
 

คาํอธบิายรายวชิา 

หมวดศึกษาทัวไป 

๐๐๑๑๐๒ 

 

 

การเมืองและการปกครองไทย 

Thai Politics and Public Administration  

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

          ทฤษฎีการแบ่งแยกอาํนาจองค์กรต่างๆ ของรัฐ  สิทธิ - เสรีภาพของประชาชน 

สิทธิระหว่างรัฐ - เอกชน ความหมายและความจาํเป็นของการปกครองโดยกฎหมาย 

แนวคิดเรืองนิติรัฐ และ ธรรมาภิบาล(Good Governance)  ศึกษาถึงการจดัระเบียบการ

ปกครองของไทย และความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์รทางการเมืองของรัฐ  ศึกษาหลกัการ

เบืองตน้ของกฎหมายมหาชนทีเกียวขอ้งกบัการเมืองและการปกครอง 

 

 

๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๑๑๐๖ เศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุตใ์ชง้าน 

Sufficient Economic and Applications 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

          แนวคิดเกียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั การประยกุตใ์ชง้านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมทงัการศึกษาจากกรณีศึกษา

และศึกษาดูงานจากสถานทีจริง 

 

 

๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๑๑๐๗ กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 

Law in Day life 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

          สาระสาํคัญของกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัทีบุคคลทั วไปควรรู้ของ

กฎหมายมหาชน  กฎหมายเกียวกบับุคคล กฎหมายเกียวกบัสิงแวดลอ้ม และกฎหมาย

การจราจร 

 

 

๓ (๓-๐-๖) 



 

๐๐๑๑๐๘ เศรษฐกิจ กฎหมายและการเมือง 
Economy,  Law, and Politics 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

            ความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจ กฎหมายและการเมืองในระดับท้องถิน 

ประเทศและนานาชาติ การวิเคราะห์และวิจารณ์ผลกระทบของเศรษฐกิจ กฏหมายและ

การเมืองทีมีต่อประชาชนและประเทศ 

 

 

๓ (๓-๐-๖) 

 

 

 

 

 

๐๐๑๑๑๓ 

001113 

 

สงัคมข่าวสาร 

Information Society 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

          วิเคราะห์ลกัษณะของสงัคมข่าวสาร  ความสาํคญัของข่าวสาร  การผลิตข่าวสาร

ทงัในระดบัโลกและระดบัประเทศ  และวิเคราะห์สาระทีปรากฏอยูใ่นข่าวสารในสือ

ประเภทต่าง ๆ โดยพิจารณาประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 

 

 

๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๑๑๑๔ สงัคมไทยในบริบทโลก 

Thai Society in Global Context 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

          วิวฒันาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมไทย  ความสมัพนัธ์

ระหว่างไทยกบัสงัคมโลกในช่วงเวลาต่าง ๆ ตงัแต่ก่อนสมยัใหม่จนถึงปัจจุบนั บทบาท

ของไทยในบริบทระดบัสากล การปรับตวัและความร่วมมือของไทยในประชาคมโลก 

 
 

๓ (๓-๐-๖) 

 

๐๐๑๑๑๕ 

 

ประสบการณ์จากการสตาร์ทอพัและการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ 

Startup and Entepreneurship Experiences 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

ความหมายของธุรกิจสตาร์ทอพั สตาร์ทอพัแบบดงัเดิมและสตาร์ทอพัในยคุปัจจุบนั  

การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การเลือกใชเ้ทคโนโลยทีีเหมาะสม  การออกแบบสตาร์ท

อพัหรือธุรกิจทีตนเองสนใจและทาํไดจ้ริง  กิจกรรมทีจาํเป็นสาํหรับธุรกิจสตาร์ทอพั 

กฎหมายและระเบียบทีเกียวขอ้ง  การจดัหาทุนหรือผูส้นบัสนุน 
 

๓ (๓-๐-๖) 

 



 

๐๐๑๑๑๖ 

 

แนวคิดการประกอบการในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั 

Entrepreneurship in Digital Economy 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

          การเปลียนแปลงทางเทคโนโลย ีสงัคม เศรษฐกิจ และการสือสาร  การ

ประกอบการ  แนวคิดพืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค ์อุปทาน กลไกราคม ตลาด

ผลผลิต ตลาดปัจจยัการผลิต โครงสร้างตลาด ปัจจยัการผลิต การผลิต ตน้ทุน รายรับ 

กาํไร ภาษี งบประมาณรัฐบาล นโยบายการคลงั สถาบนัการเงิน เงินเฟ้อ อตัราดอกเบีย 

มลูค่าเงินตามเวลา นโยบายการเงิน อตัราแลกเปลียน 
 

๓ (๓-๐-๖) 

 

๐๐๑๑๑๗ 

 

ศิลปะการทาํงานต่างวฒันธรรม 

Art of Working with Foreigners 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

          ขอ้มลูสาํคญัในการทาํงาน ทงัในดา้นของคนไทยทีทาํงานในต่างแดน  หรือคน

ไทยทีทาํงานกบัหน่วยงานต่างชาติในประเทศไทย  เขา้ใจกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที

เกียวขอ้ง  เรียนรู้แนวโนม้อุปสงคข์องตลาดแรงงาน  ประเภทของหน่วยงาน  บริษทัที

ตอ้งการพนกังานต่างชาติ จนเขา้ใจเทคนิคทีจาํเป็นในการทาํงานกบัชาวต่างชาติ  

ตลอดจนเขา้ใจวฒันธรรมทีหลากหลาย วิถีชีวติของชาวต่างชาติ มารยาทสงัคม ขอ้หา้ม

และขอ้ควรปฏิบติั 

๓ (๓-๐-๖) 

 

๐๐๑๑๑๘ 

001118 

โลกในศตวรรษที 21 

World in 21st Century 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

          โลกาภิวตัน์และความทนัสมยั เศรษฐกิจและการเมืองในสงัคมโลก  วกิฤตการ

พฒันา ความเป็นพลเมืองโลก  สงัคมสร้างสรรค ์การพฒันาทียงัยนื  สงัคมแห่งการ

เรียนรู้และทกัษะแห่งศตวรรษที 21 

๓ (๓-๐-๖) 

 

๐๐๒๑๐๑ มนุษยก์บัสงัคม 

Man and Society 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

         คุณภาพชีวิตในสังคมปัจจุบนั โดยเน้นเรืองการเสริมสร้าง การดูแลรักษาและ

พฒันาสุขภาพตลอดจนสมรรถภาพของร่างกาย  อารมณ์  สงัคมและสติปัญญา   

 

๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๒๑๐๒ จิตวิทยาทวัไป 

General Psychology 

๓ (๓-๐-๖) 



 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

        ความเป็นมาของวิชาจิตวิทยาสาขาต่างๆ สรีระวิทยาเบืองตน้ทีเกียวขอ้งกบัจิตวิทยา 

ความเจริญและพฒันาการ  แรงจูงใจ  อารมณ์  การรับรู้  กระบวนการเรียนรู้  ทศันคติ  

การพฒันาบุคลิกภาพ  มนุษยสมัพนัธ ์ การตดัสินใจและแกปั้ญหา 

 

 

๐๐๒๑๐๘ 

 

 

ทกัษะการศึกษาและการวิจยั 

Study and Research Skills 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

         ศึกษาและเพิมพูนทกัษะในการศึกษาระดบัอุดมศึกษาโดยศึกษาการใช้เวลาให้

เหมาะสม ศึกษาวิธีฟังและจดคาํบรรยาย  การอ่านตาํรา  การเตรียมตวัสอบ  วิธีทาํ

ขอ้สอบ  การคิดคะแนนสะสม  การใชห้้องสมุดและสืบคน้สารสนเทศ  การศึกษา

คน้ควา้ ศึกษาเกียวกบัระเบียบวิธีการวิจยั การอ่านผลการวิจยั การเขียนรายงานหรือภาค

นิพนธ ์ ฝึกปฏิบติัโดยใชโ้ครงการวิจยัขนาดเลก็ในหวัขอ้ทีสนใจ 

 

๓ (๒-๒-๖) 

๐๐๒๑๐๙ ปรัชญาและตรรกศาสตร์  

Philosophy and Logic 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

         ความรู้เบืองตน้เกียวกบัหลกัปรัชญาและหลกัตรรกศาสตร์ทีสามารถนาํมาใชก้าร

ดาํรงชีวิตประจาํวนั การศึกษา และการประกอบอาชีพ 

 

 

 

 

๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๒๑๑๐ อารยธรรม วฒันธรรมและดนตรีไทย 

