledge and information seeking, creative thinking techniques,
development process of creative thinking, application I daily life, producing creative work in
daily life.
000 171

ชีวิตสุขภาพ
3(3-0-6)
Healthy Life
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวม องค์ประกอบของสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ ระบบ
บริการสุขภาพ โรคที่มากับความเจริญ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การดูแลตนเองขณะเจ็บป่วย
Concept of holistic health, component of health, assessment of health status,
health Care system, illness associated with urbanization, health promotion and prevention,
self-care in illness
416 111

ภาษาไทย 2
2(2-0-4)
Thai II
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย การพัฒนาทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ภาษาไทย
ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
A survey of correct language patterns, the choice of words, the use of analogies
and proverbs, polite language and royal language. Practice in writing in different styles. Notetaking and report writing with emphasis on writing various kinds of official letters.
777 100

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3(3-0-6)
Introduction to Jurisprudence
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาแนวหลักเกณฑ์พื้นฐานของกฎหมายโดยทั่วไป การแยกประเภทของกฎหมาย ขอบเขต
ที่กฎหมายบังคับใช้ ศัพท์กฎหมายที่ควรรู้ หลักสาคัญในการกระทาผิดทางอาญา และกฎหมายว่าด้วย
ความสัมพันธ์ของครอบครัว ทั้งนี้เพื่อให้รู้จักสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพอันพึงได้รับตามกฎหมาย
The study of the concepts, types, and scope of law. The course covers the general
principles of criminal law; civil law, family law, basic rights, and the liberty of the person.
960 101 กฎหมายธุรกิจ 1
Business Law I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี

3(3-0-6)
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ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิ ชย์ บรรพ 3 เรื่องเอกเทศสัญญาที่สาคัญและจาเป็น ในการประกอบ
ธุรกิจ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้จานา จานอง จ้างแรงงาน จ้างทาของตั๋วสัญญาใช้เงิน ห้างหุ้นส่วน
บริษัท
Civil and Commercial Law ( Book3) relating to certain specific contracts that are
necessary for business such as purchase and sale contracts, exchanges, gifts, pledges, mortgages,
hire of services, hire of work carriages, promissory notes, partnerships and companies.
960 102 ภาษีอากร 1
3(3-0-6)
Taxation I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร แนวคิดและบทบาทของภาษีอากรในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบาย
การคลังของรัฐ หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากรและภาษีที่
เกี่ยวข้องอันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ เฉพาะ ภาษีเงินได้หัก
ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และอากรแสตมป์
General knowledge of taxation, concepts and role of taxation as a part of
government fiscal policy, principles and methods of tax assessments according to Revenue
Code, a study of personal income tax, corporate income tax, value added tax, excise tax,
specific business tax, withholding tax, custom duties and other relating tax.
961 241

การเงินธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Corporate Finance I
เงื่อนไขของรายวิชา : 966 111
ภาพรวมของการเงินธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการการเงิน แนวคิดพื้นฐานของการเงินธุรกิจ
ค่าเวลาของเงิน การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ การวิเคราะห์งบการเงินและงบกระแสเงินสด การวางแผนการเงินและ
การจัดการเงินทุนหมุนเวียน แหล่งเงินทุนและตลาดการเงิน การวิเคราะห์งบลงทุน การประมาณการกระแสเงินสด
ในงบลงทุนและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
An overview of business finance; role and functions of financial manager;
fundamental concepts for business finance, time value of money and asset valuation, financial
statement and cash flow statement analysis, financial planning and working capital
management, sources of fund and financial market, the analyses of capital budgeting and the
estimation of relevant cash flow and break-even point analysis.
961 341

การเงินธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Corporate Finance II
เงื่อนไขของรายวิชา : 961 241
การทบทวนทวนการเงิ น ธุ ร กิ จ ทฤษฎี ผ ลตอบแทนและความเสี่ ย ง ต้ น ทุ น ของเงิ น ทุ น และการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับงบลงทุน การจัดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม การกาหนดราคาสินทรัพย์และการจั ดหา
เงินทุนโดยใช้อนุพันธ์ทางการเงิน
Reviewing of business finance, theory of risk-return, cost of capital and implementation
of capital budgeting, optimal capital structuring, intrinsic value of asset and derivative financing.
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962 101

เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
3(3-0-6)
Preliminary Microeconomics
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะของเศรษฐศาสตร์จุลภาค แนวคิดและวิธีการศึกษา และคาศัพท์ที่ควรรู้ ระบบ
เศรษฐกิจ ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค อุปสงค์และอุปทาน ฟังก์ชันการผลิต ฟังก์ชันต้นทุน โครงสร้างการ
ตลาด ทั้งตลาดผลผลิตและตลาดปัจจัย
Characteristics of microeconomics; economic concepts, methodology and
terminology; economic systems; theories of consumer behaviors; demand and supply;
production function; cost function; market structure of both product and factor markets.
962 102

เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
3(3-0-6)
Preliminary Macroeconomics
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
รายได้ประชาชาติ ส่วนประกอบและการกาหนดรายได้ประชาชาติ ดุลยภาพการค้า และ
การเงินระหว่างประเทศ การคลังของรัฐบาล การเงินและการธนาคาร การพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหาการ
จ้างงานและเงินเฟ้อ และค่าดัชนี เช่น ดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภค เป็นต้น
National income; composition and determination of national income;
national income equilibrium; international trade and finance; public finance; economic
development; problems of employment and inflation; and indexes such as consumer
price index.
963 217

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาดและส่วนของตลาด การจัดประเภทสินค้าและบริการ หน้าที่
ทางการตลาดชนิดต่าง ๆ สถาบันการตลาดและช่องทางการจาหน่าย ตลาด และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลงของตลาด พฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภค นโยบายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่กระทบกระเทือน
อุปสงค์ของผู้บริโภค นโยบายราคา นโยบายการจัดจาหน่าย และนโยบายการส่งเสริมการตลาด
Basic concepts in marketing and market segmentation, classification of goods and
services, marketing functions, institutions and channels, markets and the environments, the
the changing market, consumer’s buying behaviors, product policy and factors affecting
consumer’s demand, price policy, distribution policy, and promotion policy.
966 111

หลักการบัญชีขั้นต้น
Preliminary Principles of Accounting
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี

3(3-0-6)
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หลักการบัญชีและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี ได้แก่ ความหมายและวัตถุประสงค์ของการ
บัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี และแม่บทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการ
บัญชีคู่ การบัญชีสาหรับกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการให้บริการ สมุดรายวันและบัญชีแยกประเภท
รายการปรับปรุง รายการปิดบัญชี การจัดทางบทดรอง กระดาษทาการ การจัดทางบการเงิน ระบบเงินสด
ย่อย การบัญชีเบื้องต้นเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย หลักการและวิธีการ
ของระบบใบสาคัญ และจริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี
Accounting principles and general knowledge about accounting including
accounting definition and objectives, the value of accounting information and accounting
framework, accounting principles and methods of double entry system, accounting for trading
enterprises and services business, journal and general ledger, end-of-period adjustments, closing
entries, trial balance, working paper, financial statements preparation, petty cash system,
fundamental accounting for assets, liabilities, equity, revenue and expenses, concepts of
voucher system and accounting professional ethics.
966 112

การบัญชีขนั้ กลาง 1
3(3-0-6)
Intermediate Accounting I
เงื่อนไขของรายวิชา : 966 111
ความหมายและการจาแนกประเภทของสินทรัพย์ หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์
อันได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร, ลูกหนี,้ ตั๋วเงิน, สินค้า, เงินลงทุน, ที่ดนิ อาคาร อุปกรณ์, ทรัพยากร
ธรรมชาติ, และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การรับรู้ การตีราคา การวัดมูลค่าสินทรัพย์ การบันทึกบัญชี การจัด
แบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ และการแสดงราย
การและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ในงบการเงิน
Asset definition and classification, accounting concepts and principles for assets,
including cash and bank deposit, accounts receivable, notes receivable, inventory, investment,
property plant and equipment, natural resources, and intangible assets, assets recognition,
measurements, valuation, recording, classification of capital expenditures and revenue
expenditures, and presentation and disclosure of assets in financial statements.
966 113

