คําอธิบายรายวิชา
หมวดศึกษาทัวไป
๐๐๑๑๐๒ การเมืองและการปกครองไทย
๓ (๓-๐-๖)
Thai Politics and Public Administration
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีการแบ่งแยกอํานาจองค์กรต่างๆ ของรัฐ สิ ทธิ - เสรี ภาพของประชาชน
สิ ทธิระหว่างรัฐ - เอกชน ความหมายและความจําเป็ นของการปกครองโดยกฎหมาย
แนวคิดเรื องนิ ติรัฐ และ ธรรมาภิบาล(Good Governance) ศึกษาถึงการจัดระเบียบการ
ปกครองของไทย และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางการเมืองของรัฐ ศึกษาหลักการ
เบืองต้นของกฎหมายมหาชนทีเกียวข้องกับการเมืองและการปกครอง

๐๐๑๑๐๖ เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้งาน
๓ (๓-๐-๖)
Sufficient Economic and Applications
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกียวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั การประยุกต์ใช้งานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมทังการศึกษาจากกรณี ศึกษา
และศึกษาดูงานจากสถานทีจริ ง

๐๐๑๑๐๗ กฎหมายในชีวิตประจําวัน
๓ (๓-๐-๖)
Law in Day life
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สาระสําคัญของกฎหมายทีเกียวข้องกับชี วิตประจําวัน ทีบุค คลทั วไปควรรู้ของ
กฎหมายมหาชน กฎหมายเกี ยวกับบุคคล กฎหมายเกียวกับสิ งแวดล้อม และกฎหมาย
การจราจร

๐๐๑๑๐๘ เศรษฐกิจ กฎหมายและการเมือง

๓ (๓-๐-๖)

Economy, Law, and Politics

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสัมพัน ธ์ข องระบบเศรษฐกิ จ กฎหมายและการเมื องในระดับ ท้อ งถิ น
ประเทศและนานาชาติ การวิเคราะห์และวิจารณ์ผลกระทบของเศรษฐกิจ กฏหมายและ
การเมืองทีมีต่อประชาชนและประเทศ

๐๐๑๑๑๓ สังคมข่าวสาร
001113 Information Society
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิเคราะห์ลกั ษณะของสังคมข่าวสาร ความสําคัญของข่าวสาร การผลิตข่าวสาร
ทังในระดับโลกและระดับประเทศ และวิเคราะห์สาระทีปรากฏอยูใ่ นข่าวสารในสือ
ประเภทต่าง ๆ โดยพิจารณาประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

๓ (๓-๐-๖)

๐๐๑๑๑๔ สังคมไทยในบริ บทโลก
Thai Society in Global Context
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวฒั นาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับสังคมโลกในช่วงเวลาต่าง ๆ ตังแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงปัจจุบนั บทบาท
ของไทยในบริ บทระดับสากล การปรับตัวและความร่ วมมือของไทยในประชาคมโลก

๓ (๓-๐-๖)

๐๐๑๑๑๕ ประสบการณ์จากการสตาร์ทอัพและการเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
Startup and Entepreneurship Experiences
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของธุรกิจสตาร์ทอัพ สตาร์ทอัพแบบดังเดิมและสตาร์ทอัพในยุคปัจจุบนั
การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การเลือกใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม การออกแบบสตาร์ท
อัพหรื อธุรกิจทีตนเองสนใจและทําได้จริ ง กิจกรรมทีจําเป็ นสําหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ
กฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง การจัดหาทุนหรื อผูส้ นับสนุน

๐๐๑๑๑๖ แนวคิดการประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั
Entrepreneurship in Digital Economy
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ และการสือสาร การ
ประกอบการ แนวคิดพืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน กลไกราคม ตลาด
ผลผลิต ตลาดปัจจัยการผลิต โครงสร้างตลาด ปัจจัยการผลิต การผลิต ต้นทุน รายรับ
กําไร ภาษี งบประมาณรัฐบาล นโยบายการคลัง สถาบันการเงิน เงินเฟ้ อ อัตราดอกเบีย
มูลค่าเงินตามเวลา นโยบายการเงิน อัตราแลกเปลียน

๓ (๓-๐-๖)

๐๐๑๑๑๗ ศิลปะการทํางานต่างวัฒนธรรม
๓ (๓-๐-๖)
Art of Working with Foreigners
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ข้อมูลสําคัญในการทํางาน ทังในด้านของคนไทยทีทํางานในต่างแดน หรื อคน
ไทยทีทํางานกับหน่วยงานต่างชาติในประเทศไทย เข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที
เกียวข้อง เรี ยนรู้แนวโน้มอุปสงค์ของตลาดแรงงาน ประเภทของหน่วยงาน บริ ษทั ที
ต้องการพนักงานต่างชาติ จนเข้าใจเทคนิคทีจําเป็ นในการทํางานกับชาวต่างชาติ
ตลอดจนเข้าใจวัฒนธรรมทีหลากหลาย วิถีชีวติ ของชาวต่างชาติ มารยาทสังคม ข้อห้าม
และข้อควรปฏิบตั ิ
๐๐๑๑๑๘ โลกในศตวรรษที 21
๓ (๓-๐-๖)
001118 World in 21st Century
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โลกาภิวตั น์และความทันสมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤตการ
พัฒนา ความเป็ นพลเมืองโลก สังคมสร้างสรรค์ การพัฒนาทียังยืน สังคมแห่งการ
เรี ยนรู้และทักษะแห่งศตวรรษที 21
๐๐๒๑๐๑ มนุษย์กบั สังคม
๓ (๓-๐-๖)
Man and Society
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณภาพชีวิตในสังคมปั จจุ บนั โดยเน้นเรื องการเสริ มสร้าง การดูแลรักษาและ
พัฒนาสุขภาพตลอดจนสมรรถภาพของร่ างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
๐๐๒๑๐๒ จิตวิทยาทัวไป
General Psychology

๓ (๓-๐-๖)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเป็ นมาของวิชาจิตวิทยาสาขาต่างๆ สรี ระวิทยาเบืองต้นทีเกียวข้องกับจิตวิทยา
ความเจริ ญและพัฒนาการ แรงจูงใจ อารมณ์ การรับรู้ กระบวนการเรี ยนรู้ ทัศนคติ
การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การตัดสินใจและแก้ปัญหา

๐๐๒๑๐๘ ทักษะการศึกษาและการวิจยั
๓ (๒-๒-๖)
Study and Research Skills
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึก ษาและเพิ มพูน ทัก ษะในการศึก ษาระดับอุด มศึกษาโดยศึกษาการใช้เวลาให้
เหมาะสม ศึกษาวิธีฟังและจดคําบรรยาย การอ่านตํารา การเตรี ยมตัวสอบ วิธีทาํ
ข้อสอบ การคิดคะแนนสะสม การใช้ห้องสมุดและสื บค้นสารสนเทศ การศึกษา
ค้นคว้า ศึกษาเกียวกับระเบียบวิธีการวิจยั การอ่านผลการวิจยั การเขียนรายงานหรื อภาค
นิพนธ์ ฝึ กปฏิบตั ิโดยใช้โครงการวิจยั ขนาดเล็กในหัวข้อทีสนใจ
๐๐๒๑๐๙ ปรัชญาและตรรกศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
Philosophy and Logic
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบืองต้นเกียวกับหลักปรัชญาและหลักตรรกศาสตร์ ทีสามารถนํามาใช้การ
ดํารงชีวิตประจําวัน การศึกษา และการประกอบอาชีพ

