
 

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศกึษา  :  มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

                           คณะ                 :  บรหิารธรุกจิและการบัญชี 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 

   1.1  รหัสหลักสูตร       :  25431631100403 

 

   1.2 ช่ือหลักสูตร   

   ช่ือภาษาไทย    :  หลกัสตูรบัญชีบณัฑติ   

            ช่ือภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Accountancy Program 

 

2.  ช่ือปริญญา 

   ช่ือเต็มภาษาไทย  :  บัญชีบัณฑติ 

   ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Accountancy  
 

   ช่ือยอภาษาไทย   :  บช.บ. 

   ช่ือยอภาษาอังกฤษ  :  B.Acc.  

 

 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

  3.1  หลักสูตร 

    3.1.1  จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร 

      หลักสูตรบัญชีบัณฑติ  ผูสําเร็จการศกึษาตองเรยีน  ไมนอยกวา 130 หนวยกติ 
 

 

    3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

       หลักสูตรบัญชีบัณฑติ  ประกอบดวยสัดสวนหนวยกติแตละหมวดวชิาและแตละ

กลุมวชิา  ดังนี้ 
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หมวดวชิา เกณฑ  สกอ.  

(หนวยกติ) 

หลักสูตรเดมิ 

(หนวยกติ) 

หลักสูตรปรับปรุง 

(หนวยกติ) 

1)  หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป ไมนอยกวา  30 ไมนอยกวา  30 ไมนอยกวา  30 

   1.1  กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร - 12 – 15 9 – 12 

   1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร - 3 –  6 6 –  9 

   1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร - 6 –  9 6 –  9 

   1.4  กลุมวชิาคณติศาสตร  

         วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

- 6 – 9 6 – 9 

2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน ไมนอยกวา  84   ไมนอยกวา  94 ไมนอยกวา  94 

    2.1  กลุมวชิาพื้นฐานวชิาชีพ - เรยีน  39 เรยีน 39 

    2.2  กลุมวชิาชีพบังคับ - เรยีน  30 เรยีน 39 

    2.3  กลุมวชิาชีพเลอืก - ไมนอยกวา  18 ไมนอยกวา  9 

    2.4  กลุมวชิาประสบการณวชิาชีพ - เรยีน 7 เรยีน  7 

3)  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 

จํานวนหนวยกติรวม ไมนอยกวา  120 ไมนอยกวา  130 ไมนอยกวา  130 
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 3.1.3  รายวชิา 

      1)  หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป  ตองเรยีนทกุกลุมวชิาไมนอยกวา  30  หนวยกติ 

           1.1)  กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร   เรยีน  9 - 12  หนวยกติ 

             บังคับเรยีน    6  หนวยกติ 

1500119 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสบืคนสารสนเทศ 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

3(2-2-5) 

1500120 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

(Foundation of English) 

3(2-2-5) 

 

        เลอืกเรยีน    3 - 6  หนวยกติ 
 

1500123 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน 

(Basic Speaking Skills of English) 

3(2-2-5) 

1500125 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน 

(Basic Reading and Writing of English) 

3(2-2-5) 

1561115 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน 

(Japanese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1571118 ภาษาจนีเบื้องตน 

(Chinese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1581107 ภาษามาเลยเบื้องตน   

(Malay for Beginners )               

3(2-2-5) 

1661108 ภาษาเกาหลเีบื้องตน      

(Korean for Beginners) 

3(2-2-5) 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน      

(Lao for Beginners) 

3(2-2-5) 

1681103 

 

ภาษาเขมรเบื้องตน  

(Khmer for Beginners) 

3(2-2-5) 

1691103 ภาษาพมาเบื้องตน   

(Burmese for Beginners)    

3(2-2-5) 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบื้องตน       

(Vietnamese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1741101 ภาษาอินโดนเีซียเบื้องตน  

(Bahasa Indonesia for Beginners)                                   

 

3(2-2-5) 
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    1.2)  กลุมวชิามนุษยศาสตร    เรยีน    6 - 9  หนวยกติ 

 

          บังคับเรยีน   3  หนวยกติ 

2522203 

 

 คุณธรรม นําความรู 

  (Virtue – lead Knowledge) 

3(2-2-5) 

      

             เลอืกเรยีน  3 - 6  หนวยกติ 
 

1500104 ความจรงิของชีวติ 

(Truth  of Life) 

3(3-0-6) 

1500124 เพศวถิ ี 

(Sexual Orientation)       

3(3-0-6) 

2001116 สุนทรยีภาพของชีวติ  

(Aesthetic Appreciation)   

3(2-2-5) 

2500101 พฤตกิรรมมนุษยกบัการพัฒนาตน 

(Human Behaviour and Self Development) 

3(3-0-6) 

   

    1.3)  กลุมวชิาสังคมศาสตร    เรยีน    6 - 9  หนวยกติ 
 

                บังคับเรยีน  6  หนวยกติ 
 

2500102 

 

วถิไีทย      

(Thai  Living) 

3(3-0-6) 

2500107 อาเซียนศกึษา   

(ASEAN Studies) 

3(3-0-6) 

 

 
 

        เลอืกเรยีน   0 - 3  หนวยกติ 
 

2500103 วถิโีลก  

(Global Living) 

3(3-0-6) 

2500108 ชีวติกับสิง่แวดลอม 

(Human Beings and Environment) 

3(2-2-5) 

2500112 วถิชีีวติเศรษฐกจิพอเพียง  

(Self-Economic Sufficiency) 

3(3-0-6) 

2500113 สทิธแิละหนาที่พลเมือง 

(Human Rights and Civic Responsibility) 

3(3-0-6) 
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2541204 มนุษยกับธรรมชาต ิ

(Man and Nature) 

3(3-0-6) 

           

                    1.4)  กลุมวชิาคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี เรยีน  6 – 9  หนวยกติ 

       บงัคับเรยีน     3  หนวยกติ 
 

4000115 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวติ 

(Information Technology for Life) 

3(2-2-5) 

 

      เลอืกเรยีน     3 - 6 หนวยกติ  
 

4000114 วทิยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 

(Science for Quality of Life) 

3(2-2-5) 

4000106 การคิดและการตัดสนิใจ 

(Thinking and Decision Making) 

3(2-2-5) 

4083202 กฬีาเพื่อสุขภาพ 

(Sports for Health) 
 

3(2-2-5) 

     2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน เรยีนไมนอยกวา  94  หนวยกติ 

        2.1)  กลุมวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ เรยีน  39   หนวยกติ 
 

2562302  กฎหมายธุรกจิ 

(Business Laws) 

3(3-0-6) 

   3521105 หลักการบัญชี  1 

(Principles of Accounting1) 

3(2-2-5) 

   3521106 หลักการบัญชี  2 

(Principles of Accounting2)  

3(2-2-5) 

  3524309 หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

(Priciple of Information System) 

3(2-2-5) 

3531105 การเงนิธุรกจิ 

(Business Finance) 

3(2-2-5) 

3532207 การภาษอีากร 1  

(Taxation 1) 

3(2-2-5) 

3541101 หลักการตลาด 

(Principle of Marketing) 

3(3-0-6) 
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3561101 องคการและการจัดการ 

(Organization and Management) 

3(3-0-6) 

 3561204 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกจิ 

(Introduction to Business Operation) 

3(3-0-6) 

3564201 การจดัการเชิงกลยุทธ      

(Strategic  Management) 

3(3-0-6) 

3591113 หลักเศรษฐศาสตร 

(Principles of Economics) 

3(3-0-6) 

3593301 การวเิคราะหเชิงปรมิาณ 

(Quantitative Analysis) 

3(3-0-6) 

   4112105  สถติธิุรกจิ 

  (Business Statistics) 

3(3-0-6) 

        2.2)  กลุมวชิาชีพบังคบั  เรยีน  39  หนวยกติ 
 

3522103 การบัญชีข้ันกลาง 1  

(Intermediate Accounting 1)  

3(2-2-5) 

3522104 การบัญชีข้ันกลาง 2  

(Intermediate Accounting 2) 

3(2-2-5) 

 

3522106 การบัญชีตนทุน 

(Cost Accounting) 

3(2-2-5) 

3532208 การภาษอีากร 2  

(Taxation 2) 

3(2-2-5) 

3523304 การบัญชีบรหิาร 

(Management Accounting) 

3(2-2-5) 

3524101 การบัญชีข้ันสงู 1  

(Advanced Accounting 1)    

3(2-2-5) 

3524102 การบัญชีข้ันสงู 2 

(Advanced Accounting 2) 

3(2-2-5) 

3524319 การสอบบัญชี 

(Auditing) 

3(2-2-5) 

3524303 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

(Internal Control and Internal Auditing) 

3(2-2-5) 
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3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

(Accounting Information Systems) 

3(2-2-5) 

3524316 

 

3524403 

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

(Computer Application for Accounting) 

รายงานการเงนิและการวเิคราะหงบการเงนิ 

(Financial Reporting and Statement Analysis) 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

3524903 สัมมนาการบัญชีบรหิาร 

(Semmina in Managerial Accounting) 

3(2-2-5) 

 

    2.3)  กลุมวชิาชีพเลอืก  เรยีนไมนอยกวา 9  หนวยกติ 

        กลุมวชิาเลอืกมีทัง้หมด 6 กลุมวชิาใหเลอืกเรยีนไมนอยกวา  9  หนวยกติ 
  

               1) กลุมวชิาการบัญชีการเงนิ 

3523213 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ    

(Governmental Accounting) 

3(2-2-5) 

 

3523214 การบัญชีเฉพาะกจิการ  

(Accounting for Specific Enterprises) 

3(2-2-5) 

 

3524104 ทฤษฎีบัญชี 

(Accounting Theory) 

3(2-2-5) 

3524902 สัมมนาการบัญชีการเงนิ  

(Seminar in Financial Accounting) 

3(2-2-5) 

   

                            2) กลุมวชิาการบัญชีบริหาร 
 

3533413 การวางแผนและการควบคุมกําไร 

(Profit Planning and Control) 

3(2-2-5) 

3524320 การบัญชีเพื่อการจัดการสิง่แวดลอม 

(Environment Management Accounting) 

3(2-2-5) 

 

      3) กลุมวชิาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน 
 

3524311 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี  

(Accounting Information System Audit and Control) 

3(2-2-5) 

 

3524317 นติบิัญชีศาสตร 

(Forensic Accounting) 

3(2-2-5) 
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3524318 การตรวจสอบบัญชีดวยคอมพิวเตอร 

(Auditing by Software) 

3(2-2-5) 

 

3524913 สัมมนาการตรวจสอบภายใน 

(Seminar in Internal Auditing)   

3(2-2-5) 

3524914 สัมมนาการสอบบัญชี  

(Seminar in Auditing) 

3(2-2-5) 

 

             4) กลุมวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี 
 

 3524314 

 

การวเิคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี  

(Accounting Information System Analysis and Design) 

 3(2–2–5) 

 

3524315 การรกัษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

และการควบคุม 

(Information System Security and Control) 

 3(2–2–5) 

 

3524915 สัมมนาเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

(Seminar in Accounting Information Systems and 

Technology) 

 3(2-2-5) 

3524907 การจัดการฐานขอมูลทางการบัญชี  

(Database Management for Accounting) 
 

