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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรี ยน
แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
แบบทางไกลผ่านอิเล็กทรอนิ กส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัยเป็ นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสยามว่ าด้ วยการเทียบโอนความรู้ และการให้ โอนหน่ วยกิตจากการศึ กษานอกระบบและเพื่อ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้ าสู่ การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2552 และประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรี่ องหลักเกณฑ์
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริ ญญาเข้ าสู่ การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวม
132 หน่ วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
132 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
33 หน่ วยกิต
1.1 ให้เรี ยนแต่ละกลุ่มวิชาตามที่กาหนด จานวน 18 หน่วยกิต ดังนี้
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลศึกษา สุ ขศึกษา และสุ นทรี ยศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.2 เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ ได้อีกไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
93 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
45 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาวิชาชีพเฉพาะ
36 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาวิชาชีพเลือก
12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
หมายเหตุ : ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปี การศึกษา และสาเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา
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3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
1) ความหมายของเลขประจาวิชา
การกาหนดรหัสประจาวิชาในหลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิตมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. กาหนดรหัสไว้ 6 ตัว
2. ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง กลุ่มวิชา
3. ตัวเลข 3 ตัวหลัง หมายถึง เลขกากับรายวิชา
ความหมายของเลขประจาวิชา
รหัส 100-1xx
หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์
รหัส 101-2xx
หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
รหัส 101-3xx
หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
รหัส 101-4xx
หมายถึง กลุ่มวิชาพลศึกษา สุ ขศึกษา และสุ นทรี ยศาสตร์
รหัส 130-xxx
หมายถึง กลุ่มวิชาแกนทางบริ หารธุ รกิจ
รหัส 131-xxx
หมายถึง กลุ่มวิชาทางการบัญชี
รหัส 132-xxx
หมายถึง กลุ่มวิชาทางการเงินและการลงทุน
รหัส 133-xxx
หมายถึง กลุ่มวิชาทางการตลาด
รหัส 134-xxx
หมายถึง กลุ่มวิชาทางการจัดการและการประกอบการ
รหัส 135-xxx
หมายถึง กลุ่มวิชาทางการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
รหัส 136-xxx
หมายถึง กลุ่มวิชาทางการจัดการอุตสาหการ

มคอ.2

มคอ.2
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รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 33 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ให้ เรียนรายวิชาต่ อไปนี้
*101-101

3

หน่ วยกิต

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development)

1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร ให้ เรียนรายวิชาต่ อไปนี้

9

หน่ วยกิต

*101-201

ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Thai Language for Communication)
**@101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น
3(2-2-5)
(English for Remediation)
(@ เป็ นรายวิชาไม่นบั หน่วยกิตที่นกั ศึกษาต้องสอบผ่าน (S)
จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้)
**101-204
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
3(2-2-5)
(Daily Life English)
**101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ
3(2-2-5)
(English for Academic Study)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้ เรียนรายวิชาต่ อไปนี้
**101-301

ทักษะดิจิทลั สาหรับศตวรรษที่ 21
(Digital Literacy for 21ST Century)

1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา สุ ขศึกษา และสุ นทรียศาสตร์ ให้ เรียนรายวิชาต่ อไปนี้
**101-401

3

ชีวติ สุ ขภาวะ และการออกกาลังกาย
(Life, Well-Being and Sports)

หน่ วยกิต
3(2-2-5)

3

หน่ วยกิต
3(2-2-5)

และให้ เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่ างๆ อีกไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต ดังนี้
1.

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
**101-102
ความเป็ นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก
(Civic Literacy in Thai and Global Context)
**101-103
การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็ นผูน้ า
(Designing Your Self and Personality for Leadership)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
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**101-104

การบริ หารการเงินอย่างชาญฉลาด

มคอ.2
3(3-0-6)

(Smart Money Management)
**101-105

เปิ ดโลกชุมชนและการเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรม

3(2-2-5)

(Community Explorer and Service Learning)
**101-106

กฎหมายและการเมืองใกล้ตวั

3(3-0-6)

(Politics and Law in Everyday Life)
101-107
101-108
*101-109
*101-110
*101-111
*101-112
*101-113

ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวติ
(Philosophy, Religions and Life Style)
หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)
มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
(Human Relations and Personality Development)
จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
(Psychology in Daily Life)
อาเซี ยนในโลกยุคใหม่
(ASEAN in the Modern World)
อารยธรรมศึกษา
(Civilization Studies)
ทักษะการศึกษา

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

(Study Skills)
101-114
101-115
101-116
2.