การบัญชีขนั้ กลาง 2
3(3-0-6)
Intermediate Accounting II
เงื่อนไขของรายวิชา : 966 111
หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินระยะยาวและระยะสั้น อันได้แก่ หนี้สิน
โดยประมาณและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น, หุ้นกู,้ ตั๋วเงินจ่ายระยะยาว, และสัญญาเช่า โดยศึกษาในเรื่องการรับรู้
รายการ การวัดมูลค่า การชาระและการไถ่ถอน การแสดงรายการและหลักการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีส่วนของเจ้าของ การบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน การจัดตั้ง การดาเนินงาน การเปลี่ยนแปลง
หุ้นส่วน การจัดทางบการเงิน การเลิกกิจการและการชาระบัญชี และการจ่ายคืนเงินลงทุนและการบัญชี
เกี่ยวกับบริษัท วิธีการจัดตั้ง การจาหน่ายหุ้น การจัดทางบการเงิน การเพิ่มหรือลดทุน ส่วนเกินทุนประเภท
ต่างๆ งบกาไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ กาไรต่อหุ้น กาไรสะสมจัดสรร การเลิกบริษัทและการชาระบัญชี
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Accounting concepts and principles for long term and short term liabilities,
including provision and contingent liabilities, bond, long-term note payable, and leasing, the
recognition and valuation of liabilities, determination of liabilities, and presentation and
disclosure of liabilities, accounting for equity, accounting for a partnership, partnership
formation, partnership operation, changes in partnership personnel, financial statements of a
partnership, liquidation of a partnership, and withdrawal of a partner; accounting for a company,
a company formation, capital stock issuance, financial statements of a company, increase or
decrease capital stocks, paid-in capital in excess of par value, comprehensive income
statement, earning per share, appropriated retained earnings, and liquidation of a company.
966 231

การบัญชีต้นทุน
3(3-0-6)
Cost Accounting
เงื่อนไขของรายวิชา : 966 111
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน บทบาทของการบัญชีต้นทุนต่อการบริหาร
แนวคิดของการบัญชีต้นทุน การแยกประเภทต้นทุนและการสะสมต้นทุน วิธีการบัญชีในระบบการผลิต
การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ แรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตและระบบ
บัญชีต้นทุนกิจกรรม การบันทึกต้นทุนการผลิตในระบบต้นทุนงานสั่งทา ระบบต้นทุนช่วง ระบบต้นทุน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ผลต่าง การคานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชี
ต้นทุนคิดเข้างาน
Introduction to cost accounting, definition and objectives of cost accounting, role
of cost accounting in management, cost accounting concepts, classification of costs,
accumulative costs, accounting for direct materials, direct labour, overhead, allocation of
overhead, activity-based costing, job order cost system, process cost system, standard cost,
analysis of variance, costs for joint products and by-products, applied cost accounting
966 232

การจัดการต้นทุน
3(3-0-6)
Cost Management
เงื่อนไขของรายวิชา : 966 231
การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร การควบคุมสินค้าคงเหลือ ระบบต้นทุนผันแปรและ
การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและกาไร การจัดทางบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุมกาไร การใช้ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน การบัญชีตามความรับผิดชอบ การ
ตัดสินใจจ่ายลงทุน การวิเคราะห์ต้นทุนทางการตลาด ต้นทุนคุณภาพ และการประเมินการดาเนินงาน และ
ระบบวัดผลเชิงดุลยภาพ
Applications of accounting information for management, controlling of inventory,
variable costing system, cost-volume-profit analysis, budgeting for planning and profit control,
information for decision making under certain and uncertain conditions, responsibility
accounting, capital expenditure decisions, marketing costs analysis, quality costs calculation and
performance evaluation, and balanced scorecard.
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966 264

การวิจัยดาเนินงานเพื่อการบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
Operational Research for Managerial Accounting
เงื่อนไขของรายวิชา : 967 201 #
แนวคิดความน่าจะเป็นและการประยุกต์ ตัวแบบทฤษฎีการตัดสินใจ แขนงการตัดสินใจ และ
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ การพยากรณ์ ตัวแบบการควบคุมพัสดุคงคลัง ตัวแบบกาหนดการเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง
และการกาหนดงาน ตัวแบบข่ายงาน การจัดการโครงการ ตัวแบบทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบการจาลองสถานการณ์
การวิเคราะห์มาร์คอฟ รวมทั้งตัวอย่างการประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่างๆ ในทางการบัญชีบริหาร
Probability concepts and applications, decision theory models, decision trees and
utility theory, forecasting, inventory control models, linear programming models, transportation
and assignment models, network models, project management, queuing theory models,
simulation models, Makov analysis, and models application in managerial accounting.
966 301

ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพบัญชี

3(3-0-6)

English for Accounting Profession
เงื่อนไขรายวิชา : 000 103
การฝึกพัฒนาทักษะการพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษสาหรับการประกอบวิชาชีพบัญชี
และความรู้เชิงวิชาการทางการบัญชี
Development of speaking, reading and writing English language skills for accounting
profession and accounting academic knowledge
966 311

การบัญชีขนั้ สูง 1
3(3-0-6)
Advanced Accounting I
เงื่อนไขของรายวิชา : 966 112 และ 966 113
วิธีการบัญชีสาหรับกิจการร่วมค้า กิจการฝากขาย กิจการขายผ่อนชาระ กิจการเช่าซื้อ
สัญญาเช่าระยะยาว งานก่อสร้างระยะยาว อสังหาริมทรัพย์ กองทุน และกิจการที่ไม่แสวงหากาไร
Accounting for joint venture; consignments, installment sales, leases, long-term
contracts, long-term construction, real estates, funding, and non-profit organizations.
966 313 ทฤษฎีบัญชี
3 (3-0-6)
Accounting Theory
เงื่อนไขของรายวิชา : 966 112 และ 966 113
ประวัติและวิวัฒนาการของการบัญชี องค์ประกอบและโครงสร้างของทฤษฎีบัญชี แม่บทการ
บัญชี แนวคิดการวัดมูลค่าและมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้
ค่าใช้จ่าย และนโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
History and development of accounting, elements and structure of accounting
theory; accounting framework, accounting concepts for the valuation and accounting standards
of assets, liabilities, equity, revenue and expenses, and accounting and disclosure policies.
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966 315

การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
Accounting for Specific Enterprises
เงื่อนไขของรายวิชา : 966 112 และ 966 113
ความรู้ทั่วไป หลักและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี การควบคุมภายใน ระบบการบัญชี วิธีการ
ทางการบัญชี และรายงานทางการเงินของธุรกิจเฉพาะ โดยจะเลือกศึกษาธุรกิจเฉพาะต่างๆ เช่น ธุรกิจ
สถาบันการเงิน, โรงแรม, ท่องเที่ยว, สหกรณ์, โรงพยาบาล, ธุรกิจการประกัน หรือธุรกิจให้บริการอื่น
General knowledge, accounting principles and procedures, internal control,
accounting system, accounting methods, and financial reporting for specific businesses in each
academic term according to public interests, such as financial institutions, hotel businesses,
tourism businesses, co-operative entities, hospital businesses, insurance business, and other
services.
966 316

การบัญชีสาหรับธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
Accounting for Agricultural Business
เงื่อนไขของรายวิชา : 966 111
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจเกษตร ความแตกต่างระหว่างธุรกิจเกษตรและธุรกิจอื่นๆ
แนวทางปฏิบัติทางการบัญชีสาหรับธุรกิจเกษตร การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเกษตร การ
รับรู้และวัดรายได้ ค่าใช้จ่าย ผลกาไรและขาดทุนทางการเกษตร และการเปิดเผยข้อ มูล พร้อมตัวอย่างทางการ
บัญชีของธุรกิจเกษตร
General knowledge of agricultural business; differences between agricultural
business and other kinds of businesses; accounting practices for agricultural business;
recognition and valuation of assets and liabilities; recognition and measurement of revenues
and expenses; financial information disclosure; examples of agricultural businesses.
966 351

การสอบบัญชี
3(3-0-6)
Auditing
เงื่อนไขของรายวิชา : 966 112 และ 966 113
วิวัฒนาการเกี่ยวกับวิชาชีพการสอบบัญชี กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ขั้นตอนการทางานสอบบัญชีอันประกอบด้วย ข้อตกลง
ในการรับงานสอบบัญชี การวางแผนงานสอบบัญชี การประเมินความเสี่ยง ความเสี่ยงในการสอบบัญชี
เทคนิคการสอบบัญชี การรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี การเลือกตัวอย่าง กระดาษทาการ การตรวจสอบ
สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย และการเขียนรายงานการสอบบัญชี แนวทางการ
ตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ การบริการเกี่ยวเนื่องและบริการตรวจสอบอื่นของผู้สอบบัญชี การควบคุม
คุณภาพงานสอบบัญชี และจริยธรรมของวิชาชีพสอบบัญชี
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The development of auditing profession; roles of auditors; auditing regulations, laws
and acts; code of the professional ethics; responsibilities of auditors; auditing procedures
including acceptance of audit work, audit planning, risk assessment, audit risks, audit techniques,
audit evidence, sampling techniques, working paper, audit applications for assets, liabilities,
equities, revenue and expenses, and audit reports; audit by computer; related services and
other audit services; control of audit quality; and audit professional ethics.
966 352