 3(2–2–5) 

 

                    5) กลุมวชิาการภาษีอากร  

 

3524210 การวางแผนภาษ ี

(Tax Planning) 

 3(2-2-5) 

3524916 สัมมนาทางภาษอีากร 

(Seminar in Taxation) 
 

 3(2-2-5) 

                     6) กลุมวชิาอ่ืนๆ  

 

 

 

 

 

3504106 การบรหิารความเสี่ยงองคกร  

(Enterprise Risk Management) 

3(2-2-5) 

3524912 ระเบยีบวจิัยทางการบัญชี 

(Research Accounting Methodology) 

3(2-2-5) 

3534203 การจัดการการลงทุน 

(Investment Management) 

3(3-0-6) 

3531104 การเงนิสําหรับผูประกอบการ 

(Entrepreneur Finance) 

3(3-0-6) 
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    2.4)  กลุมวชิาประสบการณวชิาชีพ  เรยีน   7   หนวยกติ 

(เลอืกเรยีนจากแผนฝกประสบการณวชิาชีพหรอืแผนสหกจิศกึษาแผนฝกประสบการณวชิาชีพ) 

                        1)  วชิาฝกประสบการณ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หนวยกติ(ช่ัวโมง) 

3503819 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพการบัญชี 

(Preparation for Professional Experience in Accounting ) 

1(60) 

 

3504814 การฝกประสบการณวชิาชีพการบัญชี   

(Field Experience in Accounting ) 

6(600) 

 

 

                         2)  วชิาสหกจิ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หนวยกติ(ช่ัวโมง) 

6003801 เตรยีมสหกจิศกึษา 

(Cooperative Education Preparation) 

1(60) 

 

6004801 สหกจิศกึษา 

(Cooperative Edcation) 

6(600) 

 

 

          3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี เรยีนไมนอยกวา   6  หนวยกติ 

   ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ  ในหลักสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซํ้ากับ

รายวชิาที่เคยเรยีนมาแลวและตองไมเปนรายวชิาที่กําหนดใหเรยีนโดยไมนบัหนวยกติรวมใน

เกณฑการสําเร็จหลกัสูตรนี้ 
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รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                   หนวยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

  3.1.5  คําอธบิายรายวชิา 

    1)  หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 

     1.1)  กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 
 

 

1500119  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสบืคนสารสนเทศ       3(2-2-5) 

  (Thai for Communication and Information Retrieval) 

    การพัฒนาทกัษะทางดานภาษาไทยในดานการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน 

โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา  การสบืคนสารสนเทศตาง ๆ จากทรัพยากร 

สารสนเทศ   เครื่องมือชวยคนโดยใชเทคโนโลยสีมัยใหม  เขียนรายงานไดอยางถูกตองตาม

หลักวชิาการ 

 Development of Thai language skills in listening, reading and writing by focusing     

  on language correlation skills, utilize modern information technology tool for inquiry  

information and writing acceptable reports according to Thai language principle. 
 

1500120  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                 3(2-2-5)  

  (Foundation of English) 

 การพัฒนาทกัษะการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนในการสื่อสาร  เบื้องตน   

ฟงบทสนทนาสัน้ ๆ ที่ใชในชีวติประจําวัน  ใชคําศัพท  วลี  และใชไวยากรณ  เบื้องตนใน 

การสื่อสาร 

 Development of listening, speaking reading and writings skills in basic communication, 

  listening to short conversation commonly used in daily life, Applying  basic vocabulary,  

 phrase and grammar in order to communicate. 
 

1500123  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน                                 3(2-2-5)     

                (Basic Speaking Skills of English) 

 ฝกทักษะการฟง  การพูด  เนนการออกเสยีงหนกัเบาของคําศัพท  ประโยค     

   อยางถูกตอง เลอืกใชวล ี สํานวนในบทสนทนาข้ันพื้นฐานตาง ๆ 

 Practice of speaking skills with an emphasis on basic word stress and sentence 

  intonation and use appropriate phrases and idioms in simple dialogues. 
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1500125  การอานและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน                             3(2-2-5) 

                (Basic Reading and Writing of English) 

                        เทคนคิการอาน ทัง้การอานออกเสยีงและการอานในใจ  เทคนคิการเพ่ิมพูนคําศัพท 

  ใหกวางข้ึนและฝกอานบทอานที่หลากหลาย รวมทัง้หนังสอืนอกเวลาตาง ๆ ฝกเขียนประโยค 

ตาง ๆ โดยใชหลักไวยากรณอยางถูกตองฝกเขียนตามรูปแบบโดยใชโครงสรางประโยค

และคําศัพทที่เหมาะสม 

                        Reading techniques for both reading aloud and reading comprehension, Techniques 

  for vocabulary expansion and various types of texts including external books. Practice 

               of writing sentences using the correct grammar. Writing from models using appropriate 

              structure and vocabulary. 

 

1561115    ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน                  3(2-2-5)  

    (Japanese for Beginners) 

ฝกทักษะ 4 ทักษะอยางบูรณาการ  โดยศกึษาตัวอักษรญ่ีปุน  คําศัพท  รูป ประโยค  

  และไวยากรณพื้นฐาน  โดยเนนการฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  รวมทัง้ ศกึษาลักษณะ 

  ทางสงัคม  วัฒนธรรม   

Practice of four integrated language skills focusing on Japanese letter, vocabulary, 

 sentence structure and basic grammar by focusing basic speaking skill in daily  

life including studying of Japanese social. 

 

1571118  ภาษาจีนเบื้องตน                   3(2-2-5) 

  (Chinese for Beginners) 

ระบบสัทศาสตรภาษาจนีกลาง  หลกัการเบื้องตนของตวัอักษรจนี  และฝกทักษะ 

 การฟง  พูด  อาน  เขียนคําศัพท  วลี  ประโยค และขอความอยางงายที่ใชในชีวติ 

ประจําวัน  เชน  การทกัทาย  การแนะนําตนเอง  การบอกเวลา  การซ้ือของ  เปนตน 

  Mandarin Chinese phonetics, fundamental principle of the Chinese letters,  

 and the practice of listening, speaking, reading, and writing skills in basic Chinese  

 words, phrases, and sentences that are commonly used in daily life; for instance,  

 greeting, self-introduction, time telling, shopping, etc. 
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1581107  ภาษามาเลยเบื้องตน                  3(2-2-5) 

  (Malay for Beginners)  

 ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝก 

บทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา   

การซ้ือของ เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามไดและเขียน 

ประโยคงาย ๆ ได 

 Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures and   

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

Introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making Conclusion and answering questions and simple Malay sentence writing. 

 

1661108  ภาษาเกาหลเีบื้องตน                  3(2-2-5) 

  (Korean for Beginners) 

 ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  เนนฝกบท 

สนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา  การซ้ือ 

ของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  และเขียนประโยค 

งาย ๆ ได 

 Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, making  

conclusion including answering questions and simple Korean sentence writing. 

 

1671104  ภาษาลาวเบื้องตน                  3(2-2-5) 

  (Lao for Beginners) 

         ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  เนนฝก 

บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว การบอกเวลา                  

การซ้ือของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได   

และเขียนประโยคงาย ๆ ได 
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                      Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making conclusion and answering questions and simple Lao sentence writing. 

 

1681103  ภาษาเขมรเบื้องตน                  3(2-2-5)  

  (Khmer for Beginners) 

   ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  เนนฝก 

บทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา     

การซ้ือของเปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรปุและตอบคําถามไดและ  

 เขียนประโยคงาย ๆ   ได 

 Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, making 

conclusion and answering questions and simple Khmer sentence writing 

 

1691103  ภาษาพมาเบื้องตน                  3(2-2-5)  

(Burmese for Beginners) 

ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  เนนฝกบท 

สนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก การทกัทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา   การซ้ือ 

ของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได  และเขียน 

ประโยคงาย ๆ   ได 

       Practice of four integrated language skills, study on basic Burmese structures and  

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making conclusion and answering questions and simple Burmese sentence writing. 
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1711108  ภาษาเวยีดนามเบื้องตน                 3(2-2-5)  

  (Vietnamese for Beginners) 

 ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน       

                เนนฝกบทสนทนาทีใ่ชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา         

                การซ้ือของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรปุและตอบคําถามไดและ  

เขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese    

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings,   

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short  

massages, making conclusion and answering questions and simple Vietnamese   

sentence writing. 

 

1741101  ภาษาอินโดนเีซยีเบื้องตน                                                               3(2-2-5)  

  (Bahasa Indonesia  for Beginners) 

 ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพื้นฐานเนน  

  ฝกบทสนทนาที่ใชในชีวติประจําวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา     

การซ้ือของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามไดและ  

เขียนประโยคงาย ๆ ได 

 Practice of four integrated language skills, study on basic Bahasa    

Indonesia structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such   

as greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading   

short massages, making conclusion and answering questions and simple Bahasa    

Indonesia  sentence writing. 
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 รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                              หนวยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

           1.2)  กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

2522203 คุณธรรม นําความรู                  3(2-2-5)   

  (Virtue – lead Knowledge) 

   ทฤษฎี  ความหมายความรู  และวธิีสรางความรู  การคิดเชิงสรางสรรค   

 การพัฒนาสุขภาพกายและจติ  การปลูกฝงคานยิมที่ดงีามตามหลักศลีธรรม  คุณธรรม   

จรยิธรรมในการประกอบวชิาชีพ  เคารพในศักดิ์ศรแีละจติวญิญาณแหงความเปนมนษุย    

ความภูมิใจในความเปนไทย  มีสํานกึรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาต ิ อนุรักษภูมิปญญา  

ไทยทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอม  การเจรญิเมตตา  ฝกจติภาวนา  การเขียนบนัทกึ  

ความดแีละสามารถบรูณาการหลกัคุณธรรมการครองตน  ครองคนและครองงาน  ไปใช  

ในการดําเนนิชีวติอยางถกูตองและเหมาะสม 

 Theories, meaning, knowledge and how to build the knowledge, creative 

thinking, physical and mental development, fostering good popularity follow by morality 

way, virtue and morality in earning a Professional livings, respecting in honor and 

spirit of humanity, proud to be Thai, having the responsible consciousness towards 

society and nation, preserving Thai wisdom, natural resources and environment, kindness 

meditation, mental meditation, writing  goodness note and can be integrated the 

principles of virtues person in self-control, conducting oneself, and doing one’s duty  

used in living correctly and appropriately 

 

1500104  ความจริงของชีวิต                  3(3-0-6) 

(Truth of Life) 

             ความหมายของชีวติ  ความจรงิของชีวติ  คุณคาและเปาหมายของชีวติในดาน  

ศาสนาและปรัชญา  หลักธรรมในการดําเนนิชีวติตามหลักศาสนา  การนําหลักธรรมมาใช 

แกปญหาชีวติในยุคโลกาภิวัตน  หลักการเจริญสตเิพื่อเขาใจสัจจะธรรมแหงชีวติตนเอง   

ผูอ่ืน  สงัคมและสรรพสิ่งตามความเปนจรงิ  ดํารงชีวติดวยหลักสัมมาปฏิบัต ิ เพื่อชีวติ 

สันตสิุขและสังคมสนัตภิาพ 
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 Meaning of life, truth of life, value and goals of life on the religion and         

      philosophy, life charter and principles of Dhamma in living according to the principles  

of religion, bringing the principles of Dhamma to contribute in solving the life problems 

in globalization, mindfulness meditation to understand the reality of life of oneself       

others society and everything as the truth, living with  doing right for peaceful life    

and society 

  

1500124  เพศวถิี                      3(3-0-6)  

(Sexual Orientation) 

ความหมายและขอบขายของเพศศกึษา  ความสําคัญและความจําเปนใน  

การเรยีนเพศศกึษา ความรูเรื่องเพศวถิแีละองคประกอบเรื่องเพศ  พัฒนาการของมนุษย      

สัมพันธภาพทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออก สุขภาพ 

ทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการหลอหลอมวถิทีางเพศ  กระบวนการ 

สงเสรมิการเรยีนรูเรื่องเพศ 

 Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of studying 

well-being including sexual well-being such as human growth, sexual  relations,  

personal skills, sexual behaviour and how to reveal sexual well-being. Social and  

cultural sectors affecting sexual well-being instructional process. 