Thai Civilization, Culture and Music  

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

        วิวฒันาการ การปรับตวัและประสมประสานของอารยธรรมและวฒันธรรมไทย  

กบัอารยธรรมและวฒันธรรมของชาติอืน  ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัศิลปะดนตรี

ของไทยในภาคต่างๆ รวมทงัการอนุรักษแ์ละส่งเสริมอารยธรรม วฒันธรรมและดนตรี

ไทย 

 

๓ (๒-๒-๖) 



 

๐๐๒๑๑๑ พุทธศาสตร์เพือความเป็นมนุษยที์สมบูรณ์  

Buddhism for Perfect Human Being 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

         ศึกษา “แก่น” ของพระพุทธศาสนาอนัจะนาํมาปฏิบติัในชีวิตประจาํวนัของแต่ละ

บุคคล  การฝึกปฏิบติัเกียวกบัสมาธิและวิปัสสนาเพือเป็นทางไปสู่สันติสุขของบุคคล

และสงัคม  

 

 

๓ (๒-๒-๖) 

๐๐๒๑๑๒ จริยศาสตร์ 

Ethics 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

         ขอบข่ายของ  จริยศาสตร์ ทฤษฎีความดี จริยธรรมส่วนตวั จริยธรรมสังคม 

จริยธรรมแห่งการใชเ้สรีภาพ การฟัง การคิดและการร่วมมือ และจริยธรรมของอาชีพ 

 

 

๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๒๑๑๓ 

 

อารยธรรมอาเซียนศึกษา 

Civilization ASEAN Studies 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

          ศึกษาอารยธรรม และววิฒันาการของอารยธรรม  ปัจจยัทีกาํหนดลกัษณะสงัคม 

และวฒันธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน  อธิบายพฒันาการทางสงัคม  เศรษฐกิจ 

การเมืองการปกครอง  การศึกษา  สงัคมศึกษา ศาสนา  พิธีกรรม การละเล่นพืนบา้น 

สถาปัตยกรรมและวฒันธรรมอาเซียน 

 

 

๓ (๓-๐-๖) 

 

๐๐๒๑๑๔ 

 

ภูมิปัญญาทอ้งถินศึกษา  

Local Wisdom Study 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

          ศึกษาสภาพแวดลอ้มชุมชน  ดา้นทรัพยากร  ผูน้าํ  สมาชิก  และภูมิปัญญาดา้น

ต่างๆเพือหาแนวทางการพฒันาอยา่งยงัยนืโดยใชชุ้มชนทอ้งถินเป็นฐานในการเรียนรู้ 

 

 

 

๓ (๓-๐-๖) 

 



 

๐๐๒๑๑๕ มนุษยก์บัการใชเ้หตุผล 

Man and Reasoning 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

          ความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัการตดัสินใจเชิงเหตุผล  หลกัการทวัไปของการ

ใชเ้หตุผล  วิธีการวิเคราะห์และการสงัเคราะห์ความคิดอยา่งเป็นระบบ  การแสดง

เหตุผลในการอภิปรายวิชาการและชีวิตประจาํวนั  แสดงความคิดเห็นอยา่งมี

วิจารณญาณเกียวกบัประเด็นทางสงัคม 

 

๓ (๓-๐-๖) 

 

๐๐๓๑๐๑ 

 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 

Thai for Communication 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

         หลกัการสือสาร ประเภทของภาษา พฒันาทกัษะการสือสารโดยการ ใชภ้าษาเป็น

เครืองมือในการสือสารทงัภาษาพดูและภาษาเขียน นกัศึกษาจะไดฝึ้กหดัในสถานการณ์

จาํลอง โดยการแสดงบทบาทต่างๆ กนั  ศึกษาและฝึกทกัษะเกียวกบัการเขียน และการ

เขียนประเภทอืนๆ ทีจาํเป็นสาํหรับวิชาชีพ  รวมทงัศึกษาและฝึกทกัษะการอ่านเพือสรุป

สาระสาํคญัการวิเคราะห์สาระจากเรืองทีอ่าน  ศึกษาหลกักลวิธีและฝึกทกัษะการรับสาร  

การพดูในโอกาสและสถานการณ์ 

 

๓ (๒-๒-๖) 

๐๐๓๑๐๒ 

 

ภาษาองักฤษ ๑ 

English I 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

         ทบทวนความรู้และทกัษะภาษาองักฤษทุกทกัษะ  ไดแ้ก่ ฟัง พดู อ่านและเขียน ใน

หัวขอ้ต่างๆทีใชใ้นชีวิตประจาํวนัโดยเน้นรูปแบบการเรียนการสอน เพือให้สามารถ

นาํไปปรับใชไ้ดใ้นสถานการณ์จริงพฒันาความสามารถในการใชท้กัษะภาษาองักฤษ

ทุกทกัษะ ไดแ้ก่ ฟัง พดู อ่านและเขียน  ฝึกทกัษะในการใชแ้หล่งคน้ควา้นอกห้องเรียน

ต่าง ๆ เพือเสริมสร้างความสามารถทีจาํเป็นในการสือสารภาษาองักฤษ โดยใชบ้ทเรียน

ทีครอบคลุมหวัเรืองทีหลากหลาย เตรียมผูเ้รียนใหเ้ขา้ใจลกัษณะภาษาในเชิงวิชาการที

ใชใ้นสถานการณ์จริงประกอบกบัแบบฝึกหดัเพือฝึกทกัษะดา้นไวยากรณ์และคาํศพัท ์

 

๓ (๒-๒-๖) 

๐๐๓๑๐๓ 

 

ภาษาองักฤษ ๒ 

English II 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

๓ (๒-๒-๖) 



 

         การเรียนภาษาองักฤษขนัพืนฐานต่อเนืองจากกระบวนวิชาภาษาองักฤษ  ๑ ซึงมี

จุดมุ่งหมายพฒันา ความสามารถทางภาษา ในการใชภ้าษาองักฤษเพือการสือสาร ทงั

ทางด้านการพูดและการเขียน เพือพฒันาโครงสร้างทางภาษาและไวยากรณ์ เพือ

ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง มีส่วนร่วมในการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมไดอ้ย่าง 

เหมาะสม เขา้ใจและตระหนักถึงความแตกต่างดา้นวฒันธรรมของชนชาติต่าง ๆ ใช้

ภาษาองักฤษเพือสืบคน้หาขอ้มูลเพือสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบของการพูดและการ

เขียน มีส่วนร่วมในบริบททางวิชาการ และเพือ ความเพลิดเพลิน และเพิมพูนความรู้ 

ในบริบททางสงัคมทงัในและนอกมหาวิทยาลยั และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 

๐๐๓๑๐๔ 

 

ภาษาองักฤษ ๓ 

English III 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

          การใชภ้าษาองักฤษเพือการสือสารโดยเนน้ทงั ๔ ทกัษะไดแ้ก่ทกัษะการฟังการ

ฟังเพือสนัๆเพือจบัความสาํคญั การพดูทกัทาย การแนะนาํ ตวัเอง การขอและใหข้อ้มลู 

การตอ้นรับ การพดูโทรศพัท ์ตีความและสรุปความ การพดูแสดง ความยนิดี เสียใจ

และขอโทษ การใหเ้หตุผล การฝึกเขียนความเรียงหลกัการอ่านและการฝึกอ่านเพือจบั

ใจความสาํคญั การอ่านเพือตีความและสรุปความ เช่น การอ่านหนงัสือพิมพ ์ อ่านข่าว 

บทความ การโฆษณาการฝึกเขียนยอ่หนา้และบนัทึกขอ้ความสนัๆ มีหนงัสืออ่านนอก

เวลาประกอบ 

 

 

 

 

 

๓ (๓-๐-๖) 

 

๐๐๓๑๐๖ 
 

ภาษาอาเซียนเพือการสือสาร                                                             

 Asean  Language  for  Communication 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

         ศึกษาภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 10  ประเทศ  เนน้คาํทีใชใ้นการติดต่อสือสาร 

ทกัทาย  ความสาํคญั ของภาษาในกลุ่มอาเซียน  ทีใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสาร 

ระหว่างกนั  การใชภ้าษาเพือการสือสาร ทงั การฟัง การพดู การอ่าน และการ 

เขียน  การคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และนาํความรู้ทีไดรั้บจากการศึกษา ภาษาต่าง  

ๆ   เพือการสือสารไปใชป้ระโยชน์ในเชิงวิชาการและการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 

๓ (๓-๐-๖) 

 



 

 

๐๐๓๑๐๗ ภาษาองักฤษสาํหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 

English for Information and Communication Technology 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