๐๐๒๑๑๐ อารยธรรม วัฒนธรรมและดนตรี ไทย
๓ (๒-๒-๖)
Thai Civilization, Culture and Music
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวฒั นาการ การปรับตัวและประสมประสานของอารยธรรมและวัฒนธรรมไทย
กับอารยธรรมและวัฒนธรรมของชาติอืน ศึกษาความรู้เบืองต้นเกียวกับศิลปะดนตรี
ของไทยในภาคต่างๆ รวมทังการอนุรักษ์และส่งเสริ มอารยธรรม วัฒนธรรมและดนตรี
ไทย

๐๐๒๑๑๑ พุทธศาสตร์เพือความเป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์
๓ (๒-๒-๖)
Buddhism for Perfect Human Being
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษา “แก่น” ของพระพุทธศาสนาอันจะนํามาปฏิบตั ิในชีวิตประจําวันของแต่ละ
บุคคล การฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับสมาธิและวิปัสสนาเพือเป็ นทางไปสู่สันติสุขของบุคคล
และสังคม

๐๐๒๑๑๒ จริ ยศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
Ethics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ขอบข่ ายของ จริ ยศาสตร์ ทฤษฎี ความดี จริ ยธรรมส่ ว นตัว จริ ยธรรมสังคม
จริ ยธรรมแห่งการใช้เสรี ภาพ การฟัง การคิดและการร่ วมมือ และจริ ยธรรมของอาชีพ

๐๐๒๑๑๓ อารยธรรมอาเซียนศึกษา
Civilization ASEAN Studies
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาอารยธรรม และวิวฒั นาการของอารยธรรม ปัจจัยทีกําหนดลักษณะสังคม
และวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองการปกครอง การศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา พิธีกรรม การละเล่นพืนบ้าน
สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมอาเซียน

๓ (๓-๐-๖)

๐๐๒๑๑๔ ภูมิปัญญาท้องถิ นศึกษา
Local Wisdom Study
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาสภาพแวดล้อมชุมชน ด้านทรัพยากร ผูน้ าํ สมาชิก และภูมิปัญญาด้าน
ต่างๆเพือหาแนวทางการพัฒนาอย่างยังยืนโดยใช้ชุมชนท้องถิ นเป็ นฐานในการเรี ยนรู้

๓ (๓-๐-๖)

๐๐๒๑๑๕ มนุษย์กบั การใช้เหตุผล
Man and Reasoning
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั การตัดสินใจเชิงเหตุผล หลักการทัวไปของการ
ใช้เหตุผล วิธีการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความคิดอย่างเป็ นระบบ การแสดง
เหตุผลในการอภิปรายวิชาการและชีวิตประจําวัน แสดงความคิดเห็นอย่างมี
วิจารณญาณเกียวกับประเด็นทางสังคม

๓ (๓-๐-๖)

๐๐๓๑๐๑ ภาษาไทยเพือการสือสาร
๓ (๒-๒-๖)
Thai for Communication
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการสือสาร ประเภทของภาษา พัฒนาทักษะการสือสารโดยการ ใช้ภาษาเป็ น
เครื องมือในการสือสารทังภาษาพูดและภาษาเขียน นักศึกษาจะได้ฝึกหัดในสถานการณ์
จําลอง โดยการแสดงบทบาทต่างๆ กัน ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับการเขียน และการ
เขียนประเภทอืนๆ ทีจําเป็ นสําหรับวิชาชีพ รวมทังศึกษาและฝึ กทักษะการอ่านเพือสรุ ป
สาระสําคัญการวิเคราะห์สาระจากเรื องทีอ่าน ศึกษาหลักกลวิธีและฝึ กทักษะการรับสาร
การพูดในโอกาสและสถานการณ์
๐๐๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑
๓ (๒-๒-๖)
English I
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทบทวนความรู้และทักษะภาษาอังกฤษทุกทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่านและเขียน ใน
หัวข้อต่างๆทีใช้ในชีวิตประจําวันโดยเน้นรู ปแบบการเรี ยนการสอน เพือให้สามารถ
นําไปปรับใช้ได้ในสถานการณ์จริ งพัฒนาความสามารถในการใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษ
ทุกทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่านและเขียน ฝึ กทักษะในการใช้แหล่งค้นคว้านอกห้องเรี ยน
ต่าง ๆ เพือเสริ มสร้างความสามารถทีจําเป็ นในการสือสารภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรี ยน
ทีครอบคลุมหัวเรื องทีหลากหลาย เตรี ยมผูเ้ รี ยนให้เข้าใจลักษณะภาษาในเชิงวิชาการที
ใช้ในสถานการณ์จริ งประกอบกับแบบฝึ กหัดเพือฝึ กทักษะด้านไวยากรณ์และคําศัพท์
๐๐๓๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ๒
English II
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

๓ (๒-๒-๖)

การเรี ยนภาษาอังกฤษขันพืนฐานต่อเนื องจากกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ๑ ซึงมี
จุดมุ่งหมายพัฒนา ความสามารถทางภาษา ในการใช้ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร ทัง
ทางด้านการพูด และการเขี ยน เพือพัฒ นาโครงสร้ างทางภาษาและไวยากรณ์ เพือ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง มีส่วนร่ วมในการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้อย่าง
เหมาะสม เข้าใจและตระหนักถึงความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของชนชาติต่าง ๆ ใช้
ภาษาอังกฤษเพือสื บค้นหาข้อมูลเพือสร้างองค์ความรู้ในรู ปแบบของการพูดและการ
เขียน มีส่วนร่ วมในบริ บททางวิชาการ และเพือ ความเพลิดเพลิน และเพิ มพูนความรู้
ในบริ บททางสังคมทังในและนอกมหาวิทยาลัย และส่งเสริ มการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
๐๐๓๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ๓
๓ (๓-๐-๖)
English III
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้ภาษาอังกฤษเพือการสือสารโดยเน้นทัง ๔ ทักษะได้แก่ทกั ษะการฟังการ
ฟังเพือสันๆเพือจับความสําคัญ การพูดทักทาย การแนะนํา ตัวเอง การขอและให้ขอ้ มูล
การต้อนรับ การพูดโทรศัพท์ ตีความและสรุ ปความ การพูดแสดง ความยินดี เสียใจ
และขอโทษ การให้เหตุผล การฝึ กเขียนความเรี ยงหลักการอ่านและการฝึ กอ่านเพือจับ
ใจความสําคัญ การอ่านเพือตีความและสรุ ปความ เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ อ่านข่าว
บทความ การโฆษณาการฝึ กเขียนย่อหน้าและบันทึกข้อความสันๆ มีหนังสืออ่านนอก
เวลาประกอบ

๐๐๓๑๐๖ ภาษาอาเซียนเพือการสือสาร
๓ (๓-๐-๖)
Asean Language for Communication
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ เน้นคําทีใช้ในการติดต่อสือสาร
ทักทาย ความสําคัญ ของภาษาในกลุ่มอาเซียน ทีใช้เป็ นเครื องมือในการสือสาร
ระหว่างกัน การใช้ภาษาเพือการสือสาร ทัง การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนําความรู้ทีได้รับจากการศึกษา ภาษาต่าง
ๆ เพือการสือสารไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและการดําเนินชีวิตประจําวัน

๐๐๓๑๐๗ ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
๓ (๓-๐-๖)
English for Information and Communication Technology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อ่าน ดูและการฟังภาษาอังกฤษทางสือสิ งพิมพ์และสื อภาพและเสี ยงประเภทต่าง
ๆ ที ให้ความรู้ ความบัน เทิ งและข่ าวสารข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสาร และเหตุ ก ารณ์ สําคัญที เกิ ด ขึ นในโลกปั จ จุ บัน เพือจับ ใจความสํา คัญ คิ ด
วิเคราะห์ สนทนาโต้ตอบ นําเสนอด้วยสื อภาพและเสี ยง รวมถึงงานเขี ยนเพือแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีหลักการ

๐๐๓๓๐๖ ภาษาอังกฤษกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
English Language for Asean
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหาความรู้เกียวกับประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน ถึงความสําคัญของ
ภาษาอังกฤษ ซึงจะเป็ นภาษากลางของคนในอาเซียน ในการติดต่อสือสาร และการ
ทํางานร่ วมกัน อ่านสิ งทีอยูร่ อบตัวทีเป็ นภาษาอังกฤษ เช่น ป้ ายประกาศ แผ่นพับ สิ ง
ตีพิมพ์ หนังสือพิมพ์ หรื อแม้แต่ฉลากสินค้า การใช้คาํ ศัพท์เหล่านันในชีวิตประจําวัน
ด้วย เช่น พูด หรื อเขียน เป็ นภาษาอังกฤษกับคนรอบข้างได้

๓ (๓-๐-๖)

๐๐๔๑๐๑ สถิติพืนฐาน
๓ (๓-๐-๖)
Basic Statistics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระเบียบวิธีทางสถิติ การนําเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ขนพื
ั นฐาน การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล การแจกแจงความน่ าจะเป็ น
แบบไม่ต่อเนื องและแบบต่อเนื อง การแจกแจงการชักตัวอย่าง การประมาณค่า และ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยคอมพิว เตอร์ โดยฝึ กใช้โ ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที
เหมาะสม
๐๐๔๑๐๒ มนุษย์กบั สภาพแวดล้อม
Man and Environment

๓ (๓-๐-๖)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทีมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมสังคม
เศรษฐกิจและอนาคตของมนุ ษย์ โดยพิจารณาถึงปั ญหาพลังงาน ประชากร การ
เปลียนแปลงสภาพแวดล้อม การอยูร่ ่ วมกันของสิ งมีชีวิต การสร้างจิตสํานึ กและความ
ร่ วมมือให้กบั ชุมชนเพือการอนุ รักษ์และปรับปรุ งสิ งแวดล้อม รวมทังให้มีการศึกษา
จากกรณี ศึกษาด้านสิ งแวดล้อม
๐๐๔๑๐๓ คณิ ตศาสตร์พืนฐาน
๓ (๓-๐-๖)
Basic Mathematics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ตรรกศาสตร์ และทฤษฎีของเซต ระบบจํานวน ความสัมพันธ์ฟังก์ชนั และกราฟ
ฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั ทรานเชนเคลตัล กราฟและสมการเส้นตรง พาราโบลา
วงกลม อิลิปส์และไฮเปอร์ โบลา เมทริ กซ์และดีเทอร์ มิเนนท์ ระบบสมการเชิงเส้น
การเรี ยงลําดับ การจัดหมู่ และทฤษฎีทวินาม
๐๐๔๑๐๔ คณิ ตศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
Mathematics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ดอกเบียและค่ารายปี อสมการอย่างง่าย เมทริ กซ์และดิเทอร์มิเนนท์ ค่าลิมิตของ
ฟังก์ชนั อนุพนั ธ์และการหาอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั แบบต่างๆ การประยุกต์ของอนุ พนั ธ์
ได้แก่การหาค่าสูงสุ ดและตําสุ ด การอินทิเกรตฟังก์ชนั พีชคณิ ต และการประยุกต์
อินทิกรัลทีมีค่าจํากัดและไม่จาํ กัด การหาอนุพนั ธ์เฉพาะส่วน
๐๐๔๑๐๕ แคลคูลสั ประยุกต์สาํ หรับธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
Applied Calculus for Business
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ค่าลิมิต ของฟั งก์ชัน อนุ พนั ธ์และการหาอนุ พนั ธ์ของฟังก์ชัน แบบต่ างๆ การ
ประยุก ต์ใ ช้ข องอนุ พนั ธ์ในเชิ ง ธุ ร กิ จ การอิ น ทิ เ กรตฟั งก์ชัน พี ชคณิ ต และการ
ประยุกต์ใช้อินทิกรัลทีมีค่าจํากัดและไม่จาํ กัดในเชิงธุรกิจ
๐๐๔๑๑๔ ระบบคอมพิวเตอร์
Computer systems
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกียวกับความรู้เบืองต้นทางคอมพิวเตอร์ ระบบจํานวน การแทนเลขฐาน

๓ (๓-๐-๖)

แบบต่างๆ การบวกและการลบเลขฐาน รหัสมาตรฐานเอปซีดิก และแอสกี คุณสมบัติ
ทางตรรกของอุปกรณ์ทีใช้เก็บ และประมวลผลข้อมูล การแบ่งส่วนหน่วยความจํา
ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ชุดคําสัง กระแสข้อมูลและแผนภาพระบบ
ควบคุมของการประมวลอย่างง่าย อุปกรณ์รับเข้า/ ส่งออกและระบบควบคุม
หน่วยความจําแคช
๐๐๔๑๑๖ ชีวิตกับความยังยืน
๓ (๓-๐-๖)
Life and Sustainability
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การดําเนินชีวิตอย่างเท่าทันการเปลียนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างพลวัตของธรรมชาติมนุษย์ และสรรพสิ ง ทังสิ งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้
พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและการแปรเปลียน ตลอดจนองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม ทีนําไปสู่การปรับเปลียนวิถีชีวิตสู่ความยังยืน
๐๐๔๑๑๗ โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๓ (๓-๐-๖)
World of Technology & Innovations
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปรัชญา แนวคิดและการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบนั
และอนาคต การพัฒนา การประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
หมวดวิชาเฉพาะ
๑๐๑๒๐๑

๑๐๑๒๐๓

กลุ่มวิชาแกน
การจัดการองค์การและสิ งแวดล้อม
๓ (๓-๐-๖)
Managing Organization and Environment
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ธุรกิจกับสิ งแวดล้อม รวมถึง
หลัก ในการบริ หารและหน้า ที สํา คัญ ของผูบ้ ริ หาร เพือเป็ นประโยชน์ ต่ อ การ
บริ หารธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ และศึกษา
หลักจริ ยธรรมของการดําเนินธุรกิจ
การเงินธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
Business Finance

๑๐๑๒๐๔

๑๐๑๒๐๕

๑๐๑๒๐๖

๑๐๑๓๐๑

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึก ษาขอบเขต บทบาท และหน้าที ของฝ่ ายการเงิน เป้ าหมาย และ
ความสําคัญของการบริ หารการเงินของธุรกิจ รู ปแบบของธุรกิจ เทคนิ คของการ
วิเคราะห์ทางการเงิ น หลัก เบื องต้น ในการบริ หารการเงิน ของธุ ร กิ จ ให้มี
ประสิทธิภาพ ทังในด้านการวางแผนทางการเงิน การจัดหาเงินทุน และการจัดสรร
เงินทุน
หลักการตลาด
๓ (๓-๐-๖)
Principles of Marketing
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสําคัญของการตลาด ในฐานะเป็ นกิจกรรมหลักทางธุรกิจ
อย่างหนึง โดยกล่าวถึงหลักการตลาด พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค หน้าทีทางการตลาด
สถาบันทางการตลาด และบทบาทของการตลาดทีมีต่อเศรษฐกิจและสังคม

ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพบัญชี
๓ (๓-๐-๖)
English for Accounting Professions
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การฝึ กทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้คาํ ศัพท์และสํานวนทีจําเป็ นสําหรับงานบัญชี
และการเงิน เพือเป็ นพืนฐานในการศึกษาชันสูง คําศัพท์เฉพาะ แนวคิดและเอกสาร
ทางธุรกิจและการเงิน มุ่งเน้นทางด้านการบัญชี การเงินและการจัดการได้แก่ องค์กร
ธุรกิจ ตันทุน และการเงิน
หลักเบืองต้นเกียวกับระบบสารสนเทศ
๓ (๓-๐-๖)
Principles of Information Systems
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบืองต้นเกียวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศในองค์ก ร รู ปแบบและโครงสร้ างระบบสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสนเทศ
เพือการบริ หารงาน การสือสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครื อข่าย
การจัดการการผลิตและการปฏิบตั ิการ
๓ (๓-๐-๖)
Production and Operation Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหน้าที ปัญหา เทคนิ คการแก้ปัญหา และการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารใน

๑๐๑๓๐๒

๑๐๑๓๐๘

๑๐๑๔๐๒

๒๙๑๑๐๔

การปฏิบตั ิ ก ารของกิจ การด้านการผลิตและกิ จ การด้านการบริ ก าร หัวข้อศึก ษา
ประกอบด้วยผลกระทบเชิงกลยุทธ์ของการปฏิบตั ิการกระบวนการผลิต การวัดงาน
การวางแผนและตารางการปฏิบตั ิการ การควบคุมสินค้าคงเหลือ การจัดซือและการ
ควบคุมคุณภาพ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงบทบาทความรับผิดชอบและหน้าทีของหน่ วยงานบริ การทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กร การวางแผนกําลังคน การสรรหาบุคคล การอบรมและพัฒนา การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเงือนไขและโยกย้ายพนักงาน
การจัดสวัสดิการ การส่ งเสริ มกําลัง การติดต่อสื อสาร แรงงานสัมพันธ์ ระบบ
สารสนเทศ ทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแรงงาน
กฎหมายสําหรับธุรกิจพาณิ ชย์และการบัญชี
Commercial Business Low and Accounting
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้และสภาพแวดล้อมของกฎหมายธุรกิจ กฎหมายห้างหุ ้นส่ วน กฎหมาย
เกียวกับบริ ษ ัท หลักกฎหมายแพ่งเกียวกับบุค คล นิ ติก รรม สัญญา ทรั พย์สิน หนี
และศึ ก ษาหลัก กฎหมายพาณิ ช ย์เ กี ยวกับ เอกเทศสั ญ ญาที สํา คัญ เช่ น ซื อขาย
แลกเปลียน ขายฝาก เช่าทรัพย์ คําประกัน จํานอง จํานํา ตัว แทน นายหน้า ตัวเงิ น
รวมทังกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา กฎหมายเกียวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมาย
ภาษีอากร
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพือความสามารถในการแข่งขัน
Strategic Management for competition
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาการพัฒนาทักษะการกําหนดกลยุทธ์ทีดีกว่าสําหรับองค์การ โดยเริ มจาก
ศึกษาการตรวจสอบสภาพแวดล้อมองค์การภายนอกและภายในทังในระดับโลกและ
ระดับท้องถิ น การวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรม กลยุทธ์ระดับองค์การและระดับ
ธุรกิจ กลยุทธ์ในการแข่งขันสําหรับอุตสาหกรรมทียังไม่มีการรวมตัว กลยุทธ์การ
แข่ งขัน สําหรับอุตสาหกรรมเกิ ด ใหม่ กลยุทธ์ก ารแข่ งขัน สําหรั บอุต สาหกรรมที
เจริ ญเต็มที กลยุทธ์การแข่งขันสําหรับอุตสาหกรรมทีถดถอย
การบัญชีชนต้
ั น
Principles of Accounting

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)

๓๙๑๓๐๓

๔๙๑๒๐๒

๕๙๑๒๐๓

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตาม
หลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทํางบทดลอง กระดาษทํา
การ งบการเงินสําหรับกิจการซือขายสิ นค้าและกิจการให้บริ การ ระบบใบสําคัญ
และระบบเงินสดย่อย
การภาษีอากร ๑
๓ (๓-๐-๖)
Taxation ๑
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงลักษณะหลักการและวิธีการคํานวณภาษีอากรทุกประเภททีจัดเก็บใน
ประเทศไทยเป็ นภาษีประมวลรัษฏากรกฎหมายศุลกากรกฎหมายสรรพสามิตและ
ภาษีทีจัดเก็บโดยองค์การบริ การส่วนท้องถิ นและวิธีการอุทธรณ์การประเมินภาษีทุก
ประเภท
การวิเคราะห์เชิงธุรกิจและเชิงปริ มาณ
๓ (๓-๐-๖)
Quantitative and Statistical Analysis
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกียวกับค่าเฉลียและสัดส่วนของประชากร
การทดสอบไคกําลังสองการวิเคราะห์ความแปรปรวนการวิเคราะห์การถดถอยและ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายการวิเคราะห์อนุกรมเวลาทฤษฎีการตัดสิ นใจการโปรแกรมเชิง
เส้น PERT CPM และการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทีเกียวข้องกับหัวข้อทีศึกษา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
Business Economics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การกําหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทานแนวความคิ ด รากฐานของทฤษฎี
อรรถประโยชน์และเส้นความพอใจเท่ากันเกียวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคแนวความคิด
รากฐานของทฤษฎีก ารผลิตทฤษฎี การผลิตและต้นทุน รู ปแบบต่างๆของตลาดกับ
ดุลยภาพของหน่วยผลิตและอุตสาหกรรมทฤษฎีทวๆไปว่
ั
าด้วยตลาดและราคาของ
ปั จ จัยการผลิต หลักและทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ ทงในระดั
ั
บจุลภาคและมหภาค โดย
วิเคราะห์อุปสงค์และความยืดหยุน่ การประมาณอุปสงค์ การพยากรณ์ทางธุรกิจและ
เศรษฐกิ จ การวิเคราะห์ก ารผลิต และต้น ทุ น การผลิต การกําหนดราคาในตลาด
ประเภทต่ า ง ๆ และการกํา หนดราคาในทางปฏิ บัติ การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาด้ว ย

โปรแกรมเส้นตรง การวิเคราะห์ความเสียงและความไม่แน่นอน รวมทังการประยุกต์
หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพือใช้ในการบริ หารงานในด้านต่าง ๆ

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
๒๑๒๓๐๑ การบัญชีชนกลาง
ั
๑
๓ (๓-๐-๖)
Intermediate Accounting ๑
วิชาบังคับก่อน :๒๑๑๑๐๓ การบัญชีชนต้
ั น(Principles of Accounting)
หลักการและวิธีการบัญชีเกียวกับสิ นทรัพย์ การจําแนกประเภทสิ นทรัพย์
ตามมาตรฐานรายงานการเงิน การรับรู้และการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ การตีราคา การ
จัดแบ่งส่ วนสิ นทรั พย์เป็ นต้นทุน และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของ
สินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูล

๒๑๒๓๐๒ การบัญชีชนกลาง
ั
๒
๓ (๓-๐-๖)
Intermediate Accounting ๒
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๑๑๐๓ การบัญชีชนต้
ั น/(Principles of Accounting)
หลักการและวิธีการบัญชีเกียวกับส่วนของเจ้าของและหนี สิ น ประกอบด้วย
การจําแนกประเภทหนี สิ น การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี สิ น การตีราคา การแสดง
รายการหนี สิ น ในงบการเงิ น และการเปิ ดเผยข้อมูล การบัญชี เกี ยวกับการจัด ตัง
กิจการ การดําเนิ นงาน การแบ่งผลกําไรขาดทุน การเปลียนแปลงส่ วนของเจ้าของ
การเลิกกิจการและการชําระบัญชีของห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั จํากัด และบริ ษทั มหาชน
จํากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่ วนของเจ้าของในงบดุล การเปิ ดเผยข้อมูล งบ
กระแสเงินสด และผลประโยชน์ของพนักงาน

๒๑๒๓๐๓ การบัญชีตน้ ทุน ๑
๓ (๓-๐-๖)
Cost Accounting ๑
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๑๑๐๓ การบัญชีชนต้
ั น (Principles of Accounting)
ความสําคัญและบทบาทการบัญชีตน้ ทุนในองค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุน
ต่างๆ ระบบบัญชีทีใช้บนั ทึกต้นทุนวิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน
ค่าใช้จ่ ายการผลิต ระบบบัญชี ตน้ ทุนงานสั งทํา ระบบต้นทุนช่ วงการผลิต ระบบ
ต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีตน้ ทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสี ย ของ
สิ นเปลือง งานทีบกพร่ อง เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม

๒๑๒๓๐๔ การบัญชีตน้ ทุน ๒
๓ (๓-๐-๖)
Cost Accounting ๒
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๒๓๐๓ การบัญชีตน้ ทุน ๑ (Cost Accounting ๑)
การใช้ขอ้ มูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดําเนิ นงานกิจการ
ภายใต้สภาวการณ์ทีแน่นอนและไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริ มาณ
และกําไร ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปร งบประมาณ การวิเคราะห์ตน้ ทุน
การกําหนดราคาสินค้า ราคาโอน และการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

๒๑๒๓๐๖ การสอบบัญชี
๓ (๓-๐-๖)
Auditing
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๒๓๐๑ การบัญชีชนกลาง
ั
๑ (Intermediate Accounting ๑) และ
๒๑๒๓๐๒ การบัญชีชนกลาง
ั
๒(Intermediate Accounting ๒)
แนวคิ ด ทั วไป และแม่ บทของมาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมาย และ
พระราชบัญญัติเกียวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผูส้ อบ
บัญชี การทุจริ ต และข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสียงในการสอบ
บัญชีและความมีสาระสําคัญ การประเมินความเสียง
หลัก ฐานการสอบบัญชี วิธีก ารรวบรวมหลัก ฐานและวิธีการตรวจสอบ การ
เลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การทดสอบแบบแจ้งข้อความของกรรมการ หรื อผู้

เป็ นหุน้ ส่วน หรื อผูจ้ ดั การ กระดาษทําการของผูส้ อบบัญชี การตรวจสอบสิ นทรัพย์
หนี สิ น ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
รายงานการตรวจสอบและรั บรองบัญชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญชีดว้ ย
คอมพิวเตอร์และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี
๒๑๒๔๐๑ การบัญชีชนสู
ั ง๑
๓ (๓-๐-๖)
Advanced Accounting ๑
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๒๓๐๑ การบัญชีชนกลาง
ั
๑ (Intermediate Accounting ๑) และ
๒๑๒๓๐๒ การบัญชีชนกลาง
ั
๒ (Intermediate Accounting ๒)
นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงทางการบัญชี และข้อผิดพลาด งบ
การเงินระหว่างกาลการบัญชีสาํ หรับรายการทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ และการแปลง
ค่างบการเงิน การบัญชีสาํ นักงานใหญ่และสาขาทังในและต่างประเทศ ธุรกิจฝาก
ขาย สัญญาเช่า และการบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี
๒๑๒๔๐๗ การบัญชีชนสู
ั ง๒
๓ (๓-๐-๖)
Advanced Accounting ๒
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๒๓๐๑ การบัญชีชนกลาง
ั
๑ (Intermediate Accounting ๑) และ
๒๑๒๓๐๒ การบัญชีชนกลาง
ั
๒ (Intermediate Accounting ๒)
การบัญชีสาํ หรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม การ
บัญชีสาํ หรับกิจการร่ วมค้า การจัดทํางบการเงินรวมงบกระแสเงินสดรวม การจัดทํา
งบการเงิ น จากรายการที บัน ทึ ก ไว้ไ ม่ สมบู ร ณ์ ภาษี อ ากรรอการตัด บัญชี และ
ผลประโยชน์พนักงาน
๒๑๒๔๐๙ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
๓(๓-๐-๖)
Accounting Information Systems
วิชาบังคับก่อน : ๑๐๑๒๐๖ หลักเบืองต้นเกียวกับระบบสารสนเทศ(Principles of
Information System) และ
๒๑๑๑๐๓ การบัญชีขนต้
ั น (Principles of Accounting)
ลักษณะ ส่ วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี หลักการ
จัด ทํา เอกสารของธุร กิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขันพืนฐานระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีเกียวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรการบริ หารเงินและ
รายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศทีเกียวข้องในแต่ละวงจร

การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีทีเกียวข้อง และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ทีมีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ
๒๑๒๔๑๐ รายงานการเงินและการวิเคราะห์
๓(๓-๐-๖)
Financial Reporting and Analysis
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๒๓๐๖การบัญชีชนกลาง
ั
๑ (Intermediate Accounting ๑) และ
๒๑๒๓๐๒การบัญชีชนกลาง
ั
๒ (Intermediate Accounting ๒)
รายงานการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื องมือใน
การวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางการบัญชี อืนทีสําคัญเพือการตัดสิ นใจ การ
วิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้
นโยบายการบัญชีทีแตกต่างกัน ตลอดจนการวิเคราะห์งบการเงินรวม โดยเน้นการใช้
กรณี ศึกษาหรื อเหตุการณ์จริ ง
๒๑๒๔๑๑ การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
๓(๒-๒-๖)
Internal Audit and Internal Control
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๑๑๐๓ การบัญชีชนต้
ั น (Principles of Accounting)
การกํากับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
การควบคุ มภายในตามแนวคิด ของ COSO การจัด การความเสี ยงขององค์ก ร
(Enterprise Risk Management : ERM) ตามแนวคิ ดของ COSO การประเมิน
ประสิ ทธิ ภ าพการควบคุ ม ภายใน แนวคิ ด การตรวจสอบภายในและการจัด ตัง
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน จริ ยธรรม และมาตรฐานการปฏิบตั ิ งานวิชาชี พ
ตรวจสอบภายใน ประเภทและขันตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบ
ภายในกิ จ กรรมที สํา คัญขององค์ก ร รวมทังหน้าที และความรั บ ผิด ชอบของผู้
ตรวจสอบภายในต่อการทุจริ ตในองค์กร
๒๑๒๔๑๒ การภาษีอากร ๒
๓(๓-๐-๖)
Taxation ๒
วิชาบังคับก่อน : ๓๙๑๓๐๓ การภาษีอากร ๑(Taxation ๑) และ
๒๑๒๓๐๑ การบัญชีชนกลาง
ั
๑ (Intermediate Accounting ๑) และ
๒๑๒๓๐๒ การบัญชีชนกลาง
ั
๒ (Intermediate Accounting ๒)
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่ายตาม
หลักการบัญชี และการภาษีอากร การจัดทํากระดาษทําการเพือคํานวณภาษีเงินได้
ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุ งกําไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเป็ นกําไรสุ ทธิทาง
ภาษีอากร รวมทังการจัดทํารายงานต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับภาษีสรรพากร และการยืน
แบบแสดงรายการภาษีสรรพากร