 

2000116  สุนทรียภาพของชีวติ                  3(2-2-5)  

  (Aesthetic Appreciation) 

            จําแนกขอแตกตางอารมณแหงความสุข  ปรัชญาทางความคิดเชิงสรางสรรค  

จนิตนาการ  และการกลาแสดงออก  ความหมายในสนุทรยีศาสตรเชิงการคิด กับสนุทรยี 

ศาสตรเชิงพฤตกิรรมโดยสังเขป  ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมาของศาสตร 

ทางการเห็น  ศาสตรทางการไดยนิ  และศาสตรทางการเคลื่อนไหวสูทัศนศลิป  ศลิปะ 

ดนตรี และศิลปะการแสดง  ผานข้ันตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจาก 1) ระดับการรําลึก  

2) ผานข้ันตอนความคุนเคย และ 3) นําเขาสูข้ันความซาบซ้ึง เพื่อใหไดมาซ่ึงประสบการณ       

ของความซาบซ้ึงทางสุนทรยีภาพ  และการนําไปปรับใชในชีวิต 
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 Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and    

behavioral aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of   

imagery, the art of sound, the art of movement, visual arts, musical arts, and    

performing arts through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted    

level, 3) appreciative level for getting experience in aesthetic appreciation. 

 

2500101  พฤตกิรรมมนุษยกับการพัฒนาตน             3(3-0-6)  

  (Human Behavior and Self Development) 

 พฤตกิรรมมนุษย  องคประกอบและสาเหตุปจจัยแหงพฤตกิรรม  การศกึษา  

และพัฒนาตนเองของมนุษย  การบริหารตนเอง  การสรางมนุษยสัมพันธ  การสื่อสาร  

  การพัฒนาพฤตกิรรมการทํางานและการทํางานเปนทมี  การเปนผูนําและผูตาม  และการ  

อยูรวมกันอยางเปนสุข 

 Human behaviour factors and casual of behaviour, self study and human   

self development, self management, human relations, communication, work development       

and teamwork, leader and follower and peaceful society. 

 

1.3)  กลุมวชิาสังคมศาสตร 

 

2500102 วถิไีทย                       3(3-0-6)  

  (Thai Living) 

             ลักษณะสังคมการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยวัฒนธรรมและประเพณีไทย  

อัตลกัษณความเปนไทย  การสํานกึรกัความเปนไทยและสํานกึรกัษบานเกดิ ประวัตศิาสตร 

ไทยและประวัติศาสตรทองถิ่นลักษณะการเมืองการปกครองไทยในอดีตและปจจุบัน   

ปญหาสังคมไทย กระบวนทัศนที่เหมาะสมกับสงัคมไทย 

      The characteristics of Thai social, Thai society exchanges culture and    

tradition, Thailand identities, Awareness Thailand and love for homeland, Thai history  

and local history, Characteristics of Thai politics and government, Social problems in  

Thailand, The Social Paradigm Thailand. 
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2500107 อาเซยีนศกึษา                    3(3-0-6)  

  (ASEAN Studies) 

            พัฒนาการของอาเซียนในดานการเมือง  เศรษฐกจิ  และสังคมวัฒนธรรม    

การกอตัง้ประชาคมอาเซียน  ประเมินผลความรวมมือของอาเซียน  การวเิคราะหปญหา  

และแนวโนมในอนาคต  กรอบความรวมมือระหวางประเทศอ่ืน ๆ ของอาเซียน  การ        

รวมกลุมประเทศอาเซียนและพัฒนาการของประเทศตาง ๆ ในอาเซียน  เนนลกัษณะรวม  

และความหลากหลายในมิตทิางประวัตศิาสตร  การเมือง  เศรษฐกจิ  สงัคมและ วัฒนธรรม    

ของประเทศเหลานัน้   

 Development of ASEAN in political, economic, and socio-cultural. dimensions   

since the emerging  period  to  the present. The establishment of ASEAN community, 

Evaluation of ASEAN co operations, Analysis of issues and trends. ASEAN’s external  

relations with other regional cooperation, and the development of the member  

countries with an emphasis on the unity and diversity in their history, politics,   

economy, and society.  

 

2500103 วถิโีลก                      3(3-0-6)  

  (Global Living) 

 สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบ 

จากสภาพเศรษฐกจิสงัคม  การเมือง  การปกครองของโลกตอสงัคมไทย  การปรับตัวของ       

สังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เนนกลุมตาง ๆ ในโลก (ยุโรป อาเซียน)   

วิเคราะหทิศทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได 

 Situations of current economy, society, politics and government, effects  

                of global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation  

               of Thai society accordance with global change focusing on countries from different    

parts of the world (European countries, Asian countries), analysis of future world    

economic directions. 
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2500108 ชีวติกับสิ่งแวดลอม                  3(2-2-5)  

  (Human Being and Environment) 

 ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอม ความสัมพันธ 

                เชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาติ  การ 

 อนุรกัษความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น  การดําเนนิ กจิกรรมโดยใชวทิยาศาสตรและ 

เทคโนโลยทีี่มีผลกระทบตอสิง่แวดลอมและพลังงาน  การสงเสรมิบํารุงรักษาและคุมครอง 

คุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ให ตระหนักถงึการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา   

การใชพลังงานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความ เกี่ยวของเช่ือมโยง  ผลกระทบที่เกดิข้ึนจาก 

ภาวะโลกรอนตามหลกัการพัฒนาที่ยั่งยนื 

 Definition, importance of natural resources, environment, systematic        

relations between human being and environment, development and use of natural    

resources, preservation of local biodiversity, activity conduction by using science and   

technology affecting environment and energy, promotion, maintenance, and preservation    

of environment and natural resources quality focusing on effective and efficient use  

of natural resources, use of alternative energy, global warming, concerns and effects  

of global warming based on the principles of sustainable development. 

 

2500112  วถิชีีวติเศรษฐกจิพอเพียง                3(2-2-5)    

  (Self-Economic Sufficiency) 

    วเิคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบตัเิกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ  และ  

แนวทางพัฒนาวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริใน  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เพื่อใหตระหนักในความสําคัญ  

  มีความรู  ความเขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ภูมิปญญาทองถิ่น    

สามารถนําหลักการ  และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวถิชีีวติของตนเอง  พัฒนา   

องคกรและชุมชนไดอยางพอดี  พอเพียงและยั่งยืน  มีการศึกษาดูงานในระดับทองถิ่นที่  

ประสบความสําเร็จ เพื่อใหเห็นแนวทางปฏิบัติที่แทจรงิ  หรือปฏิบัตจิรงิในครัวเรือน    

(เนนเนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกับโปรแกรมวชิาทีส่อน) 
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    Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies    

for living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His        

majesty King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge,  

understanding of the philosophy, local wisdom, application of the principles and   

strategies for self-living development, sufficient and sustainable development for    

organizations and communities, study visit to successful community for practical         

guidelines. (Contents should be related to the fields of students) 

 

2500113  สทิธแิละหนาท่ีพลเมอืง                 3(3-0-6)  

  (Human Rights and Civic Responsibility) 

 ความเปนพลเมืองสําหรับเด็กและเยาวชนในทุกระดับการศกึษา  เสรมิสราง   

อุดมการณและพลังความคิด  พลงัความรกัและพลงัความสามัคคี  อยูรวมกนับนพื้นฐาน 

ของการเคารพกตกิาของสงัคม  เคารพผูอ่ืน และเคารพหลักการของการปกครองตาม 

ระบอบประชาธปิไตยสามารถทํางานเช่ือมประสานสูเปาหมายเดยีวกัน  การเสรมิสราง 

คุณธรรมจรยิธรรมดานการปองกันการทุจรติ   ตอตานการคอรัปช่ันและมีภูมิความรู 

ดานหลักกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนทุกระดับควรรู 

 Citizenship for childhood and youth in all grades, reinforce ideology and  

power of thought, affection and unity, living together through respecting of social  

regulation, others and democratic principle, ability of working harmoniously to achieve 

the mutual goal, moral and ethical instilment on corruption prevention. resist corruption 

and understand general law requires of people at all levels. 
 

2541204  มนุษยกับธรรมชาต ิ                  3(3-0-6)  

  (Man and Nature) 

 ววัิฒนาการและปฏิสัมพันธระหวางสังคมมนุษยกับธรรมชาต ิการเปลี่ยนแปลง 

แนวโนมระบบธรรมชาติ  วถิกีารเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาต ิ ปญหาระหวาง 

มนุษยกับธรรมชาต ิ ภาวะวกิฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดํารงอยู 

รวมกันกับธรรมชาตไิดอยางยัง่ยนืและสนัตสิุขทั่งในระดบับุคคล  ประชาคมทองถิ่น   

ประชาคมโลก 

 



 

 

21 
รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                  หนวยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

 Evolution and interaction between man and environment, change of nature  

system, ways of change of man and nature, problems of man with nature, natural  

crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with nature at  

personal, local and global levels. 

 

              1.4)  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

4000115  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวติ              3(2-2-5) 

  (Information Technology for Life) 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอรที่มีอิทธพิลและมีผลกระทบตอ 

ชีวติและสงัคม  การใชงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  การใชโปรแกรมประมวลผลคํา  การใช 

โปรแกรมดานการคํานวณและการใชโปรแกรมนําเสนองาน  การสื่อสารขอมูล การแสวง 

หาความรูจากฐานขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร  และแหลงขอมูลตาง ๆ โดย 

คํานงึถงึสทิธทิางปญญา  กฎหมายและจรยิธรรมทางคอมพิวเตอร  เพื่อดํารงชีวติประจําวัน 

อยางมีประสทิธภิาพ 

 Information technology system, influence of computer on life and society,  

practical use of information technology, using word processor program, using calculation 

program by spreadsheet and using presentation program, communication, searching  

for information from computer networks and database regarding intellectual rights, 

laws, and ethics for effective living. 