          อ่าน ดูและการฟังภาษาองักฤษทางสือสิงพิมพแ์ละสือภาพและเสียงประเภทต่าง 

ๆ ทีให้ความรู้ ความบันเทิงและข่าวสารข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือสาร  และเหตุการณ์สําคัญทีเกิดขึนในโลกปัจจุบัน  เพือจับใจความสําคัญ คิด

วิเคราะห์ สนทนาโต้ตอบ นําเสนอด้วยสือภาพและเสียง รวมถึงงานเขียนเพือแสดง

ความคิดเห็นอยา่งมีหลกัการ 

 

 

๓ (๓-๐-๖) 

 

๐๐๓๓๐๖ 
 

ภาษาองักฤษกบัการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน                              

English Language  for  Asean 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

         ศึกษาหาความรู้เกียวกบัประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน ถึงความสาํคญัของ 

ภาษาองักฤษ ซึงจะเป็นภาษากลางของคนในอาเซียน  ในการติดต่อสือสาร  และการ

ทาํงานร่วมกนั  อ่านสิงทีอยูร่อบตวัทีเป็นภาษาองักฤษ เช่น ป้ายประกาศ  แผน่พบั สิง

ตีพิมพ ์หนงัสือพิมพ ์หรือแมแ้ต่ฉลากสินคา้ การใชค้าํศพัทเ์หล่านนัในชีวิตประจาํวนั 

ดว้ย  เช่น  พดู  หรือเขียน  เป็นภาษาองักฤษกบัคนรอบขา้งได ้

 

 

๓ (๓-๐-๖) 

 

๐๐๔๑๐๑ 

 

สถิติพืนฐาน 

Basic Statistics 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

         ระเบียบวิธีทางสถิติ  การนาํเสนอขอ้มูลและการวิเคราะห์ขนัพืนฐาน  การวดั

แนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง  การวดัการกระจายของขอ้มูล  การแจกแจงความน่าจะเป็น  

แบบไม่ต่อเนืองและแบบต่อเนือง  การแจกแจงการชกัตวัอย่าง  การประมาณค่า และ

การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยคอมพิวเตอร์  โดยฝึกใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ที

เหมาะสม 

 

๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๔๑๐๒ 

 

มนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม 

Man and Environment 

๓ (๓-๐-๖) 



 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

         ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มสังคม 

เศรษฐกิจและอนาคตของมนุษย ์  โดยพิจารณาถึงปัญหาพลงังาน  ประชากร  การ

เปลียนแปลงสภาพแวดลอ้ม  การอยูร่่วมกนัของสิงมีชีวิต การสร้างจิตสาํนึกและความ

ร่วมมือให้กบัชุมชนเพือการอนุรักษ์และปรับปรุงสิงแวดลอ้ม รวมทงัให้มีการศึกษา

จากกรณีศึกษาดา้นสิงแวดลอ้ม 

๐๐๔๑๐๓ 

 

คณิตศาสตร์พืนฐาน 

Basic Mathematics 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

         ตรรกศาสตร์และทฤษฎีของเซต ระบบจาํนวน ความสัมพนัธ์ฟังก์ชนัและกราฟ

ฟังกช์นั พีชคณิตและฟังกช์นั ทรานเชนเคลตลั  กราฟและสมการเส้นตรง พาราโบลา

วงกลม อิลิปส์และไฮเปอร์โบลา  เมทริกซ์และดีเทอร์มิเนนท์  ระบบสมการเชิงเส้น  

การเรียงลาํดบั  การจดัหมู ่ และทฤษฎีทวินาม    

 

๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๔๑๐๔ 

 

คณิตศาสตร์ 

Mathematics 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

         ดอกเบียและค่ารายปี  อสมการอยา่งง่าย  เมทริกซแ์ละดิเทอร์มิเนนท ์ ค่าลิมิตของ

ฟังกช์นั  อนุพนัธแ์ละการหาอนุพนัธข์องฟังกช์นัแบบต่างๆ  การประยุกต์ของอนุพนัธ ์ 

ไดแ้ก่การหาค่าสูงสุดและตาํสุด  การอินทิเกรตฟังก์ชนัพีชคณิต  และการประยุกต์

อินทิกรัลทีมีค่าจาํกดัและไม่จาํกดั  การหาอนุพนัธเ์ฉพาะส่วน 

๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๔๑๐๕ 

 

แคลคูลสัประยกุตส์าํหรับธุรกิจ 

Applied Calculus  for Business 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

         ค่าลิมิตของฟังก์ชัน อนุพนัธ์และการหาอนุพนัธ์ของฟังก์ชันแบบต่างๆ การ

ประยุกต์ใช้ของอนุพนัธ์ในเชิงธุรกิจ การอินทิเกรตฟังก์ชันพีชคณิต และการ

ประยกุตใ์ชอิ้นทิกรัลทีมีค่าจาํกดัและไม่จาํกดัในเชิงธุรกิจ 

 

๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๔๑๑๔ 

 

ระบบคอมพิวเตอร์ 

Computer  systems 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

          ศึกษาเกียวกบัความรู้เบืองตน้ทางคอมพิวเตอร์ ระบบจาํนวน การแทนเลขฐาน

๓ (๓-๐-๖) 

 



 

แบบต่างๆ การบวกและการลบเลขฐาน รหสัมาตรฐานเอปซีดิก และแอสกี คุณสมบติั

ทางตรรกของอุปกรณ์ทีใชเ้ก็บ และประมวลผลขอ้มลู การแบ่งส่วนหน่วยความจาํ 

ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ชุดคาํสงั  กระแสขอ้มลูและแผนภาพระบบ

ควบคุมของการประมวลอยา่งง่าย อุปกรณ์รับเขา้/ ส่งออกและระบบควบคุม

หน่วยความจาํแคช 

 

๐๐๔๑๑๖ 

 

ชีวิตกบัความยงัยนื 

Life and Sustainability 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

          การดาํเนินชีวิตอยา่งเท่าทนัการเปลียนแปลงของโลก  เขา้ใจความสมัพนัธ์

ระหว่างพลวตัของธรรมชาติมนุษย ์และสรรพสิง  ทงัสิงแวดลอ้มสรรสร้าง  การใช้

พลงังาน เศรษฐกิจ สงัคมในความขดัแยง้และการแปรเปลียน  ตลอดจนองคค์วามรู้ทาง

วิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม  ทีนาํไปสู่การปรับเปลียนวิถีชีวิตสู่ความยงัยนื 

 

๓ (๓-๐-๖) 

 

๐๐๔๑๑๗ 

 

โลกแห่งเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

World of Technology & Innovations 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

          ปรัชญา แนวคิดและการสร้างสรรคเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรมต่าง ๆ ในปัจจุบนั

และอนาคต  การพฒันา การประยกุตใ์ชแ้ละการจดัการ บทบาทและผลกระทบจากการ

พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมต่อชีวิต เศรษฐกิจและสงัคม 

๓ (๓-๐-๖) 

 

 

หมวดวชิาเฉพาะ 

    กลุ่มวชิาแกน 

๑๐๑๒๐๑ 

 

การจดัการองคก์ารและสิงแวดลอ้ม 

Managing  Organization and Environment 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

         ศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่าง ธุรกิจกบัสิงแวดลอ้ม รวมถึง

หลักในการบริหารและหน้าทีสําคัญของผูบ้ริหาร  เพือเป็นประโยชน์ต่อการ

บริหารธุรกิจใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์าร  และศึกษา

หลกัจริยธรรมของการดาํเนินธุรกิจ 

๓ (๓-๐-๖) 

๑๐๑๒๐๓ 

 

การเงินธุรกิจ 

Business Finance 

๓ (๓-๐-๖) 



 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

         ศึกษาขอบเขต  บทบาท  และหน้าทีของฝ่ายการเงิน  เป้าหมาย และ

ความสาํคญัของการบริหารการเงินของธุรกิจ  รูปแบบของธุรกิจ    เทคนิคของการ

วิเคราะห์ทางการเงิน   หลกัเบืองตน้ในการบริหารการเงินของธุรกิจ  ให้มี

ประสิทธิภาพ ทงัในดา้นการวางแผนทางการเงิน  การจดัหาเงินทุน และการจดัสรร

เงินทุน 

๑๐๑๒๐๔ 

 

 

หลกัการตลาด 

Principles of Marketing 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

         ความหมายและความสาํคญัของการตลาด ในฐานะเป็นกิจกรรมหลกัทางธุรกิจ

อยา่งหนึง โดยกล่าวถึงหลกัการตลาด  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  หนา้ทีทางการตลาด  

สถาบนัทางการตลาด  และบทบาทของการตลาดทีมีต่อเศรษฐกิจและสงัคม 

 

 

๓ (๓-๐-๖) 

 

๑๐๑๒๐๕ ภาษาองักฤษสาํหรับวิชาชีพบญัชี 

English for Accounting Professions 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

         การฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยใชค้าํศพัทแ์ละสาํนวนทีจาํเป็นสาํหรับงานบญัชี

และการเงิน เพือเป็นพืนฐานในการศึกษาชนัสูง คาํศพัท์เฉพาะ แนวคิดและเอกสาร

ทางธุรกิจและการเงิน มุ่งเนน้ทางดา้นการบญัชี การเงินและการจดัการไดแ้ก่ องคก์ร

ธุรกิจ ตนัทุน และการเงิน 

๓ (๓-๐-๖) 

๑๐๑๒๐๖ หลกัเบืองตน้เกียวกบัระบบสารสนเทศ 

Principles of Information Systems 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

ความรู้เบืองตน้เกียวกบัระบบสารสนเทศ  บทบาทและองค์ประกอบของ

ระบบสารสนเทศในองค์กร  รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ  ระบบ

สารสนเทศยอ่ยทางธุรกิจ การเขา้ถึงระบบสารสนเทศ  การประยกุตใ์ชร้ะบบสนเทศ

เพือการบริหารงาน  การสือสารขอ้มลูในระบบสารสนเทศ  และระบบเครือข่าย 

๓ (๓-๐-๖) 

 

๑๐๑๓๐๑ การจดัการการผลิตและการปฏิบติัการ 

Production and Operation Management 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

         ศึกษาหนา้ที  ปัญหา  เทคนิคการแกปั้ญหา และการตดัสินใจของผูบ้ริหารใน

๓ (๓-๐-๖) 



 

การปฏิบติัการของกิจการดา้นการผลิตและกิจการด้านการบริการ หัวข้อศึกษา

ประกอบดว้ยผลกระทบเชิงกลยทุธข์องการปฏิบติัการกระบวนการผลิต การวดังาน 

การวางแผนและตารางการปฏิบติัการ การควบคุมสินคา้คงเหลือ การจดัซือและการ

ควบคุมคุณภาพ 

๑๐๑๓๐๒ การจดัการทรัพยากรมนุษย ์

Human  Resource Management 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

          ศึกษาถึงบทบาทความรับผิดชอบและหน้าทีของหน่วยงานบริการทรัพยากร

มนุษยใ์นองคก์ร การวางแผนกาํลงัคน การสรรหาบุคคล การอบรมและพฒันา การ

ประเมินผลการปฏิบติังาน การจ่ายค่าตอบแทน การเงือนไขและโยกยา้ยพนักงาน 

การจดัสวสัดิการ  การส่งเสริมกาํลงั  การติดต่อสือสาร  แรงงานสัมพนัธ์  ระบบ

สารสนเทศ  ทรัพยากรมนุษยแ์ละกฎหมายแรงงาน 

๓ (๓-๐-๖) 

๑๐๑๓๐๘ กฎหมายสาํหรับธุรกิจพาณิชยแ์ละการบญัชี 

Commercial Business Low and Accounting 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

         ความรู้และสภาพแวดลอ้มของกฎหมายธุรกิจ กฎหมายห้างหุ้นส่วน กฎหมาย

เกียวกับบริษัท หลกักฎหมายแพ่งเกียวกบับุคคล นิติกรรม สัญญา ทรัพยสิ์น หนี 

และศึกษาหลักกฎหมายพาณิชย์เกียวกับเอกเทศสัญญาทีสําคัญ เช่น ซือขา ย 

แลกเปลียน ขายฝาก เช่าทรัพย ์คาํประกัน จาํนอง จาํนาํ ตวัแทน นายหน้า ตวัเงิน

รวมทงักฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายเกียวกบัคอมพิวเตอร์ และกฎหมาย

ภาษีอากร 

๓ (๓-๐-๖) 

๑๐๑๔๐๒ การจดัการเชิงกลยทุธเ์พือความสามารถในการแข่งขนั 

Strategic Management for competition 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

        ศึกษาการพฒันาทกัษะการกาํหนดกลยทุธที์ดีกว่าสาํหรับองค์การ โดยเริมจาก

ศึกษาการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มองคก์ารภายนอกและภายในทงัในระดบัโลกและ

ระดบัทอ้งถิน การวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรม กลยทุธร์ะดบัองคก์ารและระดบั

ธุรกิจ กลยทุธ์ในการแข่งขนัสาํหรับอุตสาหกรรมทียงัไม่มีการรวมตวั กลยุทธ์การ

แข่งขันสาํหรับอุตสาหกรรมเกิดใหม่ กลยุทธ์การแข่งขันสาํหรับอุตสาหกรรมที

เจริญเต็มที กลยทุธก์ารแข่งขนัสาํหรับอุตสาหกรรมทีถดถอย 

๓ (๓-๐-๖) 

๒๙๑๑๐๔ การบญัชีชนัตน้ 

Principles of Accounting 

๓ (๓-๐-๖) 



 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

          ความหมาย  วตัถุประสงค์ของการบญัชี  ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี     

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน หลกัการและวิธีการบนัทึกบญัชีตาม

หลกัการบญัชีคู่  การบนัทึกบญัชีตามวงจรบญัชี  การจดัทาํงบทดลอง  กระดาษทาํ

การ  งบการเงินสาํหรับกิจการซือขายสินคา้และกิจการให้บริการ  ระบบใบสาํคญั  

และระบบเงินสดยอ่ย 

๓๙๑๓๐๓ การภาษีอากร ๑ 

Taxation ๑ 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

        ศึกษาถึงลกัษณะหลกัการและวิธีการคาํนวณภาษีอากรทุกประเภททีจดัเก็บใน

ประเทศไทยเป็นภาษีประมวลรัษฏากรกฎหมายศุลกากรกฎหมายสรรพสามิตและ

ภาษีทีจดัเก็บโดยองคก์ารบริการส่วนทอ้งถินและวิธีการอุทธรณ์การประเมินภาษีทุก

ประเภท 

๓ (๓-๐-๖) 

๔๙๑๒๐๒ การวิเคราะห์เชิงธุรกิจและเชิงปริมาณ 

Quantitative and Statistical Analysis 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

       ศึกษาการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกียวกบัค่าเฉลียและสดัส่วนของประชากร

การทดสอบไคกาํลงัสองการวิเคราะห์ความแปรปรวนการวิเคราะห์การถดถอยและ

สหสมัพนัธอ์ยา่งง่ายการวิเคราะห์อนุกรมเวลาทฤษฎีการตดัสินใจการโปรแกรมเชิง

เสน้ PERT  CPM และการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทีเกียวขอ้งกบัหวัขอ้ทีศึกษา 

 

๓ (๓-๐-๖) 

๕๙๑๒๐๓ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 Business Economics 

วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

         การกาํหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทานแนวความคิดรากฐานของทฤษฎี

อรรถประโยชน์และเสน้ความพอใจเท่ากนัเกียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคแนวความคิด

รากฐานของทฤษฎีการผลิตทฤษฎีการผลิตและตน้ทุนรูปแบบต่างๆของตลาดกับ

ดุลยภาพของหน่วยผลิตและอุตสาหกรรมทฤษฎีทวัๆไปว่าดว้ยตลาดและราคาของ

ปัจจยัการผลิตหลกัและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทงัในระดบัจุลภาคและมหภาค โดย

วิเคราะห์อุปสงคแ์ละความยดืหยุน่ การประมาณอุปสงค ์การพยากรณ์ทางธุรกิจและ

เศรษฐกิจ การวิเคราะห์การผลิตและต้นทุนการผลิต การกาํหนดราคาในตลาด

ประเภทต่าง ๆ และการกําหนดราคาในทางปฏิบัติ การวิเคราะห์ปัญหาด้วย

๓ (๓-๐-๖) 



 

โปรแกรมเสน้ตรง การวิเคราะห์ความเสียงและความไม่แน่นอน รวมทงัการประยกุต์

หลกัและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพือใชใ้นการบริหารงานในดา้นต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มวชิาเอกบังคบั 

๒๑๒๓๐๑ การบญัชีชนักลาง ๑ 

Intermediate Accounting ๑ 

วิชาบงัคบัก่อน :๒๑๑๑๐๓ การบญัชีชนัตน้(Principles of Accounting) 

หลกัการและวิธีการบญัชีเกียวกบัสินทรัพย ์  การจาํแนกประเภทสินทรัพย ์

ตามมาตรฐานรายงานการเงิน  การรับรู้และการวดัมูลค่าสินทรัพย ์การตีราคา การ

จดัแบ่งส่วนสินทรัพยเ์ป็นต้นทุนและค่าใชจ่้ายตามหลกัการบัญชี การดอ้ยค่าของ

สินทรัพย ์การแสดงรายการสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยขอ้มลู 