จิตวิทยาทัว่ ไป
(General Psychology)
สังคมวิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Sociology)
หลักเศรษฐศาสตร์
(Principle of Economics)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
*101-202
**101-206

ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
(Thai Language for Presentation)
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอแบบมืออาชีพ
(English for Professional Presentation)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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**101-207
**101-208
101-209
101-210
101-211
101-212
101-213
101-214

ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน
(English for Proficiency Test)
การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สาหรับทุกคน
(Computer Coding for Everyone)
ภาษาจีน 1 (Chinese 1)
ภาษาจีน 2 (Chinese 2)
ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1)
ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese 2)
ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)
ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)

มคอ.2
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
**101-302
**101-303
**101-304
**101-305
**101-306
*101-307
*101-308
*101-309
*101-310
*101-311

วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ
(Data Science and Visualization)
เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
(Green Technology for Sustainable Development)
ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุ รกิจใหม่
(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)
การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ งสาหรับทุกคน
(Internet of Thing for Everyone)
ห้องทดลองที่มีชีวติ เพื่อความยัง่ ยืน
(Living Lab for Campus Sustainability)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)
คอมพิวเตอร์สาหรับการศึกษาและการทางาน
(Computer for Studies and Work)
ชีวติ กับสิ่ งแวดล้อม
(Life and Environment)
อาหารเพื่อสุ ขภาพที่ดี
(Healthy Diet)
เคมีในชีวติ ประจาวัน
(Chemistry in Daily Life)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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*101-312
*101-313
101-314
*101-315

คณิ ตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
(Mathematics in Daily Life)
สถิติในชีวติ ประจาวัน
(Statistics in Daily life)
คณิ ตศาสตร์ในอารยธรรม
(Mathematics in Civilization)
สถิติและความน่าจะเป็ น
(Statistics and Probability)

มคอ.2
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุ ขศึกษา และสุ นทรียศาสตร์
**101-402
**101-403
**101-404
**101-405
**101-406

ศิลปะและดนตรี เพื่อสุ นทรี ยภาพแห่งชีวติ
(Art and Music Appreciation)
นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม
(Thai Appreciation and Unseen in Siam)
การตามหาและออกแบบความฝัน
(Designing Your Dream)
โยคะ สมาธิ และศิลปะการดาเนินชีวติ
(Yoga, Meditation and Art of Living)
การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์
(Creative Photography)

ความหมายรหัสวิชามีดังนี้
รหัส 101-1xx หมายถึง
รหัส 101-2xx หมายถึง
รหัส 101-3xx หมายถึง
รหัส 101-4xx หมายถึง

กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชา ภาษาและการสื่ อสาร
กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชา พลศึกษา สุ ขศึกษา และสุ นทรี ยศาสตร์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน (45 หน่ วยกิต)
หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั ิ–ศึกษาด้วยตนเอง)
130-104 เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Economics)
130-204 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ
3(3-0-6)
(Data Analysis for Decision Making in Business)
130-212 การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน
3(3-0-6)
(Investment in Money Market and Capital Market)
130-215 ธุ รกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Business)
130-302 กฎหมายธุ รกิจ
3(3-0-6)
(Business Law)
130-303 การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
(Taxation 1)
130-403 การออกแบบนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Design Thinking Studio)
130-404 การเป็ นผูป้ ระกอบการและธุ รกิจสตาร์ทอัพ
3(3-0-6)
(Entrepreneurship and Startup Business)
130-405 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน
3(3-0-6)
(Strategic Management for Competitiveness)
131-103 การบัญชีการเงิน 1
3(3-0-6)
(Financial Accounting 1)
131-104 การบัญชีการเงิน 2
3(3-0-6)
(Financial Accounting 2)
132-203 การเงินธุ รกิจ
3(3-0-6)
(Business Finance)
133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทลั
3(3-0-6)
(Principles of Marketing and Digital Marketing)
134-201 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
(Principles of Management)
136-301 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
3(3-0-6)
(Production and Operation Management)
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2.2 กลุ่มวิชาวิชาชีพเฉพาะ (36 หน่ วยกิต) หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั ิ–ศึกษาด้วยตนเอง)
131-203 การบัญชีข้ นั กลาง 1
3(3-0-6)
(Intermediate Accounting 1)
131-301 การบัญชีข้ นั กลาง 2
3(3-0-6)
(Intermediate Accounting 2)
131-305 การภาษีอากร 2
3(3-0-6)
(Taxation 2)
131-306 การสอบบัญชี
3(3-0-6)
(Auditing)
131-307 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
(Internal Control and Internal Auditing)
131-308 การบัญชีตน้ ทุน
3(3-0-6)
(Cost Accounting)
131-309 การบริ หารต้นทุน
3(3-0-6)
(Cost Management)
131-403 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
(Accounting Information Systems)
131-408 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Reporting and Statements Analysis)
131-460 สานักงานบัญชีจาลอง
3(2-2-5)
(Accounting Firm Simulation)
131-471 การบัญชีข้ นั สู ง 1
3(3-0-6)
(Advanced Accounting 1)
131-472 การบัญชีข้ นั สู ง 2
3(3-0-6)
(Advanced Accounting 2)
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2.3 กลุ่มวิชาวิชาชีพเลือก (12 หน่ วยกิต)
หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั ิ–ศึกษาด้วยตนเอง)
1. ต้ องเลือกเรียนวิชาสั มมนาไม่ น้อยกว่า 3 หน่ วยกิต และ
2. ต้ องเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา 1 หรือวิชาการฝึ กงานทางการบัญชี
1. กลุ่มวิชาการบัญชี การเงิน
131-411 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
(Accounting for Specific Enterprises)
131-412 การบัญชี ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Accounting)
131-413 สัมมนาการบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
(Seminar in Financial Accounting)
2. กลุ่มวิชาการบัญชี บริ หาร
131-421 การวางแผนกาไรและการควบคุม
3(3-0-6)
(Profit Planning and Control)
131-422 การบริ หารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Cost Management)
131-423 สัมมนาการบัญชีบริ หาร
3(3-0-6)
(Seminar in Managerial Accounting)
3. กลุ่มวิชาการสอบบัญชี และการตรวจสอบภายใน
131-431 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
(Accounting Information Systems Audit and Control)
131-432 สัมมนาการสอบบัญชี
3(3-0-6)
(Seminar in Auditing)
131-433 สัมมนาการตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
(Seminar in Internal Audit)
4. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
131-409 โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่องานทางการบัญชี
3(2-2-5)
(Software Packages for Accounting)
131-441 ฐานข้อมูลทางการบัญชี
3(2-2-5)
(Accounting Databases)
131-442 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
(Accounting Information Systems Analysis and Design)
131-443 การสื่ อสารข้อมูลทางธุ รกิจ
3(3-0-6)
(Business Data Communication)
131-444 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Seminar in Technology and Accounting Information Systems)
5.กลุ่มวิชาการภาษีอากร
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131-452 การวางแผนภาษี
(Tax Planning)
131-453 สัมมนาการภาษีอากร
(Seminar in Taxation)
6.กลุ่มวิชาอืน่ ๆ
130-490 เตรี ยมสหกิจศึกษา
(Pre Co-Operative Education)
130-491 สหกิจศึกษา 1
(Co-Operative Education 1)
130-492 สหกิจศึกษา 2
(Co-Operative Education 2)
131-461 การฝึ กงานทางการบัญชี
(Professional Apprenticeship)
131-462 การวิจยั ทางการบัญชี
(Accounting Research)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
5(0-30-0)
5(0-30-0)
3(0-18-0)
3(3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรี ยนรายวิชาใดๆที่เปิ ดสอนในระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสยาม

หมายเหตุ
สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรหรื อสาขาวิชาอื่นที่ตอ้ งการเลือกหลักสู ตรบัญชีบณั ฑิตเป็ นวิชาโท ให้
นักศึกษาลงกลุ่มวิชาโท จานวน 15 หน่วยกิต ซึ่ งประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
131-203 การบัญชีข้ นั กลาง 1
131-301 การบัญชีข้ นั กลาง 2
131-306 การสอบบัญชี
131-308 การบัญชีตน้ ทุน
131-472 การบัญชีข้ นั สู ง 2
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษา
หลักสู ตรบัญชี บัณฑิต หลักสู ตร 4 ปี (ภาคปกติ)

รหัสวิชา
101-101
101-201
101-203

101-301
131-103
133-202

รหัสวิชา
101-xxx
101-xxx
101-401
130-104
131-104
134-201

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น
(*เป็ นรายวิชาไม่นับหน่ วยกิ ตที่นกั ศึกษาต้องสอบผ่าน (S)
จึ ง จะสามารถลงทะเบี ย นวิ ช า 101-204 ภาษาอัง กฤษใน
ชีวติ ประจาวันได้)
ทักษะดิจิทลั สาหรับศตวรรษที่ 21
การบัญชีการเงิน 1
หลักการตลาดและการตลาดดิจิทลั
รวม

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
เลือกเรี ยนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
เลือกเรี ยนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ชีวติ สุ ขภาวะ และการออกกาลังกาย
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
การบัญชีการเงิน 2
หลักการจัดการ
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3*

3
3
3
15

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
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รหัสวิชา
101-xxx
101-xxx
101-204
131-203
131-308
132-203

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
เลือกเรี ยนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
เลือกเรี ยนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
การบัญชีข้ นั กลาง 1
การบัญชีตน้ ทุน
การเงินธุ รกิจ
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

รหัสวิชา
101-205
130-204
130-215
130-302
131-301
131-309

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ
ธุ รกิจระหว่างประเทศ
กฎหมายธุ รกิจ
การบัญชีข้ นั กลาง 2
การบริ หารต้นทุน
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
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รหัสวิชา
101-308
130-212
130-303
131-306
131-403
136-301

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์สาหรับการศึกษาและการทางาน
การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน
การภาษีอากร 1
การสอบบัญชี
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

รหัสวิชา
130-403
131-305
131-307
131-460
13x-xxx

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การออกแบบนวัตกรรม
การภาษีอากร 2
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
สานักงานบัญชีจาลอง
เตรี ยมสหกิจศึกษาหรื อวิชาชี พเลือก
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
1 หรื อ 3
13 หรื อ 15

รหัสวิชา
13x-xxx

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา 1 หรื อ การฝึ กงานทางการบัญชี
รวม

หน่ วยกิต
5 หรื อ 3
5 หรือ 3
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รหัสวิชา
130-404
130-405
131-408
131-471
131-xxx
xxx-xxx