 

4000106 การคดิและการตัดสนิใจ                3(2-2-5) 

  (Thinking and Decision Making) 

 หลกัการและกระบวนการคิดของมนษุย  การคิดวเิคราะห  ความคิดสรางสรรค   

การวเิคราะหขอมูลขาวสาร  ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล  การตดัสนิใจ  กระบวนการ 

แสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร  การคิดเชิงวพิากษ  และการประยกุตใชการคิดกับการ 

แกปญหาในชีวติประจําวัน 
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 Principles and thinking process of man, critical thinking, creative thinking,  

analysis of information and news, logics and reasons, decision making process,  

searching processes of scientific knowledge, critical thinking and practical application  

for problem solutions in daily life 

 

4000114  วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ               3(2-2-5)     

  (Science for Quality of Life) 

 กระบวนการพัฒนาวทิยาศาสตรเทคโนโลย ี การนําความรูทางวทิยาศาสตร 

มาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวติ  ใหดํารงอยูอยางมีสุขมีประสทิธภิาพโดยตระหนัก 

ถงึผลกระทบของความกาวหนาทางวทิยาศาสตรที่มีตอมนุษย  สภาพแวดลอม  สังคม  

การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวทิยาศาสตรมาประยุกตใชเพื่อคุณภาพชีวติ 

 Process of scientific and technological development, application of science  

for life quality development, happy and efficient living regarding the effects of modern  

science and technology on man, environment, society, politics and culture, application  

of scientific knowledge for quality of life. 

 

4083202 กฬีาเพ่ือสุขภาพ                   3(2-2-5)  

  (Sports for Health) 

 ความหมาย  และความสําคัญของกจิกรรมทางกาย  การออกกําลังกาย  

 และการเลนกฬีาเพื่อสุขภาพ  ประโยชนของการออกกาํลังกายและเลนกฬีาเพื่อสุขภาพ   

     สมรรถภาพทางกาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การเสรมิสรางกลามเนื้อ  การ 

เสรมิสรางความทนทานของระบบหัวใจและปอด  การควบคุมน้ําหนกั  โภชนาการกับ 

การออกกําลังกาย  นวัตกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  สถานบรกิารสําหรับ 

การสงเสรมิการออกกําลงักายและการเลนกฬีา 

     Meaning and importance of physical activities, exercise and sport for  

health, benefit of exercise and sport for health, physical competency, physical fitness 

test, gaining muscle, heart and lung system endurance gaining, weight control, nutrition 

with exercise, innovation in exercise for health, fitness canter for promotion in exercise 

and sport. 
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2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน 

  2.1)  กลุมวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 

2562302 กฎหมายธุรกจิ                      3(3-0-6)  

  (Business Laws) 

   หลักกฎหมายและคําพิพากษาของศาลในสวนของกฎหมายแพงและพาณชิย 

ที่เกี่ยวของกับธุรกจิ  ไดแก  บุคคล ทรัพย  นติกิรรม  เอกเทศสัญญา  หนี้  ละเมิด  ซ้ือขาย 

เชาทรัพย  เชาซ้ือ  ยมื  ฝากทรัพย  คํ้าประกนั  จํานอง  จํานํา  จางแรงงาน  จางทําของ  

ตัวแทน  นายหนา  ประกนัภัย  ตัว๋เงนิ  บัญชีเดนิสะพัด  หุนสวนและบรษิัท 

 Principles and court sentence focusing on civil laws and business laws  

That pertain to persons, property, juristic act, contracts, debts, violation, purchase and  

sales, rental purchase, hire purchase, loans, deposits, guarantee, mortgage, pawning,  

hire of service, hire of work, representatives, brokers, insurance, bills and current  

accounts, partnerships and companies. 

 

3521105  หลักการบัญชี  1                     3(2-2-5)  

  (Principles of Accounting1) 

                            กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงนิ  จรรยาบรรณวชิาชีพบัญชี 

                หลกับัญชีคู  การวเิคราะหรายการคา  การบันทกึรายการในสมุดรายวันข้ันตน  สมุดบัญชี 

                แยกประเภท  กระดาษทําการ  การจัดทํางบทดลอง  การปรบัปรุงและปดบัญชี  การทํา 

                งบการเงนิของกจิการใหบรกิารและกจิการซ้ือมาขายไป 

     Conceptual framework for financial reporting; Ethics of the accounting 

                 profession ;double  entry accounting  business transaction analysis; accounting  

                 procedures ; original entry ledger work sheet trial balance ; adjusting entries and  

                 closing entries; financial statements for services business and merchandising. 
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3521106  หลักการบัญชี  2                     3(2-2-5)  

  (Principles of Accounting2)  

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 3521104   หลักการบัญชี  1 (Principles of Accounting 1) 

     ระบบบัญชีเงนิสดยอย  การจัดทํางบพิสจูนยอดเงนิฝากธนาคาร  วงจรบัญชี 

สําหรับกจิการอุตสาหกรรม  การจัดทํางบการเงนิสําหรบักจิการอุตสาหกรรม  การใช 

สมุดรายวันเฉพาะและระบบใบสําคัญและการบัญชีภาษมูีลคาเพ่ิม 

     Petty cash ; bank reconciliation statement ; accounting cycle for manufacturing  

; financial statement for manufacturing ; special journals and voucher system and  

value added tax accounting. 
  

3524309 หลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ              3(2-2-5) 

  (Principles of Information Systems) 

  แนวคิด  หลกัการเบื้องตนเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศบทบาทและองคประกอบ 

 ของระบบสารสนเทศในองคกรรูปแบบและโครงสรางระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ

ยอยทางธุรกจิการเขาถงึระบบสารสนเทศการประยุกตใชระบบสนเทศเพื่อการบรหิารงาน

การสื่อสารขอมูลในระบบสารสนเทศและระบบเครอืขาย 

      Concepts, basis principles of information system, role and component of  

information system of firm; type and structure of information system, sub information 

of business; information system implementation for management; communication of 

information system and network system. 
 

3531105  การเงนิธุรกจิ                        3(2-2-5) 

   (Business Finance) 

   รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน : 3521105 หลักการบัญชี 2 (Principles of Accounting2)

        บทบาทและหนาที่ของผูจดัการการเงนิ  เปาหมายของธุรกจิ  การวเิคราะห 

งบการเงนิ  การพยากรณและวางแผนทางการเงนิ  การบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีน งบประมาณ 

ลงทุน  การจดัหาเงนิทุน  ตนทุนของเงินทนุ  นโยบายการจายเงนิปนผล  การบรหิารความ 

เสี่ยงเบื้องตน  สภาวะแวดลอมทางการเงนิและระบบการเงนิซ่ึงประกอบดวยตลาดการเงนิ  

ตลาดทนุ  สถาบนัการเงนิและตราสารทางการเงนิตาง ๆ โดยมุงเนนการประยุกตทฤษฎี 

และเครื่องมือทางการเงนิตาง ๆ ที่เกีย่วของกับการตัดสนิใจทางการเงนิอยางเหมาะสมกบั 

ธุรกจิเพื่อเพ่ิมมูลคากจิการและสรางความม่ังค่ังสงูสดุแกผูถอืหุน 
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   The role and the responsibilities of financial manager; the goals of 

corporation; financial statement analysis; financial forecasting and planning;  

working  capital management; capital budgeting; fund raising; cost of capital;  

dividend  policy; and  fundamental risk management; financial environment  

and financial system consisting of financial markets, financial institutions and  

various financial. 

 

3532207  การภาษีอากร 1                    3(2-2-5) 

   (Taxation 1)        

      ลักษณะและหลกัการของภาษอีากรตามประมวลรษัฎากร  รวมถงึหลกัเกณฑ 

   วธิกีารประเมินและการจดัเก็บภาษอีากรตาง ๆ ซ่ึงประกอบไปดวย  ภาษเีงนิไดบุคคล 

   ธรรมดา  ภาษเีงนิไดนติบิุคคล  ภาษมูีลคาเพ่ิม  อากรแสตมป  ภาษธีุรกจิเฉพาะภาษ ี

เงนิไดหัก ณ ที่จาย  ภาษศีลุกากร  และภาษสีรรพสามิต  

Nature and principles of taxation’s law under the revenue code, personal 

income tax, corporation income tax, value added tax, specific business tax, stamp 

duty, withholding tax, customs tax and excise tax. 

 

3541101     หลักการตลาด                    3(3-0-6)  

     (Principles of Marketing) 

     ความหมายและความสําคัญของการตลาดในฐานะเปนกจิกรรมหลกัทางธุรกจิ 

   อยางหนึ่งโดยกลาวถึงแนวทางการศึกษา  แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด

สวนผสมทางการตลาด  ระบบการตลาดและเปาหมาย  แรงจูงใจ  พฤตกิรรมผูบรโิภค  

ความเขาใจเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาดและประเภทของตลาด 

    The meaning and importance of marketing. According to the main business   

    operating activity is one approach to education. Marketing concept or philophy.  

    Marketing acquisition. The target market and consumer incentive motivation.  

    Understanding about the integration acquisition of markets and marketing. 
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3561101  องคการและการจัดการ                   3(3-0-6) 

  (Organization and Management) 

  ลักษณะขององคการและการจดัการ  กระบวนการจดัการ  บทบาทของผูจดั 

การคลอบคลุมไปถงึการวางแผนการจดัองคการ การจดัการทรัพยากรมนุษย  การสั่งการ  

การจูงใจ  การประสานงาน  การควบคุมปฏิบตังิานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายทีก่ําหนดและ

เทคนคิการจัดการสมันใหม  รวมถงึจรยิธรรมในการจดัการองคการ 

    The nature of organization and management, Process  of management, 

the manager’s role including planning, organizing, human resource management, 

commanding, motivating, co-ordinating, controlling all of the process that can achieve 

the target goals, And the modern management techniques and also ethics in 

Organizational management. 

 

3561204 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกจิ                   3(3-0-6)  

  (Introduction to Business Operation) 

      รูปแบบการจดัตัง้ธุรกจิ  ไดแก  เจาของคนเดยีว  หางหุนสวน  และบรษิัท 

  จํากัด ลกัษณะสภาพแวดลอมของธรุกจิ  กจิกรรมทางธรุกจิดานการผลติ  การตลาด     

  การเงนิ  การบัญชี  และการบรหิารบุคคล  กฏหมายที่เกี่ยวของกบักจิกรรมทางธรุกจิ     

  แนวคิดในการประกอบธุรกิจ  ประเภทของธุรกิจ  ความสําคัญและบทบาทของการ     

                ประกอบธรุกจิในสังคม  ผลกระทบของสภาพแวดลอมที่มีผลตอธุรกจิ  จุดมุงหมายของ 

  การประกอบธุรกจิ  บรรษัทภิบาล  และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ  รวมถงึ 

ความรูดานธุรกจิระหวางประเทศและโลกาภิวัฒน 

 Business formalization, including sole proprietorship, partnership, and 

company limited; characteristics of business environments; business activity; 

production, marketing, finance, accounting, and personnel management and role  

of business entrepreneurship in society; effects of environments on business 

entrepreneurship; corporate governance and ethics for business entreneurship; 

knowledge for international business and globalization  
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3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ                   3(3-0-6) 

  (Strategic  Management) 

 แนวคิดการวางแผน  การตดัสนิใจ และการบรหิารเชิงกลยทุธ  ความแตกตาง 

 ของการวางแผนและการบรหิารทั่วไป  องคประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธการ

กําหนดเปาหมายของธุรกจิ  กระบวนการและเทคนคิการวางแผน การวางนโยบายธุรกจิ  

โครงสรางสภาพแวดลอมแหงการแขงขัน  การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและ

ภายนอก  กลยทุธรวมของธรุกจิ  การประเมินผลและการตดิตาม 

  The concept of strategic planning decifion making and management. 