 

 

 

 

๓ (๓-๐-๖) 

๒๑๒๓๐๒ การบญัชีชนักลาง ๒ 

Intermediate Accounting ๒ 

วิชาบงัคบัก่อน : ๒๑๑๑๐๓ การบญัชีชนัตน้/(Principles of Accounting) 

หลกัการและวิธีการบญัชีเกียวกบัส่วนของเจา้ของและหนีสิน ประกอบดว้ย

การจาํแนกประเภทหนีสิน  การรับรู้และการวดัมูลค่าหนีสิน  การตีราคา การแสดง

รายการหนีสินในงบการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูล  การบญัชีเกียวกับการจดัตัง

กิจการ  การดาํเนินงาน  การแบ่งผลกาํไรขาดทุน การเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของ 

การเลิกกิจการและการชาํระบญัชีของห้างหุ้นส่วน บริษทัจาํกดั และบริษทัมหาชน

จาํกดั  ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจา้ของในงบดุล การเปิดเผยขอ้มูล งบ

กระแสเงินสด และผลประโยชน์ของพนกังาน 

๓ (๓-๐-๖) 



 

๒๑๒๓๐๓ การบญัชีตน้ทุน ๑ 

Cost Accounting ๑ 

วิชาบงัคบัก่อน : ๒๑๑๑๐๓ การบญัชีชนัตน้ (Principles of Accounting) 

         ความสาํคญัและบทบาทการบญัชีตน้ทุนในองคก์รธุรกิจ  ความหมายของตน้ทุน

ต่างๆ  ระบบบญัชีทีใชบ้นัทึกตน้ทุนวิธีการบญัชีและการควบคุม วตัถุดิบ แรงงาน 

ค่าใชจ่้ายการผลิต ระบบบญัชีตน้ทุนงานสั งทาํ ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบ

ตน้ทุนมาตรฐาน การบญัชีตน้ทุนผลิตภณัฑร่์วมและผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ของเสีย ของ

สินเปลือง งานทีบกพร่อง เศษซาก และตน้ทุนฐานกิจกรรม 

 

 

๓ (๓-๐-๖) 

๒๑๒๓๐๔ การบญัชีตน้ทุน ๒ 

Cost Accounting ๒ 

วิชาบงัคบัก่อน : ๒๑๒๓๐๓ การบญัชีตน้ทุน ๑ (Cost Accounting ๑) 

         การใชข้อ้มลูตน้ทุนในการตดัสินใจวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานกิจการ  

ภายใตส้ภาวการณ์ทีแน่นอนและไม่แน่นอน   ความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุน  ปริมาณ

และกาํไร ระบบตน้ทุนรวม ระบบตน้ทุนผนัแปร  งบประมาณ การวิเคราะห์ตน้ทุน 

การกาํหนดราคาสินคา้  ราคาโอน  และการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 

 

 

 

 

๓ (๓-๐-๖) 

๒๑๒๓๐๖ การสอบบญัชี 

Auditing 

วิชาบงัคบัก่อน : ๒๑๒๓๐๑ การบญัชีชนักลาง ๑ (Intermediate Accounting ๑) และ  

                        ๒๑๒๓๐๒ การบญัชีชนักลาง ๒(Intermediate Accounting ๒) 

         แนวคิดทั วไป  และแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี  กฎหมาย  และ

พระราชบญัญติัเกียวกบัการสอบบญัชี  จรรยาบรรณ  และความรับผดิชอบของผูส้อบ

บญัชี  การทุจริต  และขอ้ผดิพลาด  การวางแผนงานสอบบญัชี  ความเสียงในการสอบ

บญัชีและความมีสาระสาํคญั  การประเมินความเสียง 

         หลกัฐานการสอบบญัชี วิธีการรวบรวมหลกัฐานและวิธีการตรวจสอบ การ

เลือกตวัอยา่งในการสอบบญัชี  การทดสอบแบบแจง้ขอ้ความของกรรมการ  หรือผู ้

๓ (๓-๐-๖) 



 

เป็นหุน้ส่วน  หรือผูจ้ดัการ กระดาษทาํการของผูส้อบบญัชี การตรวจสอบสินทรัพย ์

หนีสิน ส่วนของผูถื้อหุ้น รายได ้และค่าใชจ่้าย รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

รายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีภาษีอากร  แนวทางการตรวจสอบบญัชีดว้ย

คอมพิวเตอร์และการควบคุมคุณภาพการสอบบญัชี 

 

๒๑๒๔๐๑ การบญัชีชนัสูง ๑ 

Advanced Accounting ๑ 

วิชาบงัคบัก่อน : ๒๑๒๓๐๑ การบญัชีชนักลาง ๑ (Intermediate Accounting ๑) และ  

                        ๒๑๒๓๐๒ การบญัชีชนักลาง ๒ (Intermediate Accounting ๒) 

                   นโยบายการบญัชี  การเปลียนแปลงทางการบญัชี  และขอ้ผิดพลาด งบ

การเงินระหว่างกาลการบญัชีสาํหรับรายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ  และการแปลง

ค่างบการเงิน  การบญัชีสาํนกังานใหญ่และสาขาทงัในและต่างประเทศ    ธุรกิจฝาก

ขาย  สญัญาเช่า    และการบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหนี 

 

๓ (๓-๐-๖) 

๒๑๒๔๐๗ การบญัชีชนัสูง ๒  

Advanced Accounting ๒ 

วิชาบงัคบัก่อน : ๒๑๒๓๐๑ การบญัชีชนักลาง ๑ (Intermediate Accounting ๑) และ  

                    ๒๑๒๓๐๒ การบญัชีชนักลาง ๒ (Intermediate Accounting ๒) 

         การบญัชีสาํหรับการรวมกิจการ  การลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  การ

บญัชีสาํหรับกิจการร่วมคา้ การจดัทาํงบการเงินรวมงบกระแสเงินสดรวม การจดัทาํ

งบการเงินจากรายการทีบันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ ภาษีอากรรอการตัดบัญชี และ

ผลประโยชน์พนกังาน 

๓ (๓-๐-๖) 

๒๑๒๔๐๙ ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

Accounting Information Systems 

วิชาบงัคบัก่อน :  ๑๐๑๒๐๖ หลกัเบืองตน้เกียวกบัระบบสารสนเทศ(Principles of   

                                 Information System) และ  

                         ๒๑๑๑๐๓ การบญัชีขนัตน้ (Principles of Accounting) 

         ลกัษณะ ส่วนประกอบ  และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบญัชี  หลกัการ

จดัทาํ เอกสารของธุรกิจ  หลกัการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ

ทางการบญัชี  วงจรทางธุรกิจขนัพืนฐานระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการ

บญัชีเกียวกบัวงจรรายได้ วงจรค่าใชจ่้าย วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงินและ

รายงานทางการเงิน  ประเภทของเอกสารและสารสนเทศทีเกียวขอ้งในแต่ละวงจร 

๓(๓-๐-๖) 



 

การควบคุมภายใน  ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบญัชีทีเกียวขอ้ง และ

เทคโนโลยสีมยัใหม่ทีมีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ 

๒๑๒๔๑๐ รายงานการเงินและการวิเคราะห์ 

Financial Reporting and Analysis 

วิชาบงัคบัก่อน : ๒๑๒๓๐๖การบญัชีชนักลาง ๑ (Intermediate Accounting ๑) และ  

                       ๒๑๒๓๐๒การบญัชีชนักลาง ๒ (Intermediate Accounting ๒) 

          รายงานการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลทางการบญัชี   วิธีการและเครืองมือใน

การวิเคราะห์งบการเงินและขอ้มูลทางการบญัชีอืนทีสาํคญัเพือการตดัสินใจ  การ

วิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้

นโยบายการบญัชีทีแตกต่างกนั ตลอดจนการวิเคราะห์งบการเงินรวม โดยเน้นการใช้

กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง 

๓(๓-๐-๖) 

๒๑๒๔๑๑ การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

Internal Audit and Internal Control 

วิชาบงัคบัก่อน : ๒๑๑๑๐๓ การบญัชีชนัตน้ (Principles of Accounting) 

         การกาํกบัดูแลกิจการ  วตัถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

การควบคุมภายในตามแนวคิดของ  COSO  การจดัการความเสียงขององค์กร 

(Enterprise Risk Management : ERM) ตามแนวคิดของ  COSO  การประเมิน

ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตัง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน   จริยธรรม  และมาตรฐานการปฏิบติังานวิชาชีพ

ตรวจสอบภายใน ประเภทและขนัตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบ

ภายในกิจกรรมทีสําคัญขององค์กร รวมทังหน้าทีและความรับผิดชอบของผู ้

ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองคก์ร 

๓(๒-๒-๖) 