รหัสวิชา
131-472
131-xxx
xxx-xxx

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การเป็ นผูป้ ระกอบการและธุ รกิจสตาร์ ทอัพ
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน
การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
การบัญชีข้ นั สู ง 1
วิชาชีพเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การบัญชีข้ นั สู ง 2
วิชาชีพเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

หน่ วยกิต
3
3
3
9
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แผนการศึกษา
หลักสู ตรบัญชี บัณฑิต หลักสู ตร 4 ปี (ภาคค่า)

รหัสวิชา
101-101
101-301
101-203

130-215
131-103
133-202

รหัสวิชา
101-xxx
101-xxx
101-401
130-104
131-104
134-201

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ทักษะดิจิทลั สาหรับศตวรรษที่ 21
ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น
(*เป็ นรายวิชาไม่นบั หน่วยกิตที่นกั ศึกษาต้องสอบผ่าน (S)
จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษใน
ชีวติ ประจาวันได้)
ธุ รกิจระหว่างประเทศ
การบัญชีการเงิน 1
หลักการตลาดและการตลาดดิจิทลั
รวม

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
เลือกเรี ยนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
เลือกเรี ยนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ชีวติ สุ ขภาวะ และการออกกาลังกาย
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
การบัญชีการเงิน 2
หลักการจัดการ
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3*

3
3
3
15

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
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รหัสวิชา
101-xxx
101-xxx
101-204
131-203
131-308
132-203

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
เลือกเรี ยนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
เลือกเรี ยนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
การบัญชีข้ นั กลาง 1
การบัญชีตน้ ทุน
การเงินธุ รกิจ
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

รหัสวิชา
101-201
101-205
130-204
130-302
131-301
131-309

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ
กฎหมายธุ รกิจ
การบัญชีข้ นั กลาง 2
การบริ หารต้นทุน
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
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รหัสวิชา
101-308
130-212
130-303
131-306
131-403
136-301

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์สาหรับการศึกษาและการทางาน
การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน
การภาษีอากร 1
การสอบบัญชี
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

รหัสวิชา
130-403
131-305
131-307
131-460
13x-xxx

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การออกแบบนวัตกรรม
การภาษีอากร 2
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
สานักงานบัญชีจาลอง
เตรี ยมสหกิจศึกษาหรื อวิชาวิชาชีพเลือก
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
1 หรื อ 3
13 หรื อ 15

รหัสวิชา
13x-xxx

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา 1 หรื อ การฝึ กงานทางการบัญชี
รวม

หน่ วยกิต
5 หรือ 3
5 หรือ 3
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รหัสวิชา
130-404
130-405
131-408
131-471
131-xxx
xxx-xxx

รหัสวิชา
131-472
131-xxx
xxx-xxx

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การเป็ นผูป้ ระกอบการและธุ รกิจสตาร์ ทอัพ
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน
การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
การบัญชีข้ นั สู ง 1
วิชาชีพเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การบัญชีข้ นั สู ง 2
วิชาชีพเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

หน่ วยกิต
3
3
3
9
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1) วิชาทีเ่ ปิ ดสอนให้ กบั หลักสู ตรอืน่
131-105 การบัญชี เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Accounting)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน สมการบัญชี วงจรบัญชี งบการเงินและการนาเสนอ
งบการเงิน หลักและวิธีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชี การปรับปรุ งบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด การ
บัญชีเกี่ยวกับสิ นค้าคงเหลือ การบัญชีสาหรับกิจการอุตสาหกรรม การบัญชี เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิม่
Conceptual Framework for Financial Reporting; accounting equation; accounting cycle;
financial statements and presentation of financial statements; principles and procedures of accounting
record; adjusting entries and correction of errors; accounting for inventory; accounting for manufacturing
firms; accounting for value added tax.
131-204 การบัญชี บริหาร
3(3-0-6)
(Managerial Accounting)
วิชาบังคับก่อน : 131-104 การบัญชี การเงิน 2
การบัญ ชี บ ริ ห ารและแนวคิ ด ต้น ทุ น ต้น ทุ น งานสั่ ง ท า ต้น ทุ น ฐานกิ จ กรรม ต้น ทุ น ช่ ว ง การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน-ปริ มาณ-กาไร การวางแผนกาไร งบประมาณยืดหยุน่ ต้นทุนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์ ผลต่าง การวัดผลการปฏิ บตั ิ งานในองค์กรกระจายอานาจ การวิเคราะห์ ส่วนแตกต่า ง
ประเด็นสาคัญต่อการตัดสิ นใจ
Managerial accounting and cost concepts; job-order costing; activity-based costing; process
costing, cost-volume-profit relationship analysis; profit planning; flexible budgets, standard costing and
variance analysis; performance measurement in decentralized organizations; differential analysis; key
issues in decision making.
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2) วิชาทีเ่ ปิ ดสอนให้ กบั หลักสู ตรบัญชี บัณฑิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (33 หน่ วยกิต)
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
*101-101

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development)
หลักการแนวคิดและความสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเบื้องต้นทาง