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3 (3-0-6)
Internal Audit and Internal Control
เงื่อนไขของรายวิชา : 966 111
การกากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล วัตถุประสงค์และองค์ประกอบการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)
ตามแนวคิดของ COSO (Committee of Sponsoring of the Tread way Commission) การประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน หลักการการตรวจสอบภายในตามแนวคิดใหม่ บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน และจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน ประเภทและกระบวนการการตรวจสอบภายใน
Good corporate governance; objectives and components of internal control;
internal control and Enterprise Risk Management (ERM) based on COSO (Committee of
Sponsoring of the Tread way Commission) concepts; an assessment of internal control
efficiency; modern concept of internal audit, roles and responsibilities of internal audit
department and internal auditors; the Professional Practice Framework (PPF); code of
professional ethics; internal auditing types and internal audit procedures.
966 361

ระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี
3 (3-0-6)
Accounting Information System
เงื่อนไขของรายวิชา : 966 111
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีและเอกสารประเภทต่างๆ ผังทางเดินเอกสาร ระบบย่อยและการควบคุม
ภายในของระบบสารสนเทศทางการบัญชีสาหรับวงจรทางธุรกิจ ได้แก่ วงจรรายได้ วงจรรายจ่าย วงจรการผลิต
บัญชีแยกประเภททั่วไปและการรายงาน รวมทั้งประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร
ทางเดินเอกสาร และสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
Introduction to accounting information system; business cycles; analysis and design
of accounting information system and documents; data flows; modules and internal control
systems for accounting information system including revenue cycle, expenditure cycle,
production cycle, general ledger, reporting system; types of documents and related information
for each cycle; flows of documents and other related information.
**966 362 โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
Accounting Software
เงื่อนไขของรายวิชา : 966 361

3(3-0-6)
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องค์ประกอบและโครงสร้างหลักของโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี การนาโปรแกรม
สาเร็จรูปทางการบัญชีมาใช้ในองค์กรและวงจรบัญชี วิธีการเลือกโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชีมาใช้
การควบคุมภายในของโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี และการฝึกปฏิบัติโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
อันได้แก่ ระบบซื้อ ระบบเจ้าหนี้ ระบบขาย ระบบลูกหนี้ ระบบการเงินและบัญชี ระบบสินค้าคงคลัง และ
ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบแนวทางการนาโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชีเข้ามาใช้งาน การ
ประมวลผลข้อมูลสาหรับโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี ความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงของข้อมูลในแต่ละ
ระบบงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ทั้งนี้จะใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชีที่นิยมแพร่หลายเป็นกรณี
ตัวอย่างสาหรับการศึกษาและวิเคราะห์
Elements and design of accounting software, use of accounting software in an
organization and accounting cycle, accounting software selection, internal control in accounting
software, and hand-on experiences with accounting software, including purchasing system,
account payable system, sale system, account receivable system, financial and accounting
system, inventory system, and other related systems, in order to gain knowledge about an
implementation of accounting software in an organization, data processing in accounting
software, integrated structure of accounting software, problems and limitations of using
accounting software.
966 363

การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Systems Control and Audit
เงื่อนไขของรายวิชา : 966 361
หลักเกณฑ์และกระบวนการในการควบคุมระบบสารสนเทศ การควบคุมระบบงานประยุกต์ใน
ระบบสารสนเทศ การตรวจสอบระบบสารสนเทศในการประมวลผลข้อมูลและการประเมินความเสี่ยง การ
ตรวจสอบการบริหารและกลยุทธ์การพัฒนาระบบสารสนเทศ การตรวจสอบระบบสารสนเทศด้านความ
ปลอดภัย การดาเนินงาน การวางแผนงานรองรับความไม่แน่นอน การตรวจสอบระบบสารสนเทศเฉพาะ
ส่วน ได้แก่ ระบบงานประยุกต์ ระบบฐานข้อมูล ระบบข่ายงานและระบบสื่อสาร เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการสอบบัญชี และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบบัญชี
The principles and procedures for information systems controls; application
control; information system auditing; risk assessment; information system management audit;
information systems strategies, security, operation, contingency plan, specific information system
audit, application, database, networking and communication; and computer software for
information system audit.
966 371