๒๑๒๔๑๒ การภาษีอากร ๒  

Taxation ๒ 

วิชาบงัคบัก่อน : ๓๙๑๓๐๓ การภาษีอากร ๑(Taxation ๑) และ  

                       ๒๑๒๓๐๑ การบญัชีชนักลาง ๑ (Intermediate Accounting ๑) และ 

                       ๒๑๒๓๐๒ การบญัชีชนักลาง ๒ (Intermediate Accounting ๒) 

แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได ้  และค่าใชจ่้ายตาม

หลกัการบญัชี    และการภาษีอากร การจดัทาํกระดาษทาํการเพือคาํนวณภาษีเงินได ้  

ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกาํไรสุทธิทางการบญัชีการเงินเป็นกาํไรสุทธิทาง

ภาษีอากร รวมทงัการจดัทาํรายงานต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัภาษีสรรพากร และการยืน

แบบแสดงรายการภาษีสรรพากร 

๓(๓-๐-๖) 



 

กลุ่มวชิาเลอืกเฉพาะ 

กลุ่มวชิาการบญัชีการเงิน 

 

 

๒๕๓๓๐๖ การบญัชีเฉพาะกิจการ 

Accounting for Specific Enterprises 

วิชาบงัคบัก่อน : ๒๑๒๑๐๓ การบญัชีชนัตน้/ขนัตน้ (Principles of Accounting) 

         ลกัษณะการดําเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชี และการควบคุมภายใน

เกียวกบั สินทรัพย ์หนีสิน ส่วนของเจา้ของ  รายได ้และค่าใชจ่้าย รายงานผลการ

ดาํเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนันๆ เช่น ธนาคาร สถาบนั

การเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตรกรรม ธุรกิจการท่องเทียวสหกรณ์ มรดก

และทรัสตี การประกนัภยั ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เป็นตน้ 

 

 

๓ (๓-๐-๖) 

๒๕๓๓๐๗ สมัมนาการบญัชีการเงิน 

Seminar in Financial Accounting 

วิชาบงัคบัก่อน : ๒๑๒๓๐๖การบญัชีชนักลาง ๑ (Intermediate Accounting ๑) และ  

                        ๒๑๒๓๐๒การบญัชีชนักลาง ๒ (Intermediate Accounting ๒) 

        อภิปรายและวิเคราะห์  แนวทางการนําแม่บทการบัญชี  และมาตรฐานการ

บญัชีไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบญัชีการเงินสําหรับองค์กรประเภทต่างๆ  

โดยใชก้รณีศึกษา  บทความ เอกสารต่างๆทีเกียวขอ้งทงัในประเทศและต่างประเทศ  

ประเด็นทีน่าสนใจ  ตลอดจนปัญหาดา้นการบญัชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

๓ (๓-๐-๖) 

๒๕๓๓๐๘ การบญัชีหน่วยงานภาครัฐ 

Public Sector Accounting 

วิชาบงัคบัก่อน : ๒๑๑๑๐๓ การบญัชีชนัตน้/(Principles of Accounting) 

           ความหมาย ว ัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการด้านการบัญชีของ

หน่วยงานภาครัฐ นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบญัชีภาครัฐระบบและวิธี

ปฏิบัติเกียวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ การจัดทํารายงานทางการเงินของ

หน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผน่ดิน 

 

 

๓ (๓-๐-๖) 
 



 

๒๕๓๓๐๙ การบญัชีเฉพาะกิจการในกลุ่มประชาคมอาเซียน                                                              

 Accounting for Specific Enterprises  to ASEAN Community 

               วิชาบงัคบัก่อน : ๒๑๒๑๐๓ การบญัชีขนัตน้ (Principles of Accounting) 

              ลกัษณะการดาํเนินงานเฉพาะกิจการในกลุ่มประชาคมอาเซียน การบญัชี 

และการควบคุมภายในเกียวกบัสินทรัพย ์หนีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และ

ค่าใชจ่้าย รายงานผลการดาํเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนนั 

ๆ เช่น ธนาคาร สถาบนัการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตรกรรม ธุรกิจการ

ท่องเทียวสหกรณ์ มรดก การประกนัภยั ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

๓ (๓-๐-๖) 
 

๒๕๓๓๑๐ ๒๕๓๓๑๐  สมัมนาการบญัชีเพือประชาคมอาเซียน                                   

Seminar in Accounting for ASEAN Community  

               วิชาบงัคบัก่อน : ๒๑๒๑๐๑ การบญัชีขนักลาง ๑ (Intermediate 

Accounting ๑)  

              อภิปรายและการวิเคราะห์ แนวทางการนาํแม่บทการบญัชี และมาตรฐาน

การบญัชีไปใชใ้นการปฏิบติังานดา้นบญัชีสาํหรับองคก์รประเภทต่าง ๆ รวมถึงการ

บริการวิชาชีพภายใต้กรอบข้อตกลงว่าด้วยการคา้บริการของอาเซียน (ASEAN 
Framework Agreement of Services : AFAS) โดยใชก้รณีศึกษา บทความ เอกสาร

ต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งทงัในประเทศและต่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ประเด็น

ทีน่าสนใจตลอดจนปัญหาดา้นการบญัชีและจรรยาบรรณวิชาชีพทีเกียวขอ้ง 

 

๓ (๓-๐-๖) 
 

๒๕๓๓๑๑ การบญัชีธุรกิจการเกษตร 

Accounting for Agricultural Business 

               วิชาบงัคบัก่อน : ๒๑๒๑๐๓ การบญัชีขนัตน้ (Principles of Accounting) 

              ลกัษณะของธุรกิจการเกษตร แนวคิด หลกัการบญัชีทีรับรองทั วไปและ

มาตรฐานการบญัชีสาํหรับธุรกิจการเกษตร การจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเพือ

วดัผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน ตลอดจนการนําข้อมูลไปใช้เพือการ

ตดัสินใจ 

 

๓ (๓-๐-๖) 
 



 

๒๙๓๓๐๓ หวัขอ้พิเศษทางการบญัชี 

Special Topics in Accounting 
              ศึกษาและนาํเสนอหัวขอ้พิเศษในประเด็นทางการบัญชี เพือให้สามารถ

เชือมโยงและนําความรู้ทางการบัญชี รวมทงัการนําความรู้ทางดา้นสารสนเทศ

ทางการบญัชีมาประยุกต์ใช้ และสามารถเรียบเรียงเขียนเป็นรายงานในรูปแบบ

งานวิจยัได ้
 
 

๓ (๓-๐-๖) 
 

กลุ่มวชิาการบญัชีบริหาร  

๒๖๓๓๐๑ สมัมนาการบญัชีบริหาร  

Seminar in Managerial Accounting 

วิชาบงัคบัก่อน : ๒๑๒๓๐๔ การบญัชีตน้ทุน 2 (Cost Accounting 2) 

         อภิปรายและวิเคราะห์บทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดลอ้มที

เปลียนแปลงไปการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบญัชี

ตน้ทุนและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการบญัชีเพือการบริหาร ตลอดจนประเด็น ที

น่าสนใจ ปัญหาพิเศษทางการบัญชีบริหารตามสภาพแวดล้อมปัจจุบันและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

๓ (๓-๐-๖) 

๒๖๓๓๐๒ การวางแผนกาํไรและการควบคุม 

Profit Planning and Control 

วิชาบงัคบัก่อน : ๒๑๒๓๐๖การบญัชีชนักลาง ๑ (Intermediate Accounting ๑) และ  

                       ๒๑๒๓๐๒การบญัชีชนักลาง ๒ (Intermediate Accounting ๒) 

         การวางแผนกลยทุธ ์ บทบาทของการวางแผนกาํไรและการควบคุม  รวมไป

ถึงการประเมินผลงานขององคก์รประเภทต่างๆ   โดยเน้นการวางแผนกลยุทธ์

และการใชง้บประมาณเป็นเครืองมือในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานให้

เป็นไปตามแผนทีวางไว ้การกาํหนดดชันีชีวดัผลการดาํเนินงาน และการรายงาน

เพือการควบคุมและการบริหาร 

 

 

 

๓ (๓-๐-๖) 



 

๒๖๓๓๐๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒๖๓๓๐๔ 

การบญัชีเพือการจดัการสิงแวดลอ้ม  

Environmental Management Accounting 

วิชาบงัคบัก่อน :  ๒๑๒๓๐๖การบญัชีชนักลาง ๑ (Intermediate Accounting ๑) และ  

                        ๒๑๒๓๐๒การบญัชีชนักลาง ๒ (Intermediate Accounting ๒) 