เศรษฐศาสตร์ และการรู ้ เท่าทันทางการเงิ น ความเชื่ อมโยงระหว่างปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงกับการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนและเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน การดารงชี วิตในสังคมร่ วมสมัยด้วยการน้อมนาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนโดยมีการเรี ยนรู ้จากโครงงานหรื อกรณี ศึกษา
Principles and significance of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); basic
principles of economics and financial literacy; relationship between SEP, sustainable development (SD),
and sustainable development goals (SDGs); living in contemporary society with SEP for sustainable
development from project-based learning or case study

**101-102

ความเป็ นพลเมืองในสั งคมไทยและสั งคมโลก
3(3-0-6)
(Civic Literacy in Thai and Global Context)
สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็น
ปั ญหาร่ วมสมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการ
ทางความคิดที่เป็ นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม การรู ้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ต่อต้านการทุจริ ต ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของประเทศ บทบาทและ
หน้าที่ของบุคคลในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
Political, economic, social and cultural circumstances of various groups of countries;
contemporary issues of the global society; Thailand in the world society; cultural diversity and global
mindset; social responsibility; civic engagement and social responsibility against corruption; relationship
between citizenship and developmental status of a country; roles and duties of individual as a Thai and
global citizen
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การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพือ่ ความเป็ นผู้นา

มคอ.2
3(2-2-5)

(Designing Your Self and Personality for Leadership)
การวิเคราะห์ตนเอง การรู ้ จกั ตนเอง การกาหนดเป้ าหมายในชี วิต การเสริ มสร้างการเห็น
คุณค่าในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริ มสร้างความมัน่ ใจในการอยูใ่ นสังคม การพัฒนาการพูดในที่
สาธารณะ การแนะนาตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบต่อผูอ้ ื่น การพัฒนาภาวะผูน้ า ทักษะมนุษยสัมพันธ์
การทางานเป็ นทีม
Self-analysis; understanding one’s self; goal setting in life; self-esteem improvement;
personality development; self-confidence improvement in public; public speaking development; selfintroduction for first impression; leadership development; human relation skills; team working
**101-104

การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด
3(3-0-6)
(Smart Money Management)
การเงินกับชีวิตประจาวัน สิ ทธิ และหน้าที่ เป้ าหมายการเงิน การบริ หารการเงินส่ วนบุคคล
นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การประกันภัย สิ นเชื่ อเงินกู้ การวางแผนภาษี
การเป็ นผูป้ ระกอบการ การบริ หารพอร์ ตการลงทุน การเตรี ยมตัวก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน
Finance and daily life; right and duty; financial goal; personal financial management;
financial innovation; international and domestic investments; insurance; loan; tax planning;
entrepreneurship; management of investment port; preparation for retirement and financial independence

**101-105

เปิ ดโลกชุ มชนและการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม

3(2-2-5)

(Community Explorer and Service Learning)
การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหาประเด็นปั ญหาและแนวทางการ
พัฒนาโดยให้ชุมชนเป็ นฐานของการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างผูเ้ รี ยนและสมาชิ กชุ มชน เทคนิ คและการเสริ ม
ทักษะการเข้าถึ งชุ มชน การสร้ างการมีส่วนร่ วม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะด้านสังคม การสื่ อสาร การ
เรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมบริ การ การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรมบริ การชุ มชน
การเตรี ยมความพร้อมสู่ การเป็ นนักวิจยั และนักพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่าง
ยัง่ ยืนในศตวรรษที่ 21
Learning on community context; community analysis to identify issues and development
approaches using collaborative community based approach among learners and community members;
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techniques and enhanced skills in approaching community engagements, community participation, social
and life skills, communication; service learning; project development and implementation for community
development and services; preparation for becoming community researcher and developer in variety
dimensions of sustainable community development in the 21ST century
**101-106

กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว

3(3-0-6)

(Politics and Law in Everyday Life)
กฎหมายรัฐธรรมนู ญและการเมืองเบื้องต้น กฎหมายใกล้ตวั ที่เกี่ ยวข้องในชี วิตประจาวัน
อาทิ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา สิ ทธิ มนุ ษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา กฎหมายภาษีอากร และ
กฎหมายอื่นๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบนั ของสังคม
Introduction to constitutional law and politics; laws in daily lives such as Civil Law,
Criminal Law, Human Rights, Intellectual Property Law, Tax Law and other laws related to current social
situations
101-107

ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวติ
3(3-0-6)
(Philosophy, Religions and Life Style)
หลัก ปรั ช ญา ค าสอนของศาสนาต่ า งๆและความส าคัญของศาสนากับ การดาเนิ นชี วิ ต
ความหมายและคุ ณค่า ของชี วิตตามหลัก ศาสนา หลัก ธรรมในการดารงชี วิต ความสาคัญของศีล สมาธิ
ปั ญญา การพัฒนาตนและการแก้ปัญหาชี วิตโดยใช้หลักคาสอนทางศาสนาต่างๆ การประยุกต์ใช้เพื่อสร้าง
ความสาเร็ จในการทางานและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างสันติ
Principles of philosophy; religious teachings; impact of religion on living; meanings and
values of life in religious view; dharma for living; significances of precept, concentration, and wisdom;
self improvement and solution of life problems through religious teachings; application for successful
working and peaceful living with others
101-108