The planning and general management. Elements of planning, strategic business 

goals. Planning processes and techniques. Business policy. The structure of the 

environment. Analysis of internal and external environment. Overall business strategy. 

Evaluation and monitoring function.  

 

3591113  หลักเศรษฐศาสตร                    3(3-0-6) 

  (Principle Economic) 

      ความหมายของเศรษฐศาสตร  อุปสงค  อุปทานและการเปลี่ยนแปลงของ 

อุปสงค  และอุปทานดุลยภาพของตลาด  ความยดืหยุนของอุปสงคและอุปทาน  ทฤษฎี

พฤตกิรรมผูบรโิภคทฤษฎีการผลติ  ตนทนุการผลติและรายรับจากการผลติ  ตลาดและ  

การกําหนดราคารายไดประชาชาต ิ การบรโิภค  การออม  การลงทนุและการกําหนด 

รายไดประชาชาตวัิฎจักรธุรกจิ 

 The definition of economics , demand , supply , the change of demand and 

supply , equilibrium market, elasticity of demand and elasticity of supply , theory of  

consumer behavior, theory of production theory ,cost, revenue ,market and pricing, 

national income , consumption , saving , investment, determination national income, 

business cycle. 
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3593301 การวเิคราะหเชิงปริมาณ                  3(3-0-6)  

  (Quantitative Analysis) 

 การนาํเทคนคิทางคณติศาสตรมาประยกุตใชเพือ่การวเิคราะหและตดัสนิใจ 

ทางธุรกจิ  เชนระบบสมการเสนตรงปญหาการขนสงปญหาการแจกงานรูปแบบสนิคา

คงคลังกราฟการวเิคราะหมาคอฟการจําลองเชิงคณติศาสตรและทฤษฎีเกม  เปนตน 

 Applications of mathematical techniques for business decision making such    

as linear programming transportation problem, assignment problem, inventory model, 

Marko model simulation and game theory. 

 

4112105  สถติธิุรกจิ                               3(3-0-6) 

  (Business Statistics) 

     การประยกุตวธิกีารทางสถติใินการดําเนนิงานและการแกไขปญหาทางธรุกจิ  

  โดยศกึษาแนวความคิดและทฤษฎีพื้นฐานเรื่องความนาจะเปน  ตัวแปรเชิงสุมและความ   

  นาจะเปนแบบตาง ๆ ทฤษฎีการสุมตัวอยางการประมาณคาและการทดสอบสมมตฐิาน   

  การวเิคราะหความแปรปรวน  สถติทิี่ไมใชพารามิเตอร  การวเิคราะหสหสัมพันธและการ 

  ถดถอย  อนุกรมเวลาและเลขดัชน ี

Applications of statistical methods in operations and solutions to business 

problems, elementary probability theory, random variables, probability and random  

distributions; sampling theory; estimation, statistical hypothesis testing; analysis of  

variance; nonparametric statistics; correlation and regression; classical time series and  

index numbers. 
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     2.2)  กลุมวชิาชีพบังคบั 

 

3522103 การบัญชีข้ันกลาง 1                    3(2-2-5) 

  (Intermediate Accounting 1) 

  รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน : 3521105  หลักการบญัชี 2(Principles of Accounting 2) 

   หลักการและวธิกีารบัญชีเกี่ยวกับสนิทรัพย  การจําแนกประเภทสนิทรัพย  การ

รับรูและการวัดมูลคาสนิทรัพย  การตรีาคา  การจัดแบงสวนสนิทรัพยเปนตนทนุและคาใช 

จายตามหลกัการบัญชี  การดอยคาของสนิทรัพย  การแสดงรายการสนิทรัพยในรายงาน

การเงนิและการเปดเผยขอมูล  การบัญชีเกี่ยวกับลกูหนี้  เงนิลงทุน  ตัว๋เงนิ  สนิคาคงเหลอื  

ที่ดนิ  อาคาร  และอุปกรณ  ทรัพยากรธรรมชาต ิ สนิทรัพยไมมีตัวตน  อสังหารมิทรัพย

เพื่อการลงทุน  ตนทุนการกูยมื 

     Principles and methods of accounting related to assets, topics include classifying 

  types of assets, distinguishing and valuating the assets, recognizing the asset as cost  

and expenses under the principles of accounting, impairment of assets,  presenting and  

disclosing the asset on financial statements, and information disclosure  Accounting  

related to receivables notes receivable property plant and equipment natural resources  

intangible asset investment property borrowing cost. 

 

3522104  การบัญชีข้ันกลาง 2                    3(2-2-5) 

  (Intermediate Accounting 2) 

  รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน : 3521105 หลักการบัญชี 2 (Principles of Accounting 2)    

            งบการเงนิและการเปดเผยขอมูลการบัญชีเกี่ยวกับเจาหนี้  เงนิเดอืนและคาแรงงาน 

 คางจาย  หนี้สนิหมุนเวยีน  หนี้สนิไมหมุนเวยีน ประมาณการหนี้สนิ  หนี้สนิที่อาจจะเกดิข้ึน   

 การบัญชี เกี่ยวกับหางหุนสวนวาดวยการจัดตัง้  การดําเนนิงาน  การเปลี่ยนแปลงหุนสวน   

การจดัทํางบการเงนิ  การเลกิกจิการและการชําระบัญชี  การจายคนืทุน  การบัญชีเกี่ยวกับ 

บรษิัทจํากดั และบรษิัทมหาชนจํากดัวาดวยวธิกีารจดัตัง้บรษิัท  การจําหนายหุน  การจัด 

ทํางบการเงิน  การเพ่ิมทนุและลดทนุ สวนเกนิทนุประเภทตาง ๆ กําไรตอหุน  การจดัสรร 

กําไรสะสม  การเลกิบรษิัท 
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      Accounting for liabilities; for examples, current liabilities, estimate 

liabilities, contingencies liabilities, Accounting for non-current liabilities ; employee 

benefits and trouble debt restructuring; accounting for partnership, for example; 

accounting for capital method, Accounting Policies; changes in Accounting Estimates 

and Errors; change in partner’s equity; liquidation of partnership; accounting for 

contributed corporate capital; statements of changes in shareholders’ equity; 

accounting for owner’s equity; for examples, stock sprite up and stock sprite down; 

stock option; accounting for retained earnings; earning per share and liquidation. 
 

 

3522106  การบัญชีตนทุน                       3(2-2-5)  

  (Cost  Accounting)     

  รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน :3521105 หลักการบัญชี 2(Principles of Accounting 2) 

   ความสําคัญและบทบาทการบัญชีตนทนุในองคกรธรุกจิศัพทและความหมายของ 

ตนทุนตาง ๆ ระบบบัญชีที่ใชบันทกึตนทุนวธิกีารบัญชีและการควบคุมวัตถุดบิ  คาแรงงาน 

คาใชจายการผลติระบบตนทุนงานสั่งทําระบบตนทุนชวงการผลติระบบตนทุน  มาตรฐาน 

การปนสวนคาใชจายการผลติ  ตนทุนผลติภัณฑรวมและผลติภัณฑพลอยไดวธิกีารบัญชี

และการคิดตนทุนของเสยีของสิ้นเปลอืงงานที่บกพรองเศษซากตนทนุกจิกรรม 

Importance and role of cost accounting in business, definitions of cost, accounting 

system for cost collection, accounting and control methods for raw materials, labor and 

manufacturing cost, accounting system for job order costing, process costing, standard 

costing, joint product and byproduct costing, accounting for waste, reworks and scraps 

and activity-based costing. 
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3532208 การภาษีอากร 2                     3(2-2-5) 

  (Taxation 2) 

  รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน : 3532207การภาษีอากร 1(Taxation 1) 

         3522103 การบัญชีข้ันกลาง 1(Intermediate Accounting 1) 

         3522104 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting 2) 

  แนวคิดและความแตกตางระหวางเกณฑการรับรูรายไดและคาใชจายตาม

หลักการบัญชีและการภาษอีากรการจัดทํากระดาษทําการเพื่อคํานวณภาษเีงนิไดตาม

ประมวลรัษฎากรการปรับปรุงกําไรสทุธทิางการบัญชีการเงนิเปนกําไรสุทธทิางภาษอีากร

การบัญชีสําหรับภาษเีงนิได รวมทัง้การจัดทํารายงานตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของกับภาษสีรรพากร

และการยืน่แบบแสดงรายการภาษสีรรพากร 

  Revenue and expense recognition concepts, differences between the criterion 

of recognizing revenues and expenses according to the principles of accounting and 

taxation, preparing of working paper for income tax calculation under the revenue 

code, adjustment of accounting income to income under the revenue code, accounting for 

deferred income tax, report preparation related to tax, and filing tax payment form. 

 

3523304 การบัญชีบริหาร                        3(2-2-5) 

  (Managerial Accounting) 

  รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  3522106  การบัญชีตนทุน (Cost Accounting) 

  การวเิคราะหขอมูลทางการบัญชีเพื่อนําไปใชในการวางแผน  การควบคุม  

และการตัดสนิใจ  โดยศกึษาความความสัมพันธระหวางตนทุน  ปรมิาณและกําไร  ระบบ

ตนทุนรวมและระบบตนทุนผันแปร งบประมาณ  การจดัทํางบกระแสเงนิสด  การบัญชี

ตามความรับผิดชอบและการกําหนดราคาโอน 

 Analysis of accounting information in planning and controlling operation of 

firms; relationship between volume cost and profit; fixed and variable costing system; 

budgeting; Statement of Cash Flow; Responsibility Accounting and Transfer price. 
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3524101  การบัญชีข้ันสูง 1                         3(2-2-5) 

   (Advanced Accounting 1) 

   รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน : 3522103การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting 1) 

            และ 3522104การบัญชีข้ันกลาง 2(Intermediate Accounting 2) 

 นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีและการแกไข

ขอผิดพลาดทางการบัญชีการบญัชีสําหรับการแปลงคารายการที่เปนเงนิตราตางประเทศและ

การแปลงคางบการเงนิการบัญชีสํานกังานใหญและสาขาทัง้ในและตางประเทศการบัญชี

สําหรับการปรบัโครงสรางหนี้  กจิการรวมคา  ธรุกจิฝากขาย  สญัญาเชาสัญญากอสราง 

กจิการที่ไมแสวงหากําไร  ภาษเีงนิไดรอการตดับัญชี ผลประโยชนพนักงาน 

 Accounting policies, changes in accounting estimation, correcting of accounting 

errors, accounting for foreign currency transactions and translation of financial 

statements, accounting for head-offices and branches located in both domestic and 

international, accounting for joint venture, accounting for construction, leases, 

construction contracts, non-profit entity deferred income tax, employee benefits. 