         กรอบแนวคิดการพฒันาอย่างยงัยืน (Sustainable Development) ผลกระทบ

เชิงลบของการประกอบธุรกิจทีมีต่อสิงแวดลอ้มและสังคม  กระบวนการจดัการ

สิงแวดลอ้ม การรวบรวม จัดทาํและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนสิงแวดลอ้ม และ

ประโยชน์ทางธุรกิจทีไดรั้บจากการจดัการสิงแวดลอ้ม ทงัทีเป็นตวัเลขทางการเงิน 

และไม่เป็นตวัเลขทางการเงิน  การจดัทาํรายงานข้อมูลการจัดการสิงแวดลอ้ม

(Environmental Management Reporting) เสนอต่อผูบ้ริหาร  รวมทงัการจดัทาํ

รายงานการพฒันาเพือความยงัยืน   (Sustainability Reporting)   เสนอต่อผูใ้ช้

ภายนอกตามแนวปฏิบติัของ   ISO    หรือหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวขอ้ง 

 การวางแผนกาํไรและการควบคุมในกลุ่มประชาคมอาเซียน                                           

Profit Planning and Control  to ASEAN Community  

           วิชาบงัคบัก่อน : ๒๑๒๑๐๑ การบญัชีขนักลาง ๑ (Intermediate Accounting ) 

              การวางแผนกลยทุธ ์บทบาทของการวางแผนกาํไรและการควบคุม รวมไป

ถึงการประเมินผลงานขององคก์รในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยเนน้การวางแผนกล

ยทุธแ์ละการใชง้บประมาณเป็นเครืองมือในการวางแผนและการควบคุมการ

ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนทีกลุ่มประชาคมอาเซียนไดว้างไว ้การกาํหนดดชันีชี

วดัผลการดาํเนินงาน และการรายงานเพือการควบคุมและการบริหาร 
 

๓ (๓-๐-๖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ (๓-๐-๖)                          

กลุ่มวชิาการตรวจสอบ  

๒๒๓๓๐๖ สมัมนาการสอบบญัชี 

Seminar in Auditing 

วิชาบงัคบัก่อน : ๒๑๒๓๐๖การสอบบญัชี (Auditing) 

          อภิปราย วิเคราะห์และคน้ควา้เพือใหเ้กิดความรู้และความเขา้ใจอยา่งลึกซึงใน

มาตรฐานการสอบบญัชีและปัญหาในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี แนวทางการ

แกไ้ข โดยใชก้รณีศึกษาบทความและเอกสารต่างๆ ทีเกียวขอ้งทงัในประเทศและ

ต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นทีน่าสนใจปัญหาพิเศษด้านการสอบบัญชีและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

๓ (๓-๐-๖) 



 

๒๒๓๓๐๗ สมัมนาการตรวจสอบภายใน 

Seminar in Internal Audit 

วิชาบงัคบัก่อน : ๒๑๒๔๑๑การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (Internal 

Audit and Internal Control) 

         อภิปราย  วิเคราะห์และคน้ควา้เพือใหเ้กิดความรู้ ทกัษะ  และความเขา้ใจอย่าง

ลึกซึงในปัญหาในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน แนวทางแกไ้ข โดยใช้

กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่างๆ ทีเกียวขอ้งทงัในประเทศและต่างประเทศ  

ตลอดจนประเด็นทีน่าสนใจ  ปัญหาพิเศษด้านการตรวจสอบภายในและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

๓ (๓-๐-๖) 

๒๒๓๓๐๘ การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 

Information System Audit and Control 

วิชาบงัคบัก่อน : ๒๑๒๓๐๖ การสอบบญัชี (Auditing) และ  

                           ๒๑๒๔๐๙ ระบบสารสนเทศทางการบญัชี  

                                             (Accounting Information  Systems)     และ  

                           ๒๑๒๔๑๑ การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  

                                             (Internal Audit and  Internal Control) 

          แนวคิดและผลกระทบ เนืองจากการนาํระบบคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการ

ประมวลผลทางดา้นการบญัชี  การควบคุมภายในของระบบงานทีใชค้อมพิวเตอร์ 

การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกนั การประเมินความเสียงและการ

ควบคุมภายใน  การวิเคราะห์ความน่าเชือถือของการประมวลผลขอ้มลู  เทคนิคและ

การตรวจสอบระบบบญัชีทีใชค้อมพิวเตอร์  และการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการ

ตรวจสอบ 

๓ (๓-๐-๖) 

๒๒๓๓๐๙ การบญัชีนิติเวช  

Forensic Accounting 

วิชาบงัคบัก่อน : ๒๑๒๓๐๖ การสอบบญัชี (Auditing) 

         ความหมาย แนวคิด และการพฒันารูปแบบการบญัชีนิติเวช ความแตกต่าง

ระหว่างการบัญชีนิติเวชกับการตรวจสอบทุจริต  คุณสมบัติและหน้าทีความ

รับผดิชอบของนกับญัชีนิติเวช   สถาบนัวิชาชีพการบญัชีนิติเวชเทคนิคและวิธีการ

ตรวจสอบและการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการฟ้องร้องเพือดาํเนินคดีในศาล 

 

๓ (๓-๐-๖) 



 

๒๒๓๓๑๐ การสอบบญัชีทีประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ 

Computer Assisted Auditing 

วิชาบงัคบัก่อน : ๒๑๒๓๐๖ การสอบบญัชี (Auditing) และ 

                           ๒๑๒๔๐๙ ระบบสารสนเทศทางการบญัชี  

                                             (Accounting Information  Systems) 

         ความรู้ทวัไปในระบบสารสนเทศ การตรวจสอบในสภาพแวดลอ้มของระบบ

สารสนเทศทีใชค้อมพิวเตอร์ประมวลผลขอ้มลู การประเมินความเสียงการประเมิน

ประสิทธิผลของการควบคุมในระบบสารสนเทศ เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบบญัชี 

 

 

๓ (๓-๐-๖) 

กลุ่มวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญชี  

๒๓๓๓๐๑ สมัมนาเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

Seminar in Accounting Information Systems and Technology 

วิชาบงัคบัก่อน : ๒๑๒๔๐๙ ระบบสารสนเทศทางการบญัชี  

                                        (Accounting Information  Systems) 

         อภิปราย วิเคราะห์ปัญหา และประเด็นปัจจุบนัเกียวกบัการนาํเทคโนโลยีมาใช้

กบัระบบสารสนเทศทางการบญัชี  โดยใชก้รณีศึกษา บทความ และเอกสารต่างๆ  ที

เกียวขอ้งทงัในประเทศและต่างประเทศ ปัญหาพิเศษดา้นเทคโนโลยี และระบบ

สารสนเทศทางการบญัชี และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

๓ (๓-๐-๖) 

๒๓๓๓๐๓ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

Accounting Information System Analysis and Design 

วิชาบงัคบัก่อน : ๒๑๒๔๐๙ ระบบสารสนเทศทางการบญัชี  

                                        (Accounting Information Systems) 

         แนวคิด หลกัการวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบญัชี การศึกษา

ความเป็นไปไดข้องโครงการ การจดัทาํแบบนาํเสนอโครงการ การบริหารโครงการ 

เครืองมือและเทคนิคในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี  

โดยคาํนึงถึงกระบวนการทางบญัชีและระบบการควบคุมภายใน 

 

 

 

๓ (๓-๐-๖) 



 

๒๓๓๓๐๔ การรักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศและการควบคุม  

Information System Security and Control 

วิชาบงัคบัก่อน : ๒๑๒๔๐๙ ระบบสารสนเทศทางการบญัชี  

                                        (Accounting Information Systems) 

         การรักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ  การสร้างระบบ การควบคุม

ระบบ  และการประกนัคุณภาพระบบสารสนเทศ 

๓ (๓-๐-๖) 

๒๓๓๓๐๕ โปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับบญัชี 

Software Packages for Accounting 

วิชาบงัคบัก่อน: ๒๑๒๔๐๙ ระบบสารสนเทศทางการบญัชี  

                                            (Accounting Information Systems) 

          ลกัษณะทวัไปของโปรแกรมสาํเร็จรูปต่าง  ๆ การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป

สาํหรับงานทางบญัชี  การเลือกโปรแกรมสาํเร็จรูป  ระบบสารสนเทศทางการบญัชี

กบัระบบอืน ๆ ในองคก์าร 

๓ (๓-๐-๖) 

๒๓๓๓๐๖ โปรแกรมประยกุตเ์พือใชง้านดา้นบญัชี        

 Software Package for Accounting              

          ลักษณะโดยทั วไปของโปรแกรมสําเร็จรูปทางด้านบัญชีการวิเคราะห์

โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืองานดา้นบญัชี การเลือกและการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปต่าง ๆ 