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ
กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน
๒๕๓๓๐๖

การบัญชีเฉพาะกิจการ
๓ (๓-๐-๖)
Accounting for Specific Enterprises
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๒๑๐๓ การบัญชีชนต้
ั น/ขันต้น (Principles of Accounting)
ลัก ษณะการดําเนิ น งานเฉพาะกิ จ การ การบัญ ชี และการควบคุ ม ภายใน
เกียวกับ สิ นทรัพย์ หนี สิ น ส่ วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานผลการ
ดําเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนันๆ เช่น ธนาคาร สถาบัน
การเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตรกรรม ธุรกิจการท่องเทียวสหกรณ์ มรดก
และทรัสตี การประกันภัย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็ นต้น

๒๕๓๓๐๗ สัมมนาการบัญชีการเงิน
๓ (๓-๐-๖)
Seminar in Financial Accounting
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๒๓๐๖การบัญชีชนกลาง
ั
๑ (Intermediate Accounting ๑) และ
๒๑๒๓๐๒การบัญชีชนกลาง
ั
๒ (Intermediate Accounting ๒)
อภิปรายและวิเคราะห์ แนวทางการนําแม่บทการบัญชี และมาตรฐานการ
บัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีก ารเงิน สําหรับองค์กรประเภทต่างๆ
โดยใช้กรณี ศึกษา บทความ เอกสารต่างๆทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ
ประเด็นทีน่าสนใจ ตลอดจนปัญหาด้านการบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ

๒๕๓๓๐๘

การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
๓ (๓-๐-๖)
Public Sector Accounting
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๑๑๐๓ การบัญชีชนต้
ั น/(Principles of Accounting)
ความหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ แนวคิ ด และพัฒ นาการด้า นการบัญ ชี ข อง
หน่ วยงานภาครัฐ นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี ภาครั ฐระบบและวิธี
ปฏิ บัติ เ กี ยวกับ การบัญ ชี ห น่ ว ยงานภาครั ฐ การจัด ทํารายงานทางการเงิ น ของ
หน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน

๒๕๓๓๐๙

การบัญชีเฉพาะกิจการในกลุ่มประชาคมอาเซียน
Accounting for Specific Enterprises to ASEAN Community
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๒๑๐๓ การบัญชีขนต้
ั น (Principles of Accounting)
ลักษณะการดําเนินงานเฉพาะกิจการในกลุ่มประชาคมอาเซียน การบัญชี
และการควบคุมภายในเกียวกับสินทรัพย์ หนีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย รายงานผลการดําเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนัน
ๆ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตรกรรม ธุรกิจการ
ท่องเทียวสหกรณ์ มรดก การประกันภัย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเ เป็ นต้น

๓ (๓-๐-๖)

๒๕๓๓๑๐

๒๕๓๓๑๐ สัมมนาการบัญชีเพือประชาคมอาเซียน
๓ (๓-๐-๖)
Seminar in Accounting for ASEAN Community
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๒๑๐๑ การบัญชีขนกลาง
ั
๑ (Intermediate
Accounting ๑)
อภิปรายและการวิเคราะห์ แนวทางการนําแม่บทการบัญชี และมาตรฐาน
การบัญชีไปใช้ในการปฏิบตั ิงานด้านบัญชีสาํ หรับองค์กรประเภทต่าง ๆ รวมถึงการ
บริ การวิชาชี พภายใต้กรอบข้อตกลงว่าด้วยการค้าบริ ก ารของอาเซี ยน (ASEAN
Framework Agreement of Services : AFAS) โดยใช้กรณี ศึกษา บทความ เอกสาร
ต่าง ๆ ทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ประเด็น
ทีน่าสนใจตลอดจนปัญหาด้านการบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพทีเกียวข้อง

๒๕๓๓๑๑

การบัญชีธุรกิจการเกษตร
๓ (๓-๐-๖)
Accounting for Agricultural Business
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๒๑๐๓ การบัญชีขนต้
ั น (Principles of Accounting)
ลักษณะของธุรกิ จการเกษตร แนวคิด หลักการบัญชีทีรั บรองทั วไปและ
มาตรฐานการบัญชีสาํ หรับธุรกิจการเกษตร การจัดทําและนําเสนองบการเงินเพือ
วัด ผลการดําเนิ น งานและฐานะการเงิ น ตลอดจนการนําข้อ มูล ไปใช้เพื อการ
ตัดสินใจ

๒๙๓๓๐๓

หัวข้อพิเศษทางการบัญชี
๓ (๓-๐-๖)
Special Topics in Accounting
ศึกษาและนําเสนอหัวข้อพิเศษในประเด็นทางการบัญชี เพือให้สามารถ
เชื อมโยงและนําความรู้ ทางการบัญชี รวมทังการนําความรู้ ทางด้านสารสนเทศ
ทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ และสามารถเรี ยบเรี ยงเขียนเป็ นรายงานในรู ปแบบ
งานวิจยั ได้

กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร
๒๖๓๓๐๑ สัมมนาการบัญชีบริ หาร
๓ (๓-๐-๖)
Seminar in Managerial Accounting
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๒๓๐๔ การบัญชีตน้ ทุน 2 (Cost Accounting 2)
อภิ ปรายและวิ เคราะห์ บทบาทของการบัญชี บริ หารกับสภาพแวดล้อ มที
เปลียนแปลงไปการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในเชิงกลยุทธ์ การประยุก ต์การบัญชี
ต้นทุนและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการบัญชีเพือการบริ หาร ตลอดจนประเด็น ที
น่ า สนใจ ปั ญ หาพิ เ ศษทางการบัญ ชี บ ริ หารตามสภาพแวดล้อ มปั จ จุ บัน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
๒๖๓๓๐๒

การวางแผนกําไรและการควบคุม
๓ (๓-๐-๖)
Profit Planning and Control
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๒๓๐๖การบัญชีชนกลาง
ั
๑ (Intermediate Accounting ๑) และ
๒๑๒๓๐๒การบัญชีชนกลาง
ั
๒ (Intermediate Accounting ๒)
การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนกําไรและการควบคุม รวมไป
ถึงการประเมินผลงานขององค์กรประเภทต่างๆ โดยเน้น การวางแผนกลยุท ธ์
และการใช้งบประมาณเป็ นเครื องมือในการวางแผนและควบคุมการดําเนิ นงานให้
เป็ นไปตามแผนทีวางไว้ การกําหนดดัชนี ชีวัดผลการดําเนิ นงาน และการรายงาน
เพือการควบคุมและการบริ หาร