หลักตรรกศาสตร์ และทักษะการคิดเพือ่ การเรียนรู้ ตลอดชี วติ
3(2-2-5)
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)
หลักตรรกศาสตร์ ความรู ้ พ้ืนฐานของกระบวนการคิด การคิ ดเชิ งนิ รนัยและอุ ปนัย การ
เลือกใช้ทกั ษะการคิดชนิ ดต่างๆในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรี ยบเทียบ การคิด
สังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิ งมโนทัศน์ การคิดเชิ งกล
ยุทธ์ การคิดแก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ทักษะ
การเข้าถึงแหล่งความรู ้เพื่อการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต
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Principles of logics; basic concepts of thinking processes: inductive and deductive
thinking; selection of various thinking skills to solve different problems; analytical thinking; comparative
thinking; synthesis thinking; critical thinking; considerate thinking; applied thinking; conceptual thinking;
strategic thinking; problem-solving thinking; integrative thinking; creative thinking; future thinking; and
self-study learning; skills approaching to various resources for lifelong self development
*101-109

มนุษยสั มพันธ์ และการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Human Relations and Personality Development)
ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม
ต่างๆ ในสังคม การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎี ทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทาง
บุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผูน้ า การฝึ กพฤติกรรมที่
เหมาะสมและมารยาททางสังคม การสร้างความประทับใจแรกพบ การแต่งกายการแต่งหน้าและการทาผม
เพื่อส่ งเสริ มบุคลิ กภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ การพัฒนาทักษะการพูดด้วยการออกเสี ยงที่ชดั เจน
และใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์
Meanings, background, and advantages of human relation; interpersonal relationship
between individual and various groups in society; appropriate adjustment to circumstances in society;
theories of personality; individual personality development for social adjustment; individual differences;
leadership; appropriate behavioral practice and social manners; how to create first impression; outfits, make
up, and hair styles to improve personality and fit circumstances; speech improvement through correct
pronunciation and proper use of language to fit circumstances
*101-110

จิตวิทยาในชีวติ ประจาวัน (Psychology in Daily Life)
3(3-0-6)
แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวัน พัฒนาการมนุ ษย์ บุคลิกภาพ
และความแตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น การวิเคราะห์ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ
เรี ยนรู้และการรับรู้ การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การจัดการความเครี ยด สุ ขภาพจิตและการ
ปรับตัว
Psychological concepts and application in daily life; human development; personality and
individual differences; understanding oneself and others; transactional analysis; learning and perception;
motivation; EQ improvement; stress management; mental health and adjustment
*101-111

อาเซียนในโลกยุคใหม่ (ASEAN in the Modern World)
3(3-0-6)
การเปลี่ ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชี ยที่มีแนวโน้มในการเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิ จของโลก
กลุ่มประเทศที่มีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิ จระดับสู ง และมีศกั ยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิ จของ
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โลก ความท้าทายของเอเชี ยและอาเซี ยนในการปรั บตัวและคงอยู่บนเส้นทางการเป็ นศูนย์กลางของโลก
พัฒนาการของอาเซี ยนและประชาคมอาเซี ยน ด้านการเมือง เศรษฐกิ จ และสังคมวัฒนธรรม บทบาทของ
อาเซียนและประเทศไทยในเวทีโลก
Great change of Asia to be global economic hub; countries with high economic growth,
and potentiality to change global geo-economics; ongoing challenges of Asian and ASEAN countries for
adjustment and sustainability as global centralization; progression of ASEAN and ASEAN COMMUNITY
developments: politic, economic, socio-cultural aspects, roles of ASEAN and Thailand in global stages
*101-112

อารยธรรมศึกษา (Civilization Studies)
3(3-0-6)
อารยธรรมที่สาคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ การ
ส่ งต่อมรดกทางภูมิปัญญาให้กบั โลกในยุคปั จจุ บนั ผลงานศิ ลปกรรมที่โดดเด่นในแต่ละยุค ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซี ยน
Major civilizations: both western and eastern; ancient age; middle age; modern age; hand
over intellectual heritages to the present world; outstanding masterworks of fine arts in each era; historical
background and cultural heritage of Thailand and neighboring countries in ASEAN
*101-113

ทักษะการศึกษา (Study Skills)

3(2-2-5)

คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธิ์ ผลในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จาเป็ นสาหรับ
การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การทางานเป็ นทีม จิตสาธารณะ การบริ หารเวลา
Value of education; learning methods for success in higher education; necessary learning
skills in 21st century; use of library and information technology; analytical thinking skill; critical thinking;
creativity thinking; team work; public mind; time management
101-114

จิตวิทยาทัว่ ไป (General Psychology)
3(3-0-6)
แนวทางการศึกษาและความเป็ นมาของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เป้ าหมายของ
วิชาจิตวิทยาและคุณค่าในทางปฏิบตั ิ การสัมผัสและการรับรู ้ แรงจูงใจ การเรี ยนรู้ บุคลิกภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย สติปัญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิตและ
การพัฒนาสุ ขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง
Guidelines and background of psychology; behavior interpretation, objectives of the
subject and values of the practice; sensation and perception; motivation; learning; personalities and
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individual differences; emotions; development of each step of life; intelligences and measurement;
psychological disorders; mental health development; self understanding and development
101-115