ภาษีอากร 2
3(3-0-6)
Taxation II
เงื่อนไขของรายวิชา : 960 102 และ 966 112
ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติทางการบัญชีและการภาษีอากรภายใต้
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรสาหรับรายการบัญชีต่างๆ โดยเฉพาะด้านรายได้และค่าใช้จ่าย การจัดทากระดาษ
ทาการเพื่อคานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การคานวณและปรับปรุงกาไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกาไรสุทธิ
ทางภาษีอากรเพื่อแสดงในแบบ ภ.ง.ด. 50 และการคานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
การจัดทารายงานและแนวทางการยื่นแบบแสดงรายการต่างๆ ทางภาษี
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Relationship and differences between accounting practices and taxation under
Revenue Code for business transactions particularly revenues and expenses; taxable worksheet
preparation in calculating tax; reconciliation of accounting net profit to taxable profit in order to
complete Por Ngor Dor 50; computation of withholding tax, value added tax and specific
business tax; responsibilities and duties of corporation in taxable reports preparation and tax
payment.
966 411

การบัญชีขนั้ สูง 2
3(3-0-6)
Advanced Accounting II
เงื่อนไขของรายวิชา : 966 112 และ 966 113
การบัญชีสานักงานใหญ่และสาขา การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
การบัญชีสาหรับการเปลี่ยนแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ การบัญชีสาหรับการซื้อและการควบ
กิจการ การจัดทางบการเงินรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกระแสเงินสด และงบกระแสเงินสดรวม การดาเนินธุรกิจด้านการลงทุน การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการ
บัญชี การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน การจัดทางบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์และการบัญชี
สาหรับการปรับโครงสร้างหนี้
Accounting for head office and subsidiaries; foreign currency translation; accounting
for purchase and pooling of interests; consolidated financial statements; statement of changes
in equity; statement of recognized gains and losses; cash flow statements; accounting for
investments; correction of accounting errors; disclosure; preparation of financial statements with
with incomplete accounting transactions; and accounting for debt restructuring.
966 412

การบัญชีระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
International Accounting
เงื่อนไขของรายวิชา : 966 411 #
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีระหว่างประเทศ สาเหตุความแตกต่างทางการบัญชี การจัด
กลุ่มทางการบัญชี การบัญชีที่สอดคล้องกัน การบัญชีเปรียบเทียบ หลักการบัญชี และมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศสาหรับบริษัทข้ามชาติ
Introduction to international accounting, causes of differences in accounting,
accounting classification, accounting harmonization, comparative accounting, accounting
principles and international accounting standards for multinational companies.
966 421

การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Report Analysis
เงื่อนไขของรายวิชา : 966 112 และ 966 113
โครงสร้างและแนวคิดของการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน รายงานทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่ สาคัญ เพื่อการ
ตัดสินใจการวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกั น
การวิเคราะห์งบการเงินรวม รวมทั้งจริยธรรมของการจัดทารายงานการวิเคราะห์งบการเงิน
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The structure and concepts of financial reporting analysis; financial reports and
disclosure; methods and tools for analysis of financial reports and other financial information
related to decision making; analysis of industry; effects of selected accounting policies on
financial reports; analysis of consolidated financial statements; and ethics for financial reporting
preparation.
966 431

การบัญชีเพื่อการวางแผนและการควบคุมกาไร
3(3-0-6)
Accounting for Profit Planning and Control
เงื่อนไขของรายวิชา : 966 231
หลักพื้นฐานและแนวคิดของการวางแผนและควบคุมกาไร เทคนิคการวางแผน การวางแผน
และควบคุมรายได้ การวางแผนและควบคุมการผลิต หลักการและการใช้งบประมาณยืดหยุ่น การวางแผน
และควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนทุน การวางแผนและควบคุมเงินสด การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกาไร การ
รายงานผลการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์ส่วนต่าง
Fundamentals and concepts of profit planning and control, planning techniques,
planning and controlling for revenues, planning and controlling for production, principles of
flexible budgeting, planning and controlling for capital expenditures, planning and controlling for
cash, analysis of cost volume and profit, and performance report and variance analysis.
966 471