ทางด้านบญัชี การบูรณาการระบบสารสนเทศทางการบัญชีกบัระบบโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ทางการบญัชีอืนๆ ในองคก์ร 

                          

๓ (๓-๐-๖) 

๒๓๓๓๐๗ การพฒันาโปรแกรมประยกุตท์างดา้นบญัชีโดยผูใ้ช ้ 

End-User Accounting for Application Development 

          เครืองมือหรือเทคนิคทีจะช่วยใหผู้ใ้ชที้ไม่ใช่ผูช้าํนาญการเขียนโปรแกรม

บญัชีสามารถสร้างซอฟตแ์วร์สาํหรับโปรแกรมทางบญัชีอยา่งง่าย หรือเพิมขยาย

แอปพลิเคชนัทางดา้นบญัชีทีมีอยูไ่ด ้ภาษาทีใชส้าํหรับการสร้างหนา้เวบ็ ระบบ

จดัการเนือหา ซอฟตแ์วร์กระดาษทาํการ ซอฟตแ์วร์การจดัการฐานขอ้มลู หรือ

เครืองมือ และเทคนิคอืนๆ โดยแอปพลิเคชนัทีพฒันาจะเนน้ไปทีแอปพลิเคชนัทาง

บญัชีเป็นหลกั 

 

 

 

 

๓ (๓-๐-๖) 



 

๒๓๓๓๐๘ การจดัการขอ้มลูทางการบญัชี 

Database Management Systems for Accounting 

          แนวคิดพืนฐานของโครงสร้างขอ้มูลการออกแบบฐานข้อมูล พจนานุกรม

ขอ้มูล แนวโน้มของระบบฐานขอ้มูล บทบาทของฐานขอ้มูลในระบบสารสนเทศ

ทางการบญัชีและการสือสารขอ้มูล ความปลอดภยัของฐานข้อมูลการบัญชี การ

ประเมินและการเลือกระบบการจัดการฐานข้อมูล การศึกษาตัวอย่างจากระบบ

ฐานขอ้มลูในทางธุรกิจ 

 

๓(๒-๒-๕) 

กลุ่มวชิาภาษีอากร 

๒๗๓๓๐๑ สมัมนาการภาษีอากร 

Seminar in Taxation 

วิชาบงัคบัก่อน : ๒๑๒๔๑๒ การภาษีอากร ๒ (Taxation ๒) 

          อภิปราย และวิเคราะห์ประเด็นทีน่าสนใจทางภาษีอากร  โดยใชก้รณีศึกษา  

บทความ  และเอกสารต่างๆ  ทีเกียวขอ้งทงัในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดจนคาํ

วินิจฉยัดา้นภาษีอากร และคาํพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง 

 

๓ (๓-๐-๖) 

๒๗๓๓๐๒ การวางแผนภาษี 

Tax Planning 

วิชาบงัคบัก่อน : ๒๑๒๔๑๒ การภาษีอากร ๒ (Taxation ๒) 

         การวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษีหัก ณ ทีจ่าย

ภาษีมูลค่าเพิมและภาษีอืน  เพือให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยดัภายใตก้รอบ

ของกฎหมาย  และความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 

๓ (๓-๐-๖) 

๒๗๓๓๐๓ การวางแผนภาษีในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
Tax  Planning  to ASEAN Community      

วิชาบงัคบัก่อน : ๒๑๒๔๑๒ การภาษีอากร ๒ (Taxation ๒) 

              การวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีเงินไดห้ัก 

ณ ทีจ่าย ภาษีมลูค่าเพิม และภาษีอืน ๆ เพือให้การเสียภาษีเป็นไปตามภายใตก้รอบ

ขอ้ตกลงว่าดว้ยการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement of  

Services : AFAS)  โดยเน้นการวางแผนภาษีเพือให้เสียภาษีอย่างประหยดั คุม้ค่า 

และมีความรับผดิชอบต่อสงัค                                      
          

๓ (๓-๐-๖) 



 

กลุ่มการวจิยัทางการบัญชี  

๒๘๓๓๐๑ วิจยัทางการบญัชี 

Accounting Research and Methodology 

วิชาบงัคบัก่อน : ๒๑๒๓๐๑ การบญัชีชนักลาง ๑(Intermediate Accounting ๑) และ  

                       ๒๑๒๓๐๒ การบญัชีชนักลาง ๒ (Intermediate Accounting ๒) 

         หลกัการ และระเบียบวิธีวิจยั การทาํวิจยัในรูปแบบต่างๆ และการสือสาร

ความรู้เกียวกบัการวิจยั การศึกษาทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้งทางดา้นการบญัชี 

 

๓ (๓-๐-๖) 

๒๘๓๓๐๒ สถิติเพือการวิจยั  

Statistics for Research 

วิชาบงัคบัก่อน : ๐๐๔๑๐๑ สถิติพืนฐาน (Basic Statistics) 

         หลกัสถิติ และแนวคิดพืนฐานทางสถิติเพือใชใ้นการทาํวิจยัทางการบญัชี โดย

เน้นหลกัการเลือกใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล  และการแปลความหมายผลการ

วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 

๓ (๓-๐-๖) 

 

หมวดวชิาเลอืกเสรี 

๑๐๑๕๐๐ 

 

สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 

         การจัดให้นักศึกษาทํางานในสถานประกอบการจริงในด้านทีเกียวข้องกับ

สาขาวิชาทีศึกษา และจดัทาํรายงานการทาํงานตามประกาศของมหาวิทยาลยั  การ

ทาํงานใหท้าํงานสปัดาห์ละ ๕ วนัๆละไม่น้อยกว่า ๗ ชวัโมง  รวมชวัโมงการทาํงาน

ไม่นอ้ยกว่า ๒๗๐ชวัโมง  

หมายเหตุ  ๑.ในกัศึกษาทีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา ตอ้งมีฐานะชนัปีที ๔ 

               ๒.จาํนวนชวัโมงการทาํงานคาํนวณตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ้ ๖.๓  การฝึกงานหรือการฝึก

ภาคสนาม ทีใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกว่า ๔๕ ชวัโมงต่อภาคการศึกษาปกติ     ใหมี้ค่าเท่ากบั 

๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  ดงันนั    ๖ หน่วยกิต = ๖ x ๔๕  = ๒๗๐ ชวัโมงทาํงาน 

 

 

 

๖ 

(๒๗๐ชวัโมง

ทาํงาน) 



 

๐๐๓๒๐๑ 

 

ภาษาองักฤษ ๓  

English III 

วิชาบงัคบัก่อน :  ๐๐๓๑๐๓ ภาษาองักฤษ ๒ 

         การใชภ้าษาองักฤษเพือการสือสารโดยเนน้ทงั ๔ ทกัษะไดแ้ก่ทกัษะการฟังสันๆ 

เพือจบัใจความสาํคญั การพูดทกัทาย การแนะนาํ ตวัเอง การขอและให้ขอ้มูล การ

ตอ้นรับ การพดูโทรศพัท์ ตีความและสรุปความ การพูดแสดง ความยินดี เสียใจและ

ขอโทษ การให้เหตุผล การฝึกเขียนความเรียงหลกัการอ่านและการฝึกอ่านเพือจับ

ใจความสาํคญั การอ่านเพือตีความและสรุปความ เช่น การอ่านหนงัสือพิมพ ์ อ่านข่าว 

บทความ การโฆษณา การฝึกเขียนย่อหน้าและบนัทึกขอ้ความสันๆ มีหนังสืออ่าน

นอกเวลาประกอบ 

๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๓๔๐๑ ภาษาองักฤษ ๔ 

English IV 

วิชาบงัคบัก่อน :  ๐๐๓๒๐๑ ภาษาองักฤษ ๓ 

          การแปลทวัไปจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยเบืองตน้ จากการแปลจากเอกสาร

ภาษาองักฤษ ความยาวประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ คาํ ทีแสดงตวัอยา่งของความคิดรวบยอด 

ตามทีปรากฏในทฤษฎีการแปล โดยเฉพาะทีว่าดว้ยเรืองหน่วยแปล การแปลเทียบเท่า 

ระดบัการตีความ การประเมินผลของการแปล และเกณฑ์การตดัสินใจความถูกตอ้ง

เหมาะสมของงานในการแปล โดยฝึกขนัตอนและเทคนิคการแปลแบบต่าง ๆ เกียวกบั

เนือเรืองทวั ๆ ไป ในระดบัภาษาทียากขึน 

๓ (๓-๐-๖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