 

3524102  การบัญชีข้ันสูง 2                        3(2-2-5) 

  (Advanced Accounting  2)  

  รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน : 3522103การบัญชีข้ันกลาง1 (Intermediate Accounting 1) 

               และ 3522104 การบัญชีข้ันกลาง 2(Intermediate Accounting 2) 

   การบัญชีสําหรับการรวมกจิการการบัญชีสําหรับการรวมกจิการภายใตการ 

ควบคุมเดียวกันการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมการบัญชีสําหรับ

การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสยีในบรษิัทยอยและบรษิัทรวมการแปลงคางบการเงนิของบรษิัท

ยอยและบรษิัทรวมที่ดําเนนิงานในตางประเทศการจดัทาํงบการเงนิรวม  งบการเงนิ

ระหวางกาล  และการจัดทํางบกระแสเงนิสดรวม 
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  Accounting for business combination, accounting for business combination 

under common control, accounting for investment in subsidiary and associated companies, 

accounting for changes in equity in subsidiary and associated companies, translation of 

financial statements of subsidiary and associated companies, preparation of consolidated 

financial statements for subsidiary companies located in both domestic and abroad, 

and preparation of consolidated financial statements Interim financial reporting and 

statements of chas flow. 

 

3524319  การสอบบัญชี                         3(2-2-5) 

   (Auditing) 

   รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน : 3522103 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting 1)      

                           และ 3522104 การบัญชีข้ันกลาง 2(Intermediate Accounting 2) 

  แนวคิดในการสอบบัญชี ววัิฒนาการเกี่ยวกับการสอบบญัชี  และแมบทการสอบบัญชี 

กฎหมายและพระราชบัญญัตเิกี่ยวกับการสอบบัญชี  วัตถุประสงคของการสอบบัญชี   

จรรยาบรรณ  และความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี  ขอตกลงในการรับงานสอบบัญชี   

การทุจรติและขอผิดพลาด  การวางแผนงานสอบบญัชี  ความมีสาระสําคัญ  ความเสี่ยงใน 

การสอบบัญชีและการประเมินความเสี่ยง  การเลอืกตัวอยางในการสอบบัญชี  หลกัฐาน 

การสอบบัญชี  วธิกีารรวบรวมหลกัฐานและวธิกีารตรวจสอบ  กระดาษทําการของผูสอบ 

บัญชี  การตรวจสอบสนิทรัพยหนี้สนิ  สวนของผูถอืหุน  รายได  และคาใชจาย  การควบ 

คุมคุณภาพงานสอบบัญชี  และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและรายงานของผูสอบ 

บัญชีภาษอีากร  แนวทางการตรวจสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร 

 Auditing principals, evolution of the auditing and auditing framework,  

auditing regulation and the act info auditing, objective of auditing, ethics and  

responsibility of auditors, terms of the audit fraud and error, auditing planning,  

materiality, audit risk and risk assessment, audit samples selection, audit techniques 

for collecting audit evidences, audit working paper, auditing in assets, liabilities, 

equities, revenues and expenses, auditing quality control, and auditor report of 

certified public accountant and tax auditor report, auditing process by a computer. 
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3524303 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน            3(2-2-5) 

  (Internal Control and Internal Auditing) 

  รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน : 3521105  หลักการบญัชี2(Principles of Accounting 2) 

   การกํากับดแูลกจิการ  คณะกรรมการตรวจสอบ  วัตถปุระสงคและองค 

ประกอบของการควบคุมภายใน  การควบคุมภายในตามแนวคิด COSO การจดัการความ

เสี่ยงขององคกร(Enterprise Risk Management : ERM)ตามแนวคิดCOSO จรยิธรรมของผู

ตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  ประเภทของงานตรวจสอบภายใน  

กระบวนการและวธิกีารตรวจสอบภายในหลกัฐานการตรวจสอบภายใน  กระดาษทําการ  

การรายงานการตรวจสอบภายใน  การตรวจสอบภายในของกจิกรรมที่สําคัญขององคกร

รวมทัง้บทบาทหนาที่ของผูตรวจสอบภายในยุคใหม     

       Corporate governance; audit committee; objectives and components of internal  

   control internal control under COSO framework and enterprise risk management under  

   COSO (ERM) framework; ethics of internal auditors; standards of internal auditing; types  

   of internal auditing tasks; process and methodology; internal audit evidence; working  

   paper; reporting performing internal audit on important activities in an organization; Role  

   of Modern Internal Auditor. 

 

3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                3(2-2-5)  

   (Accounting Information Systems) 

   รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน :  3524309 หลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

                  (Principles of Information Systems) 

         3521105 หลักการบัญชี2(Principles of Accounting 2) 

  ลักษณะสวนประกอบและวธิกีารของระบบสารสนเทศทางบัญชีหลักการจัดทํา

เอกสารของธุรกจิหลักการวเิคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีวงจร

ทางธุรกจิข้ันพื้นฐานระบบยอยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได

วงจรคาใชจายวงจรการผลติวงจรการบริหารเงนิและรายงานทางการเงินประเภทของ

เอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวของในแตละวงจรการควบคุมภายในทางเดนิเอกสารและ

สารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวของ 
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  Characteristics, compositions and methods of accounting information 

system, principles of business document preparation, principles of analyzing and 

designing accounting information system, fundamentals of business cycles, sub system 

of accounting information system related to revenue, expenses, production, financial 

management and financial. 
 

3524316  โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี                3(2-2-5) 

   (Computer Application for Accounting) 

   รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

                (Accounting Information System)       

      ลักษณะโดยทั่วไปของโปรแกรมสําเรจ็รูปตาง ๆ ทางการบัญชีการวเิคราะห 

  โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานทางบัญชีการเลือกและการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

  การบูรณาการระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับระบบอ่ืน ๆ ในองคกร 

   General characteristics of various ready-to-use accounting programs; 

analysis, selection and application of accounting program packages; the integration of 

accounting information systems with other systems in organizations. 
 

3524403 รายงานการเงนิและการวเิคราะหงบการเงนิ            3(2-2-5) 

  (Financial Reporting and Statement Analysis) 

   รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน : 3524101 การบัญชีข้ันสูง 1(Advanced Accounting 1)   

               3524102 การบัญชีข้ันสูง 2(Advanced Accounting 2)   

  รายงานการเงินและการเปดเผยขอมูลทางการบัญชีวิธีการและเครื่องมือ

ในการวิเคราะหงบการเงินและขอมูลทางการบัญชีอ่ืนที่สาํคัญเพื่อการตัดสินใจการ

วเิคราะหอุตสาหกรรมผลกระทบตองบการเงนิจากการเลอืกใชนโยบายการบัญชีที่แตกตาง 

กันการวเิคราะหงบการเงนิรวมโดยเนนการใชกรณศีกึษาหรอืเหตกุารณจรงิ 

  Financial reporting and accounting information disclosure, methods and 

procedures for analyzing financial statement and other important information for 

decision making, industry analysis, effect of difference in accounting policies on 

financial statements, and analyzing consolidated financial statements  by using case 

study or current situations, and firm valuation assessment. 
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3524903 สัมมนาการบัญชีการบริหาร                 3(3-0-6) 

  (Seminar in Managerial Accounting) 

  รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน  : 3523304  การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) 

              อภิปรายและวเิคราะหบทบาทของการบัญชีบรหิารกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยน 

แปลงไปการใชขอมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธการประยุกตการบัญชีตนทุนและการ

วเิคราะหขอมูลทางการบัญชีเพื่อการบรหิารตลอดจนประเด็นทีน่าสนใจปญหาพิเศษทาง 

การบัญชีบรหิารตามสภาพแวดลอมปจจุบันและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 Discussion and analysis on the role of managerial accounting under changing 

environment; employ the accounting information application as strategic, 

implementation of cost accounting and analysis of accounting information for 

management; interesting and current issues in managerial accounting problem. 

 

 
2.3)  กลุมวชิาชีพเลอืก 

        1)  กลุมวชิาการบัญชีการเงนิ 

3523207 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ                  3(2-2-5) 

  (Governmental Accounting) 

  รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน : 3521105 หลักการบัญชี 2(Principles of Accounting 2) 

    ความหมาย  วัตถุประสงค  แนวคิดและพัฒนาการดานการบัญชีของหนวย 

งานภาครัฐ  นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิภาครฐั  ระบบและ

วธิปีฏิบัตเิกี่ยวกับการบัญชีหนวยงานภาครฐั  และการจดัทํารายงานทางการเงนิของ

หนวยงานภาครฐัและงบการเงนิของแผนดนิ 

    Mening, objective, and concepts and accounting evolution of Thai 

government agencies; financial reporting standard and policy; accounting system; 

accounting method and operation of financial statement of Thai government agencies. 
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3523214   การบัญชีเฉพาะกจิการ                   3(2-2-5) 

  (Accounting for Specific Enterprises)  

  รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน : 3521105 หลักการบัญชี 2 (Principles of Accounting 2) 

      ระบบการบัญชีชองกจิการทมีีลกัษณะการดําเนนิงานเฉพาะการบัญชีและ 

  การควบคุมภายในเกี่ยวกับสนิทรัพยหนี้สนิสวนของเจาของรายไดและคาใชจายการจดัทํา  

  งบการเงนิ  เชน  ธนาคารสถาบันการเงนิโรงพยาบาลโรงแรมการเกษตรกรรมธุรกจิการ 

ทองเที่ยว  สหกรณ  เปนตน 

      Accounting system for specifiable industries related to accounting method,   

internal control in assets, liability, equity, revenue, and expenditure, preparing  financial   

statements, such as construction, hospital, hotel,  agriculture firm, tourism, cooperative 

etc. 

 

3524104  ทฤษฎบีัญชี                       3(2-2-5) 

  (Accounting  Theory) 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  3522103  การบัญชีข้ันกลาง1 (Intermediate Accounting 1)  

         และ 3522104  การบัญชีข้ันกลาง 2(Intermediate Accounting 2) 

 ววัิฒนาการของการบัญชี  แนวคิดทางการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิและนโยบายการบัญชี  กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงนิหลักและวธิ ี

การรับรูสนิทรัพย  หนี้สนิ  สวนของเจาของ  รายไดและคาใชจายและการเปดเผยขอมูลใน

รายงานการเงนิ 

      Evolution of accounting, concept of accounting; financial reporting standard 

   and accounting policy; conceptual framework for financial reporting; principle and 

  methods of recognition to asset, liabilities, equity, revenue, and expense and financial 

   information disclosure. 
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3524902 สัมมนาการบัญชีการเงนิ                  3(2-2-5) 

  (Seminar in Financial Accounting) 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  : 3522103 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting 1)   

         และ 3522104  การบัญชีข้ันกลาง 2(Intermediate Accounting 2) 

    อภิปรายและวิเคราะหแนวทางการนํากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทาง

การเงิน  มาตรฐานการรายงานทางการเงินไปใชในการปฏิบัตงิานดานการบัญชี  สําหรับ

องคกรประเภทตาง ๆ โดยใชกรณศีกึษา  บทความและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ประเด็นที่

นาสนใจ  ปญหาดานการบัญชีการเงนิในปจจุบัน  ภาษแีละจรรยาบรรณวชิาชีพ 

  Discussion and analysis of implementation of the conceptual framework for 

financial reporting and financial reporting standard for organizations, current issues in 

financial accounting by using case studies, articles, and the related documents with 

current  problem in financial accounting, tax, and profession ethics. 