สั งคมวิทยาเบือ้ งต้ น (Introduction to Sociology)
3(3-0-6)
อิ ท ธิ พ ลของสิ่ ง แวดล้อมทางสั งคมที่ มีต่อบุ ค คล สถานภาพ และบทบาทของบุ ค คลใน
สังคม อิ ทธิ พลของกลุ่ ม ต่อพฤติ กรรมของบุ คคล โครงสร้ างของกลุ่ ม และความเป็ นผูน้ า เจตคติในการ
ทางาน มนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี ความสาคัญและวิวฒั นาการของสถาบันต่าง ๆ โดยเทียบลาดับ ความเจริ ญทาง
เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางประชากร
Influence of social environment to individuals, status and roles of people in society;
influence of norms on human behavior; group construction and leadership; attitudes towards working; good
human relationships; the importance and evolution of institutes by ranking; technology progress and
population change
101-116

หลักเศรษฐศาสตร์ (Principle of Economics)
3(3-0-6)
หลักทัว่ ไปของเศรษฐศาสตร์ ที่วา่ ด้วยมูลค่า ราคาและการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภค แนวความคิดเรื่ องอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสิ นค้า ภายใต้ทฤษฎีตน้ ทุนและ
ปั จจัยต่าง ๆ ที่กาหนดอุปทานของสิ นค้าและบริ การของปั จจัยการผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ ปั จจัยการผลิตและการกาหนดปั จจัยการผลิต โดยย่อในส่ วนของต้นทุนเชิงเปรี ยบเทียบ
General principles of economics regarding values, pricing and resource management;
consumer behavior; points of view on utilities; theory of choices; goods reduction rules under the theory
of cost and other factors determining demand and supply of products and services of product factors in the
complete and incomplete competitive market; production factors and determination of production factors
by shortening in terms of comparative cost
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1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
*101-201

ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร (Thai Language for Communication)
3(2-2-5)
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟั งจับใจความ หลักการใช้ภาษา
ในการพูดให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับใจความ สรุ ปความ และวิเคราะห์
สารที่อ่าน หลักการใช้ภาษาในการเขียนในรู ปแบบต่างๆ
Thai language for communication in various situations; listening comprehension;
principles of effective speaking; reading comprehension, summarizing and analyzing messages; principles
of writing in various forms
*101-202

ภาษาไทยเพือ่ การนาเสนอ (Thai Language for Presentation)
3(2-2-5)
การใช้ภาษาไทยนาเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การนาเสนอข้อมูลทางวิชาการ
การนาเสนอข้อมูลทางธุ รกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การนาเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
การเลือกใช้ช่องทางการสื่ อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทางาน
Using Thai language to present information in various situations such as academic
presentation; business presentation; expressing opinion, analysis and criticism; presentation reliable
information by using the right and effective communication channel for learning and work
**@101-203

ภาษาอังกฤษเพือ่ การปรับพืน้ (English for Remediation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3(2-2-5)

การวัดผล : ผ่าน (Satisfactory - S) และ ไม่ผา่ น (Unsatisfactory - U)
เงื่ อ นไข : เป็ นรายวิ ช าไม่ นับ หน่ ว ยกิ ต ที่ นัก ศึ ก ษาต้อ งสอบผ่ า น (S) จึ ง จะสามารถ
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวันได้
คาศัพท์สานวนโครงสร้ างทางไวยากรณ์ ข้ นั พื้นฐาน และทักษะการสื่ อสารที่ ใช้บ่อยใน
ชีวติ ประจาวัน การอ่านและการเขียนข้อความสั้นๆ การตั้งคาถามและการตอบอย่างสั้น บทสนทนาอย่างง่าย
ในระดับคา วลี และประโยคสั้นๆ
Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills frequently
used in everyday life; reading and writing short texts, short questions and answer and simple dialogues at
word, phrase, and short sentence levels
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น (English for Remediation)
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ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน (Daily Life English)
3(2-2-5)
คาศัพท์ สานวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทักษะในการสื่ อสาร โดยเน้นที่หวั ข้อ

ในชีวติ ประจาวัน ความสนใจส่ วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบนั
Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills with
emphasis on everyday life; personal interest topics; current situations
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนสู งกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ยกเว้นการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
101-204 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน (Daily Life English) และให้ได้เกรด A ในรายวิชา
ดังกล่าว
**101-205

ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาทางวิชาการ
3(2-2-5)
(English for Academic Study)
วิชาบังคับก่อน : 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน (Daily Life English)
การฝึ กทักษะที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้องเชิงวิชาการ การฟัง การพูด การอ่าน ไวยกรณ์ การเขียน

และคาศัพท์
Practice essential skills in relation to academic study; listening comprehension, oral
presentation, reading, grammar, writing and vocabulary
**101-206