การวางแผนภาษีอากร
3(3-0-6)
Tax Planning
เงื่อนไขของรายวิชา : 966 371
ความสัมพันธ์ระหว่างการภาษีอากรกับการประกอบธุรกิจ เทคนิคและวิธีการวางแผนภาษี
อากรประเภทต่างๆ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
ภาษีอื่นๆ เพื่อให้เสียภาษีอากรภายใต้กรอบของกฎหมายและเป็นไปตามความรับผิดชอบต่อบริษัทและสังคม
โดยรวม โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
A relationship between tax and business operation; techniques and methods of tax
planning for various types of taxation including personal income tax, corporate income tax,
withholding tax, value added tax, and other taxations; tax planning under laws and
accountability to corporation and society; using case studies articles and other related
documents.
*966 491

สัมมนาทางการบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
Seminar in Financial Accounting
เงื่อนไขของรายวิชา : 966 313
วิเคราะห์และอภิปรายแนวทางการนาแม่บทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีไปปฏิบัติงาน
ด้านการบัญชีการเงินในองค์กรประเภทต่างๆ และประเด็นปัญหาสาคัญและน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชี
การเงิน โดยใช้กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประเด็นด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
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Analysis and discussion about the application of accounting framework and
standards in various organizations; significant and interesting financial accounting issues; national
and international case studies, articles, other document; and other ethical issues.
**966 492 สัมมนาทางการสอบบัญชี
3(3-0-6)
Seminar in Auditing
เงื่อนไขของรายวิชา : 966 351
อภิปราย วิเคราะห์ และค้นคว้าความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานการสอบบัญชี วิเคราะห์และ
อภิปรายประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานผู้สอบบัญชีและแนวทางการแก้ไข ประเด็นปัจจุบันที่สาคัญและ
น่าสนใจในวิชาชีพสอบบัญชีภายนอก โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งปัญหาพิเศษด้านการสอบบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Analysis, discussion, and study for knowledge and understanding of auditing
standards; analysis and discussion of significant problems found in auditing practices and
suggestions; using national and international case studies, articles and other document; special
problems in auditing and ethical issues.
966 493

สัมมนาทางการบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
Seminar in Managerial Accounting
เงื่อนไขของรายวิชา : 966 232
วิเคราะห์และอภิปรายบทบาทของการบัญชีบริหารในธุรกิจปัจจุบัน การใช้ข้อมูลทางการบัญชี
เชิงกลยุทธ์ ประเด็นปัจจุบันที่สาคัญและน่าสนใจในการประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการ
บัญชีเพื่อการบริหาร เช่น การใช้ข้อมูลการวางแผนและการควบคุมกาไรในการบริหาร, การใช้ข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ เป็นต้น โดยใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในธุรกิจ
Analysis and discussion about the role of managerial accounting in business; use of
accounting information in strategic management; significant and interesting issues in applying
cost accounting and managerial accounting in management including use of information in profit
planning and control, information for decision making; case studies.
966 495

สหกิจศึกษาทางการบัญชี
6(0-36-18)
Co-operative Education in Accounting
เงื่อนไขของรายวิชา : 966 232 และ 966 313 และ 966 351
การเรียนรู้การปฏิบัติงานในหน่วยงานประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสาขา
การบัญชีหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
A real-life experience of accounting practices or other related areas in
governmental and private enterprises.
967 201

สถิติเพื่อการจัดการ
Statistics for Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี

3 (3-0-6)
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ระเบียบวิธสี ถิติ การจัดระเบียบและนาเสนอข้อมูล ความน่าจะเป็นขั้นแนะนา
ตัวแปรสุม่ และการแจกแจงตัวแปรสุ่มการประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานทางรูปแบบธุรกิจ การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การถดถอย สหสัมพันธ์และการทานาย การพยากรณ์และตีความแนวโน้ม การใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ
Statistical methods, organizing and displaying data, introduction to probability,
random variables and their distributions, estimation and hypothesis testing in business model,
analysis variance, regression correlation and prediction, forecasting and interpreting trends,
statistical software.
967 261

หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
Principles of Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและทฤษฏีการจัดการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
หน้าที่ของการจัดการ สภาพแวดล้อมของธุรกิจและวัฒนธรรมองค์การ การวางแผน: กระบวนการตัดสินใจ
กระบวนการวางแผน การจัดองค์การ: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสั่งการและอานวยการ ภาวะผูน้ า การจูงใจ
มุ่งผลงาน คณะทางานและการร่วมมือ การสื่อสารเพื่อการจัดการ การควบคุม
Major concepts and management theory, change management, negotiation strategy,
functions of management, business environment and organization culture, planning; decision
process, planning process, organizing; human resource management, leading; leadership,
motivation, team and teamwork, communication for management, controlling.
967 263

การจัดการงานผลิตและบริการ
3 (3-0-6)
Production Management and Operation Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาการกระบวนการผลิตและการบริการ แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
บริการ การบริหารโครงการ การประมาณการณ์อุปสงค์ การเลือกทาเลที่ตั้งและการวางผังโรงงาน การจัดซื้อ
การจัดการสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์และออกแบบงาน การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการคุณภาพ การจัดการด้าน
เทคโนโลยี
Study production and service processes, concept of products and service design,
project management, demand forecasting, location and layout design, purchasing, inventory
management, work design and analysis, supply chain management, quality management. and
technology management
967 303

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี

3 (3-0-6)
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ศึกษาหลักสาคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศและองค์การ จริยธรรมในการใช้ระบบสารสนเทศ
ฐานข้อมูล เทคโนโลยีโทรคมนาคม การจัดการความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการความรู้ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและการพัฒนาระบบสารสนเทศ
Study the core concept of management information systems, the element of
management information systems, the relationship between information systems and
organization, ethic for information systems using, database, telecommunication, information
systems security management, enterprise application, electronic business, knowledge
management, decision support systems and information systems development.
967 367

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (2-2-5)
Strategic Management
เงื่อนไขของรายวิชา : 967 111 หรือ 967 261
ความหมายและความสาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ แนวคิดในการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ในกระบวนการธุรกิจ การวิเคราะห์การแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
เพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เพื่อกาหนดกล
ยุทธ์ในระดับต่างๆ องค์ประกอบและเครื่องมือในการบริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นบทบาทการตัดสินใจของผู้บริหารทุก
ระดับขององค์กรโดยใช้กรณีศึกษา และการศึกษาดูงาน การประเมินผล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
Definition and importance of Strategic management and business policy , concept
of business strategic management process, competition analysis, analysis of strengths,
weaknesses opportunities and threats by environmental changes for setting level of strategy,
factors and tools of strategic management by focusing on decision making of the all levels in
organization) by case study and study tour, evaluation control, environmental analysis.
967 464

จริยธรรมธุรกิจและสถานประกอบการที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
Business Ethics and Sustainable Enterprise
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
บทบาทของธุรกิจกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน การประยุกต์หลักธรรมไปสูจ่ ริยธรรมธุรกิจ
จริยธรรมธุรกิจและพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในองค์กร การกากับดูแลกิจการ หลักการ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน ความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภคของธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและการมีส่ วน
ร่วมพัฒนาชุมชนของธุรกิจ
Role of business and sustainable social development, the applications of moral to
business ethics,business ethics and desirable behavior, knowledge of ethics in organization,
business monitoring, principles of good corporate governance, human rights and labor
treatment,responsibility of business on customers and environment, justice in business,
participation of business in community development.

30
967 481

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
เงื่อนไขของรายวิชา : 967 263
ศึกษาคานิยามและความหมายของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน องค์ประกอบของโซ่อุปทาน การ
ออกแบบเครือข่าย การประมาณการณ์อุปสงค์ การวางแผนในโซ่อุปทาน การวางแผนและการจัดการสินค้าคงคลัง
การจัดการคลังสินค้า การออกแบบและการวางแผนเครือข่ายการขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน
Study meaning and concept of logistics and supply chain, the component of
supply chain, supply chain network design, demand forecasting, supply chain planning,
inventory planning and management, warehouse management, transport network design and
planning, information technology management for logistics and supply chain.