 

                       2) กลุมวชิาการบัญชีบริหาร 

3533413 การวางแผนและการควบคุมกําไร              3(2-2-5) 

  (Profit Planning and Control) 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 3522103  การบัญชีข้ันกลาง1 (Intermediate Accounting  1)    

         และ 3522104  การบัญชีข้ันกลาง 2(Intermediate Accounting 2) 

    การวางแผนกลยทุธบทบาทของการวางแผนกําไรและการควบคุมรวมไปถงึ

การประเมินผลงานขององคกรประเภทตาง ๆ โดยเนนการวางแผนกลยุทธและการใชงบ 

ประมาณเปนเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการดาํเนนิงานใหเปนไปตามแผนที่วาง

ไวการกําหนดดัชนช้ีีวัดผลการดําเนนิงานและการรายงานเพื่อการควบคุมและการบรหิาร 

 Planning strategies, roles of profit planning and performance control; type 

of performance evaluation by planning strategies focus and use of bugeting as 

instrument of planning and operation control; set of key performance measurement 

and information report for control and management. 
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3524320 การบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม             3(2-2-5) 

  (Environmental Management Accounting) 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 3522103 การบัญชีข้ันกลาง1 (Intermediate Accounting 1)   

         และ 3522104 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting 2) 

  กรอบแนวคิดการพัฒนาอยางยัง่ยนืผลกระทบเชิงลบของการประกอบธรุกจิ

ที่มีตอสิ่งแวดลอมและสังคมกระบวนการจัดการสิ่งแวดลอมการรวบรวมจัดทําและวเิคราะห 

ขอมูลตนทนุสิ่งแวดลอมและประโยชนทางธุรกจิทีไ่ดรับจากการจัดการสิง่แวดลอมทัง้ที่

เปนตัวเลขทางการเงนิและไมเปนตัวเลขทางการเงนิการจัดทํารายงานขอมูลการจัดการ

สิ่งแวดลอมเสนอตอผูบรหิารรวมทัง้การจัดทํารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยนืเสนอตอ

ผูใชภายนอกตามแนวปฏิบัตขิอง ISOหรอืหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

 Sustainable development frame work, negative effect of firm operation on 

social and environmental; process of environmental management, recoding ,  recognition, 

environmental information analysis, usefulness of business form environmental 

management; both financial and non financial; environmental management reporting 

for management subpart and sustainability reporting. 

 

   3) กลุมวชิาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน 
 

3524311  การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี        3(2-2-5)  

  (Accounting Information System Audit and Control) 

  รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน : 3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  

               (Accounting Information Systems)  

            3524303 การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

                (Internal Control and Internal Audit)  

            และ  3524319  การสอบบัญชี (Auditing) 

 แนวคิดและผลกระทบเนื่องจากการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการประมวล 

ผลทางดานการบัญชีการควบคุมภายในของระบบงานที่ใชคอมพิวเตอรการทุจริตทาง

คอมพิวเตอรและมาตรการปองกันการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในการ

วเิคราะหความนาเช่ือถอืของการประมวลผลขอมูลเทคนคิและการตรวจสอบระบบบัญชีที่

ใชคอมพิวเตอรและการใชโปรแกรมสําเรจ็รูปในการตรวจสอบ 
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        Concepts and effects in the using computer application system for accounting 

   processing; principles of internal control for computerized organization; computer frauds 

   and counter measures; evaluation of internal control and reliability analysis of data 

   processing; audit approach and inspection techniques for computerized accounting. 

 

3524317  นติบิัญชีศาสตร                     3(2-2-5) 

  (Forensic Accounting) 

   รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน : 3524319 การสอบบัญชี(Auditing) 

       ความหมาย  แนวคิดและการพัฒนารูปแบบการบัญชีนติเิวช  ความแตกตาง 

ระหวางการบัญชีนิตเิวชกับการตรวจสอบทุจรติ  หนาที่ความรับผิดชอบของนักบัญชี 

   นติเิวชสถาบันวชิาชีพการบัญชีนติเิวช  ปจจัยอาจที่ทําใหเกดิการทจุรติ  เทคนคิและวธิ ี

                การตรวจสอบและการเขาไปมีสวนรวมใน  กระบวนการฟองรองเพื่อดําเนนิคดใีนศาล 

    Meaning, concepts and development of forensic accounting, difference  

between forensic accounting and fraud detection; responsibilities of forensic accountants, 

institute of forensic accounting  profession; cause of fraud; fraud detection techniques;  

and Meaning, concepts and development of forensic accounting, difference between  

forensic accounting and fraud detection; responsibilities of forensic accountants, institute 

of forensic accounting  profession; cause of fraud; fraud detection techniques; and  

participation of forensic accountants in the litigation process. 
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3524318 การตรวจสอบบัญชีดวยคอมพิวเตอร              3(2-2-5)   

  (Auditing by Computer) 

   รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน : 3524319 การสอบบัญชี (Auditing) 

   การตรวจสอบและควบคุมบัญชีโดยใชคอมพิวเตอรการวเิคราะหตรวจสอบ 

ระบบการควบคุมภายในเพื่อปองกนัการทุจรติและความผิดพลาดที่อาจจะเกดิข้ึน  ไดแก

ผลกระทบอันเนื่องมาจากการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการประมวลผลขอมูลทางการ

บัญชีหลักการควบคุมภายในของหนวยงานที่ใชมาตรการปองกนัโดยการประเมินผลการ

ควบคุมภายในของหนวยงานที่ใชมาตรการปองกันโดยการประเมินผลการควบคุมภายใน  

และการวิเคราะหความนาเช่ือถือของการประมวลผลขอมูลการวางแผนแนวทางการ

ตรวจสอบ  บัญชีเทคนคิการตรวจสอบระบบบัญชีโดยใชคอมพิวเตอรรวมทัง้กระดาษทํา

การที่ใชในการ  ปฏิบัตงิานใหเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกบัการสอบบัญชี 

   Detection and control account using the computer. Analysis of the monitoring 

system of internal controls. To prevent corruption and the error that may occur, including 

the impact of the computer system used in data processing of accounting. The principle 

of internal control units using the protective measures. The evaluation of internal control 

of units using the protective measures. The evaluation of internal control and reliability 

analysis of data processing planning guidelines for the audit. Inspection techniques 

accounting system by computer. The paper was used in operation according to the 

auditing standards on Auditing. 

 

3524913  สัมมนาการตรวจสอบภายใน                 3(2-2-5) 

  (Seminar in Internal Auditing) 

  รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน : 3524303  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน   

                (Internal Control and Internal Audit) 

    อภิปราย วเิคราะหและคนควาเพื่อใหเกดิความรู  ทกัษะและความเขาใจอยาง

ลกึซ้ึงในปญหาในการปฏิบัตงิานของผูตรวจสอบภายในแนวทางแกไขโดยใชกรณศีกึษา 

บทความ  และเอกสารตาง ๆ ตลอดจนประเด็นที่นาสนใจ  ปญหาพิเศษดานการตรวจสอบ

ภายในและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
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         Discussion; analysis and investigate to create knowledge, skills, deep  

understanding of internal auditors practice; problems solving approach using case 

studies,  articles and relevant document; discussion on interesting issues; special 

problems in internal auditing and ethics of profession. 
 

3524914  สัมมนาการสอบบัญชี                  3(2-2-5) 

  (Seminar in Auditing) 

  รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน : 3524319  การสอบบญัชี (Auditing) 

      อภิปราย วเิคราะหและคนควาเพื่อใหเกดิความรูและความเขาใจอยางลกึซ้ึง 

  ในมาตรฐานการสอบบัญชีและปญหาในการปฏิบัตงิานของผูสอบบัญชี  แนวทางการ 

  แกไขโดยใชกรณีศกึษา  บทความและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  ตลอดจนประเด็นที ่

  นาสนใจ  ปญหาพิเศษดานการสอบบัญชีและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

  Discussion, analysis and research to create knowledge and gain deep 

understanding of auditing standards and the operational problems of auditors; audit 

problems-solving approach using case studied and articles relevant documents; 

discussion on interesting issues; special problems in auditing and ethics of profession. 

 

  4) กลุมวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี 
 

3524314  การวเิคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี          3(2-2-5) 

  (Accounting Information System Analysis and Design) 

  รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน : 3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  

               (Accounting Information System)       
 แนวคิดหลกัการวเิคราะหและออกแบบสารสนเทศทางการบัญชีการศกึษา 

ความเปนไปไดของโครงการการจดัทําแบบนําเสนอโครงการการบรหิารโครงการเครื่องมือ

และเทคนคิในการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี  โดยคํานงึถงึ

กระบวนการทางบัญชีและระบบการควบคุมภายใน 
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  Concepts and techniques for analysis and design of the accounting 

systems, feasibility study for the project, proposal writing, project management,    

tools and techniques for analysis and design of accounting information systems by 

customizing with accounting and internal control systems. 

 

3524315  การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทางการบัญชแีละการควบคมุ 3(2-2-5)  

  (Information System Security and Control)           

  รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน : 3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

  (Accounting Information System )  

  การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทางการบัญชี  การสรางระบบ                       

การควบคุมระบบ  และการประกันคุณภาพระบบสารสนเทศ 

      Security of information systems and accounting systems, control systems  

  and quality assurance systems. 

 

3524915  สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบญัชี         3(2-2-5) 

  (Seminar in Accounting Information Systems and Technology) 

   รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน  : 3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  

                 (Accounting Information System)       

    การอภิปรายการวเิคราะหปญหา ประเดน็ปจจบุันเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยี

มาใชกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี  โดยใชกรณศีกึษาบทความ  และเอกสารตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของปญหาพิเศษดานเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศทางการบัญชีและจรรยาบรรณ

วชิาชีพ 

 Discussions, analysis of problems, current  issue related to technology 

implementation in accounting s information system by use case studies and article 

document related; special problem in technology and accounting information system 

and profession ethics. 
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3524907 การจัดการฐานขอมูลทางการบัญชี                              3(2-2-5) 

  (Database Management for Accounting)  

  รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน : 3524309 หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

               (Principle of Information Systems) 

  แนวคิด  โครงสรางหลัก  องคประกอบของระบบฐานขอมูล  รวมถงึวธิกีาร 

จัดโครงสราง  วธิกีารออกแบบระบบฐานขอมูลโดยใชแบบจําลองขอมูลเชิงสัมพันธและ

การประยกุตใชระบบจัดการฐานขอมูล 

  Concepts, main structures, and components of the database management 

system, method of structures design, database system design by using relational data 

model, and database management system implementation  

 

  5)  กลุมวชิาการภาษีอากร 

 

3524210  การวางแผนภาษี                   3(2-2-5) 

  (Tax Planning) 

  รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน  : 3532208 การภาษีอากร 2 (Taxation 2) 

 หลักการ วธิกีาร  การวเิคราะห  การวางแผนภาษเีงนิไดบุคคลธรรมดา 

ภาษเีงนิไดนติบิุคคลภาษหีัก ณ  ที่จายภาษมูีลคาเพ่ิมและภาษอ่ืีนเพื่อใหการเสยีภาษี

เปนไปอยางถูกตองภายใตกรอบของกฎหมายและความรับผิดชอบตอสงัคม 

      Principals, method, analyzing planning for personal income tax, corporate  

income tax, withholding tax, value added tax, and other types of tax for paying tax 

efficiently under the revenue codes and responsibility for social expectation. 