๒๖๓๓๐๓

การบัญชีเพือการจัดการสิ งแวดล้อม
๓ (๓-๐-๖)
Environmental Management Accounting
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๒๓๐๖การบัญชีชนกลาง
ั
๑ (Intermediate Accounting ๑) และ
๒๑๒๓๐๒การบัญชีชนกลาง
ั
๒ (Intermediate Accounting ๒)
กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยังยืน (Sustainable Development) ผลกระทบ
เชิงลบของการประกอบธุรกิจทีมีต่อสิ งแวดล้อมและสังคม กระบวนการจัดการ
สิ งแวดล้อม การรวบรวม จัด ทําและวิเคราะห์ข ้อ มูลต้น ทุ น สิ งแวดล้อม และ
ประโยชน์ทางธุรกิจทีได้รับจากการจัดการสิ งแวดล้อม ทังทีเป็ นตัวเลขทางการเงิน
และไม่เป็ นตัว เลขทางการเงิ น การจัด ทํารายงานข้อมูลการจัดการสิ งแวดล้อม
(Environmental Management Reporting) เสนอต่อผูบ้ ริ หาร รวมทังการจัดทํา
รายงานการพัฒนาเพือความยังยืน (Sustainability Reporting) เสนอต่อผูใ้ ช้
ภายนอกตามแนวปฏิบตั ิของ ISO หรื อหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้อง
๒๖๓๓๐๔ การวางแผนกําไรและการควบคุมในกลุ่มประชาคมอาเซียน
Profit Planning and Control to ASEAN Community
๓ (๓-๐-๖)
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๒๑๐๑ การบัญชีขนกลาง
ั
๑ (Intermediate Accounting )
การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนกําไรและการควบคุม รวมไป
ถึงการประเมินผลงานขององค์กรในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยเน้นการวางแผนกล
ยุทธ์และการใช้งบประมาณเป็ นเครื องมือในการวางแผนและการควบคุมการ
ดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนทีกลุ่มประชาคมอาเซียนได้วางไว้ การกําหนดดัชนีชี
วัดผลการดําเนินงาน และการรายงานเพือการควบคุมและการบริ หาร

กลุ่มวิชาการตรวจสอบ
๒๒๓๓๐๖ สัมมนาการสอบบัญชี
๓ (๓-๐-๖)
Seminar in Auditing
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๒๓๐๖การสอบบัญชี (Auditing)
อภิปราย วิเคราะห์และค้นคว้าเพือให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึงใน
มาตรฐานการสอบบัญชีและปัญหาในการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี แนวทางการ
แก้ไข โดยใช้กรณี ศึกษาบทความและเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้องทังในประเทศและ
ต่ างประเทศ ตลอดจนประเด็น ที น่ า สนใจปั ญหาพิ เศษด้านการสอบบัญชี และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

๒๒๓๓๐๗ สัมมนาการตรวจสอบภายใน
๓ (๓-๐-๖)
Seminar in Internal Audit
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๒๔๑๑การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (Internal
Audit and Internal Control)
อภิปราย วิเคราะห์และค้นคว้าเพือให้เกิดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจอย่าง
ลึกซึงในปั ญหาในการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายใน แนวทางแก้ไข โดยใช้
กรณี ศึกษา บทความ และเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดจนประเด็ น ที น่ า สนใจ ปั ญ หาพิ เ ศษด้า นการตรวจสอบภายในและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
๒๒๓๓๐๘ การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
๓ (๓-๐-๖)
Information System Audit and Control
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๒๓๐๖ การสอบบัญชี (Auditing) และ
๒๑๒๔๐๙ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Accounting Information Systems) และ
๒๑๒๔๑๑ การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
(Internal Audit and Internal Control)
แนวคิดและผลกระทบ เนืองจากการนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ประมวลผลทางด้านการบัญชี การควบคุมภายในของระบบงานทีใช้คอมพิวเตอร์
การทุจริ ตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้ องกัน การประเมินความเสียงและการ
ควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความน่าเชือถือของการประมวลผลข้อมูล เทคนิคและ
การตรวจสอบระบบบัญชีทีใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการ
ตรวจสอบ
๒๒๓๓๐๙ การบัญชีนิติเวช
๓ (๓-๐-๖)
Forensic Accounting
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๒๓๐๖ การสอบบัญชี (Auditing)
ความหมาย แนวคิด และการพัฒนารู ปแบบการบัญชีนิติเวช ความแตกต่าง
ระหว่างการบัญ ชี นิ ติ เวชกับการตรวจสอบทุ จ ริ ต คุ ณ สมบัติ และหน้าที ความ
รับผิดชอบของนักบัญชีนิติเวช สถาบันวิชาชีพการบัญชีนิติเวชเทคนิ คและวิธีการ
ตรวจสอบและการเข้าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการฟ้ องร้องเพือดําเนินคดีในศาล

๒๒๓๓๑๐

การสอบบัญชีทีประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์
๓ (๓-๐-๖)
Computer Assisted Auditing
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๒๓๐๖ การสอบบัญชี (Auditing) และ
๒๑๒๔๐๙ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Accounting Information Systems)
ความรู้ทวไปในระบบสารสนเทศ
ั
การตรวจสอบในสภาพแวดล้อมของระบบ
สารสนเทศทีใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล การประเมินความเสียงการประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมในระบบสารสนเทศ เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบบัญชี

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
๒๓๓๓๐๑ สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
๓ (๓-๐-๖)
Seminar in Accounting Information Systems and Technology
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๒๔๐๙ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Accounting Information Systems)
อภิปราย วิเคราะห์ปัญหา และประเด็นปัจจุบนั เกียวกับการนําเทคโนโลยีมาใช้
กับระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยใช้กรณี ศึกษา บทความ และเอกสารต่างๆ ที
เกียวข้องทังในประเทศและต่ างประเทศ ปั ญหาพิเศษด้านเทคโนโลยี และระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี และจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒๓๓๓๐๓ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
๓ (๓-๐-๖)
Accounting Information System Analysis and Design
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๒๔๐๙ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Accounting Information Systems)
แนวคิด หลักการวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี การศึกษา
ความเป็ นไปได้ของโครงการ การจัดทําแบบนําเสนอโครงการ การบริ หารโครงการ
เครื องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
โดยคํานึงถึงกระบวนการทางบัญชีและระบบการควบคุมภายใน

๒๓๓๓๐๔ การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม
๓ (๓-๐-๖)
Information System Security and Control
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๒๔๐๙ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Accounting Information Systems)
การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การสร้างระบบ การควบคุม
ระบบ และการประกันคุณภาพระบบสารสนเทศ
๒๓๓๓๐๕ โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับบัญชี
๓ (๓-๐-๖)
Software Packages for Accounting
วิชาบังคับก่อน: ๒๑๒๔๐๙ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Accounting Information Systems)
ลักษณะทัวไปของโปรแกรมสําเร็ จรู ปต่างๆ การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
สําหรับงานทางบัญชี การเลือกโปรแกรมสําเร็ จรู ป ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
กับระบบอืน ๆ ในองค์การ
๒๓๓๓๐๖ โปรแกรมประยุกต์เพือใช้งานด้านบัญชี
๓ (๓-๐-๖)
Software Package for Accounting
ลัก ษณะโดยทั วไปของโปรแกรมสํา เร็ จ รู ปทางด้า นบัญ ชี ก ารวิ เ คราะห์
โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพืองานด้านบัญชี การเลือกและการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปต่าง ๆ
ทางด้านบัญชี การบูร ณาการระบบสารสนเทศทางการบัญชี กบั ระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทางการบัญชีอืนๆ ในองค์กร
๒๓๓๓๐๗ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางด้านบัญชีโดยผูใ้ ช้
End-User Accounting for Application Development
เครื องมือหรื อเทคนิคทีจะช่วยให้ผใู้ ช้ทีไม่ใช่ผชู้ าํ นาญการเขียนโปรแกรม
บัญชีสามารถสร้างซอฟต์แวร์สาํ หรับโปรแกรมทางบัญชีอย่างง่าย หรื อเพิ มขยาย
แอปพลิเคชันทางด้านบัญชีทีมีอยูไ่ ด้ ภาษาทีใช้สาํ หรับการสร้างหน้าเว็บ ระบบ
จัดการเนือหา ซอฟต์แวร์กระดาษทําการ ซอฟต์แวร์การจัดการฐานข้อมูล หรื อ
เครื องมือ และเทคนิคอืนๆ โดยแอปพลิเคชันทีพัฒนาจะเน้นไปทีแอปพลิเคชันทาง
บัญชีเป็ นหลัก

๓ (๓-๐-๖)

๒๓๓๓๐๘ การจัดการข้อมูลทางการบัญชี
๓(๒-๒-๕)
Database Management Systems for Accounting
แนวคิด พืนฐานของโครงสร้ างข้อมูลการออกแบบฐานข้อมูล พจนานุ กรม
ข้อมูล แนวโน้มของระบบฐานข้อมูล บทบาทของฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี และการสื อสารข้อมูล ความปลอดภัยของฐานข้อมูลการบัญชี การ
ประเมินและการเลือกระบบการจัด การฐานข้อมูล การศึก ษาตัวอย่างจากระบบ
ฐานข้อมูลในทางธุรกิจ
กลุ่มวิชาภาษีอากร
๒๗๓๓๐๑ สัมมนาการภาษีอากร
๓ (๓-๐-๖)
Seminar in Taxation
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๒๔๑๒ การภาษีอากร ๒ (Taxation ๒)
อภิปราย และวิเคราะห์ประเด็นทีน่ าสนใจทางภาษีอากร โดยใช้กรณี ศึกษา
บทความ และเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนคํา
วินิจฉัยด้านภาษีอากร และคําพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง
๒๗๓๓๐๒ การวางแผนภาษี
๓ (๓-๐-๖)
Tax Planning
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๒๔๑๒ การภาษีอากร ๒ (Taxation ๒)
การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ทีจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอืน เพือให้การเสี ยภาษีเป็ นไปอย่างประหยัดภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคม
๒๗๓๓๐๓ การวางแผนภาษีในกลุ่มประชาคมอาเซียน
๓ (๓-๐-๖)
Tax Planning to ASEAN Community
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๒๔๑๒ การภาษีอากร ๒ (Taxation ๒)
การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก
ณ ทีจ่าย ภาษีมลู ค่าเพิ ม และภาษีอืน ๆ เพือให้การเสี ยภาษีเป็ นไปตามภายใต้กรอบ
ข้อตกลงว่าด้ว ยการค้าบริ ก ารของอาเซี ยน (ASEAN Framework Agreement of
Services : AFAS) โดยเน้นการวางแผนภาษีเพือให้เสี ยภาษีอย่างประหยัด คุม้ ค่ า
และมีความรับผิดชอบต่อสังค

กลุ่มการวิจยั ทางการบัญชี
๒๘๓๓๐๑ วิจยั ทางการบัญชี
๓ (๓-๐-๖)
Accounting Research and Methodology
วิชาบังคับก่อน : ๒๑๒๓๐๑ การบัญชีชนกลาง
ั
๑(Intermediate Accounting ๑) และ
๒๑๒๓๐๒ การบัญชีชนกลาง
ั
๒ (Intermediate Accounting ๒)
หลัก การ และระเบี ยบวิธีวิจยั การทําวิจยั ในรู ปแบบต่างๆ และการสื อสาร
ความรู้เกียวกับการวิจยั การศึกษาทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องทางด้านการบัญชี
๒๘๓๓๐๒ สถิติเพือการวิจยั
๓ (๓-๐-๖)
Statistics for Research
วิชาบังคับก่อน : ๐๐๔๑๐๑ สถิติพืนฐาน (Basic Statistics)
หลักสถิติ และแนวคิดพืนฐานทางสถิติเพือใช้ในการทําวิจยั ทางการบัญชี โดย
เน้นหลักการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการแปลความหมายผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์

หมวดวิชาเลือกเสรี
๑๐๑๕๐๐ สหกิจศึกษา
๖
(๒๗๐ชัวโมง
Co-operative Education
การจัด ให้นัก ศึก ษาทํางานในสถานประกอบการจริ งในด้านที เกี ยวข้อ งกับ ทํางาน)
สาขาวิชาทีศึกษา และจัดทํารายงานการทํางานตามประกาศของมหาวิทยาลัย การ
ทํางานให้ทาํ งานสัปดาห์ละ ๕ วันๆละไม่น้อยกว่า ๗ ชัวโมง รวมชัวโมงการทํางาน
ไม่นอ้ ยกว่า ๒๗๐ชัวโมง
หมายเหตุ ๑.ในักศึกษาทีเข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษา ต้องมีฐานะชันปี ที ๔
๒.จํานวนชัวโมงการทํางานคํานวณตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริ ญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๖.๓ การฝึ กงานหรื อการฝึ ก
ภาคสนาม ทีใช้เวลาฝึ กไม่นอ้ ยกว่า ๔๕ ชัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ
๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค ดังนัน ๖ หน่วยกิต = ๖ x ๔๕ = ๒๗๐ ชัวโมงทํางาน

๐๐๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓
๓ (๓-๐-๖)
English III
วิชาบังคับก่อน : ๐๐๓๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ๒
การใช้ภาษาอังกฤษเพือการสือสารโดยเน้นทัง ๔ ทักษะได้แก่ทกั ษะการฟังสันๆ
เพือจับใจความสําคัญ การพูดทักทาย การแนะนํา ตัวเอง การขอและให้ขอ้ มูล การ
ต้อนรับ การพูดโทรศัพท์ ตีความและสรุ ปความ การพูดแสดง ความยินดี เสี ยใจและ
ขอโทษ การให้เหตุผล การฝึ กเขียนความเรี ยงหลักการอ่านและการฝึ กอ่านเพือจับ
ใจความสําคัญ การอ่านเพือตีความและสรุ ปความ เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ อ่านข่าว
บทความ การโฆษณา การฝึ กเขียนย่อหน้าและบันทึกข้อความสันๆ มีหนังสื ออ่าน
นอกเวลาประกอบ
๐๐๓๔๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔
๓ (๓-๐-๖)
English IV
วิชาบังคับก่อน : ๐๐๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓
การแปลทัวไปจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยเบืองต้น จากการแปลจากเอกสาร
ภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ คํา ทีแสดงตัวอย่างของความคิดรวบยอด
ตามทีปรากฏในทฤษฎีการแปล โดยเฉพาะทีว่าด้วยเรื องหน่วยแปล การแปลเทียบเท่า
ระดับการตีความ การประเมินผลของการแปล และเกณฑ์การตัดสิ นใจความถูกต้อง
เหมาะสมของงานในการแปล โดยฝึ กขันตอนและเทคนิคการแปลแบบต่าง ๆ เกียวกับ
เนือเรื องทัว ๆ ไป ในระดับภาษาทียากขึน