 

3524916  สัมมนาการภาษีอากร                3(2-2-5) 

  (Seminar in Taxation) 

  รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน  : 3532208 การภาษีอากร 2 (Taxation 2) 

 อภิปรายและวเิคราะหประเด็นทีน่าสนใจทางภาษอีากรโดยใชกรณศีกึษา

บทความและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของตลอดจนคําวนิจิฉัยดานภาษอีากรและคําพิพากษา

ของศาลภาษอีากรกลาง 
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 Discussions, analysis of problems, current  issue related to taxation by using 

case studies and article document related; decision of tax, sentence of central tax 

court. 

 

                        6)  กลุมวชิาอ่ืน ๆ 

 

3504106  การบริหารความเสี่ยงองคกร                                  3(2-2-5) 

  (Enterprise Risk Management) 

    พื้นฐานการบริหารความเสี่ยง  แมบทการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร 

ตามแนวคิดของโคโซ  บทบาทของผูบรหิารระดับสูง  กรรมการ  และหัวหนางานความเสี่ยง 

โครงสราง  วสิัยทัศนและวัตถุประสงคของการบรหิารความเสี่ยง องคประกอบของการ

บรหิารความเสี่ยง สภาพแวดลอมการควบคุม  การกําหนดวัตถุประสงค  การระบุเหตกุารณ

ความเสี่ยง  การประเมินความเสี่ยง  การตอบสนองความเสี่ยง  กจิกรรมการควบคุม  ขอมูล

และการสื่อสาร  การตดิตามผล  การเริ่มปฏิบัตงิานบรหิารความเสี่ยง  การนําการบรหิาร

ความเสี่ยงมาใชในองคกรและขอจํากัดของการบรหิารความเสี่ยง  การสรางและการเพ่ิม

ความสามารถในการบรหิารความเสี่ยง 

   The foundation of enterprise risk management and COSO’s enterprise risk 

management – integrated framework; the roles of executive management; director 

and chief risk officer, structures, vision, objectives and components of risk management; 

control environment, objective determination, risk event identification, risk assessment, 

risk responses, control activities, information and communication and monitoring; starting 

risk management task; implementation of risk management in organizations, limitations 

of risk management, creating and enhancing risk management capabilities. 

 



 

 

46
รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

3524912  ระเบยีบวธิวีจัิยทางการบัญชี                        3(2-2-5) 

   (Research Accounting Methodology)  

   รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน : 4112105  สถติธิุรกจิ  (Business Statistics) 

    หลักการ  เทคนคิและวธิกีารทําวจิัยทางการบัญชี  โดยการเรยีนรูถงึการทํา

วจิัยแบบตาง ๆ และสื่อสารความรูเกี่ยวกับการวจิัยอยางมีประสทิธผิล  การศกึษาทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวจิัยทัง้ในดานการบัญชีการเงนิ  การบัญชีบรหิารและการ

ตรวจสอบเพื่อใหมีพื้นฐานเกี่ยวกับระเบยีบวธิวีจิัยที่นยิมใชในสาขาการบัญชี 

  Principles; techniques and methodologies of Accounting research; conducting 

various kinds of research and effectively transferring research knowledge; literature 

reviews in financial accounting, managerial accounting and auditing in order to have 

fundamental knowledge in research methodologies which are common in accounting 

field. 

 

3534203 การจัดการการลงทุน                   3(3-0-6) 

  (Investment Management) 

  ทางเลอืกและประเมินมูลคาของการลงทนุในทางเลอืกตาง ๆ โดยเนนถงึ 

การวิเคราะหหุนสามัญ  พันธบัตรรัฐบาลและเอกชน  หลักทรัพยที่มีหลักประกัน   

สัญญาซ้ือขายลวงหนา  นอกจากนี้ยังรวมการศกึษาโครงสรางของการตลาดการเงนิ   

การประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน  ทฤษฎีและแนวปฏิบัติใน 

การจดัการกลุมสนิทรัพยลงทุน 

  Choice and valuation of investment options. Emphasis on. Analysis of 

common stock. Government and private sectors. Collateral securities purchase 

agreement. Advance sales also includes the study of the structure of the market 

assessment. Returns and risks of the investment. Theory and practice in the 

management group. Capital assets. 
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3531104  การเงนิสําหรับผูประกอบการ                 3(3-0-6) 

  (Entrepreneur Finance) 

  เปาหมายและวัตถุประสงคของการบรหิารการเงนิของผูประกอบการสําหรับ

ธุรกิจตาง ๆ การวิเคราะหและการวางแผนทางการเงินทั้งในระยะสั้น  ระยะกลางและ

ระยะยาว  การเขาถงึแหลงเงนิทนุดวยวธิกีารตาง ๆ เชน เงนิทนุของเจาของ  การรวมทนุ  

การกูยมืเงนิ  จากธนาคารและสถาบันการเงนิ  การรวมหุนดวยวธิอ่ืีน ๆ ปญหา  อุปสรรค   

ทางการเงินของผูประกอบการและแนวทางในการตัดสินใจ  การแกไขปญหาที่เกิดข้ึน  

การจัดการรายงาน ทางการเงนิที่เหมาะสมสําหรับธุรกจิแตละประเภทและกรณศีกึษา

เกี่ยวกับการเงนิ ผูประกอบการ 

      This course provides students how to manage their businesses by  

  analyzing the factors that in fluene to their businesses, planning their businesses in  

  the short-run and long-run, and financing their business with various sources.  

  Moreover, the students can practice their decision skills in the dummy situation  

  happening in the company and case studies in entrepreneur finance. 

  

  2.4)  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ 

3503819  การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพการบัญชี         1(60) 

  (Preparation for Professional Experience in Accounting ) 

       การเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาในการฝกประสบการณวิชาชีพ 

   โดยใชกรณีศึกษาสถานการณจําลอง  การพัฒนาทักษะที่สําคัญ  เชน  การใชภาษา 

   การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยกีารคิดเชิงสรางสรรค  การวเิคราะห  การวางแผน 

   และการทํางานเปนทมี  การพัฒนาบุคลกิภาพและการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม 

   ไดดเีพื่อใหมีความพรอมในการฝกประสบการณวชิาชีพในสถานประกอบการ  

  To prepare students for a professional as experience  using simulations, 

case studies and development importance skill such as language skills; computers and 

technology skill creativity thinking skill; analysis skill; planning skill; team work skill; 

personality development and adaptation to the environment as well,  to the availability 

of professional experiences in the workplace. 
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3504819  การฝกประสบการณวชิาชีพการบัญชี             6(600) 

   (Field Experience in Accounting ) 

   รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน : 3503819 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพการบัญชี  

         (Preparation for Professional Experience in Accounting) 

    นักศกึษาไดฝกประสบการณวชิาชีพดานการปฏิบัตงิานการบัญชีในหนวยงาน

รัฐบาล  รัฐวสิาหกจิ  หรอืธุรกจิเอกชน  เพื่อใหนักศกึษาสามารถพัฒนาตนเองในดาน

การคิด วิเคราะห  การวางแผน และการตัดสินใจ  ไดอยางเปนระบบ  ทําใหนักศึกษา

มีคุณภาพตรงตามความตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 

  Accounting internship in entities, government agencies or privatization to 

allow the student in self- development in terms of systematic of thinking, analyzing, 

planning, decision making and others skills. Also it will result in high quality graduates 

who most appropriate for requirement of enterprise and the labor market.  

 

6003801   เตรียมสหกจิศกึษา                                                                   1(60) 

  (Cooperative  Education  Preparation) 

      การปฏิบัตกิารเตรยีมความพรอมกอนการออกปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ 

  โดยใหมีองคความรูในเรื่อง  หลกัการ  แนวคิดและปรัชญาสหกจิศกึษา  กระบวนการและ 

ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับระบบสหกิจศึกษา  เทคนิคการสมัครงานและการสอบ 

สัมภาษณ  ความรูพื้นฐานในการปฏิบัตงิานในสถานประกอบการในการพัฒนาตนเองตาม 

มาตรฐานวชิาชีพแตละสาขาวชิา เชน การปรับตัวในสงัคม การพัฒนาบุคลกิภาพ  ภาษา 

อังกฤษ  เทคโนโลยสีารสนเทศ การสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ  การทํางานเปนทมี  โครงสราง 

การทํางานในองคกร  งานธรุการในสํานักงาน  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน   

และระบบบรหิารคุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ  การเสรมิทักษะและจรยิธรรม 

ในวชิาชีพเฉพาะสาขาวชิา  และมีความรูความเขาใจในการจัดทําโครงงาน  การรายงานผล 

  การปฏิบัตงิาน   การเขียนรายงานโครงงาน  และการนาํเสนอผลงานโครงงาน 
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 This class serves as a preparatory curriculum before students enter the 

workforce. Examining the principles. Concepts and philosophy of Cooperative 

Education. The processes and regulations for applying for jobs and interviews. The 

basic skills required to operate within the  establishment, and the ability to self- 

develop according to the professional standards of each institution will be explored. 

The specific skills and attitudes this class seeks to develop are: social adjustment, 

personality development, English language skills, understanding information 

technology for communication, human relations, team work, organization, office work 

affairs, a cursory understanding of labor law and quality work management. We will 

conclude the class with an explanation of specific professional skills and ethics. 

Students will be expected to have a firm understanding of writing and presenting 

work projects, as well as crafting summary reports. 

 

6004801    สหกจิศกึษา                                        6(600) 

  (Cooperative Education) 

  รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  6003801 เตรียมสหกจิศกึษา   

              (Cooperative  Education  Preparation) 

 การปฏิบัตงิานดานวชิาชีพตามสาขาวชิาในสถานประกอบการหรอืองคกรผูใช  

บัณฑติเปนเวลา 16 สัปดาห หรอืไมนอยกวา 600  ช่ัวโมง  โดยบูรณาการความรูที่ได 

จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน   

การจัดทําโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการและ 

การนําเสนอโครงการตามคําแนะนําของพนักงานพ่ีเลี้ยง  อาจารยที่ปรึกษาหรือ    

อาจารยนิเทศก เพื่อใหเกิดทักษะ  องคความรูในวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม 

ในวิชาชีพ มีลกัษณะนสิัยหรอืบุคลกิภาพที่จําเปนตอการปฏิบัตงิาน  เพื่อใหเปนบัณฑติที ่

มีคุณสมบัตติรงตามความตองการของตลาดแรงงานที่พรอมจะทํางานไดทนัทเีม่ือ 

สําเร็จการศกึษา 
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 Students enter the workforce according to their  specific fields of study   

for 16 weeks (or not less than 600  hours ) integrating the theory explored  in the 

university  with the practice  involved  with the occupation. Students are expected to 

engage in and complete: work projects, operating  reports, and  work  presentations 

as per the suggestions of a senior officer and/or advisory teacher. The  mission  of this 

class is to imbue  students with the  skills, body of knowledge,  character, personality 

and qualifications directly related  to market  need.  