ภาษาอังกฤษเพือ่ การนาเสนอแบบมืออาชีพ
3(2-2-5)
(English for Professional Presentation)
หลัก การพูด การเลื อกใช้คา ประโยค คาเชื่ อม โวหาร การออกเสี ยงคา และการพูดใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ การแสดงความคิ ดเห็ นและการนาเสนอเชิ ง วิชาการ การนาเสนอทางธุ รกิ จ และการ
สัมภาษณ์งาน
Principles of speaking; word choices selection of sentences, conjunctions, and
expressions; speaking in various situations; discussion, academic presentation, business presentation, and
job interview
**101-207

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสอบข้ อสอบมาตรฐาน
3(2-2-5)
(English for Proficiency Test)
บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อ
การสอบข้อสอบมาตรฐาน ฝึ กให้นกั ศึกษาคุน้ เคยกับเนื้อหาและรู ปแบบของข้อสอบ TOEFL ฝึ กเทคนิคที่
เป็ นประโยชน์สาหรับทาข้อสอบ
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Integration of four English skills for proficiency test; listening, speaking, reading and
writing. Familiarize students with the contents and format of TOEFL examination; practice useful
examination techniques
**101-208

การเขียนโค้ ดคอมพิวเตอร์ สาหรับทุกคน
3(2-2-5)
(Computer Coding for Everyone)
ความรู ้พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การติดตั้งไพทอน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การเขียนโปรแกรม การติดตั้งไลบรารี่ การประมวลผลด้วยคอมมานด์ไลน์ ชนิ ดของข้อมูลและตัวแปร การ
รับข้อมูลเข้าและการแสดงผลลัพธ์ การใช้งานคาสั่งทางเลื อก การใช้งานคาสั่งวนลู ป การสร้ างฟั งก์ชัน
ไลบรารี่ ทางคณิ ตศาสตร์และกราฟฟิ ก และการประยุกต์ใช้กบั งานด้านกราฟิ ก
Basic knowledge of programming with Python; Python installation; IDE tools; Library
installation; executing from command line; data type and variable; simple input and output; selection
statement usage; looping statement usage; function definition; math and graphic library and graphic
application
101-209

ภาษาจีน 1 (Chinese 1)

3(2-2-5)

สัทอักษรถอดเสี ยงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คาศัพท์ประมาณ 300 คา และสานวนต่าง ๆ
อย่างง่ายที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน ฝึ กสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสี ยงที่ถูกต้อง
Phonetic transliteration using Chinese pinyin system; 300 vocabulary and simple
expressions used in everyday life; Chinese conversation practice, with emphasis on correct pronunciation
101-210

ภาษาจีน 2 (Chinese 2)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : 101-209 ภาษาจีน 1
การเรี ยบเรี ยงประโยคพื้นฐาน การหาคาศัพท์จากพจนานุ กรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีน
ด้วยหัวข้อเรื่ องที่เป็ นที่สนใจ ศึกษาคาศัพท์เพิม่ ขึ้นอีกประมาณ 300 คา
Composing basic sentences; finding words in Chinese-Thai dictionary; Chinese
conversation on interesting topics; 300 additional vocabulary
101-211

ภาษาญีป่ ุ่ น 1 (Japanese 1)
3(2-2-5)
การฟั ง พูด ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน โครงสร้ างพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่น ระบบการออกเสี ยง
ภาษาญี่ปุ่น คาศัพท์ และ สานวนอย่างง่าย ทักษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและการเขียนด้วยตัวอักษรฮิราคา
นะและคาตะคานะ
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Listening and speaking of basic Japanese; basic Japanese structures; Japanese phonology;
vocabulary and simple expressions; simple reading comprehension at sentence level; writing using
Hiragana and Katakana characters
101-212

ภาษาญีป่ ุ่ น 2 (Japanese 2)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : 101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1
ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซบั ซ้อนขึ้น คาศัพท์ และ สานวน
อย่างง่าย ฝึ กการอ่านคันจิ และเขียนอนุเฉทในระดับง่ายเกี่ยวกับชีวติ ประจาวัน
Listening and speaking using more complex structures; vocabulary and simple
expressions; reading Kanji characters; writing at short paragraph level about everyday life
101-213

ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)
3(2-2-5)
ตัวอักษร ระบบเสี ยง และรู ปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี คาศัพท์ที่ใช้
ในชีวติ ประจาวัน ทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน
Alphabet, phonetics and sentence patterns; basic Korean grammar structures; vocabulary
for daily life; listening and speaking skills emphasis on simple conversations for daily communication
101-214

ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : 101-213 ภาษาเกาหลี 1
ทักษะการฟั งและการพูดโดยใช้โครงสร้ างไวยากรณ์ ของภาษาเกาหลี ที่ซับซ้อนขึ้น บท
สนทนาอย่างง่าย และ คาศัพท์ที่ใช้ในชี วติ ประจาวัน ทักษะการอ่านและเขียนอนุเฉทเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน
โดยใช้สานวนอย่างง่าย
Listening and speaking with more complex Korean structures; simple conversation and
vocabulary using in daily life; reading and writing short paragraph about everyday life using simple
expressions
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1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
**101-301

ทักษะดิจิทลั สาหรับศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
(Digital Literacy for 21st Century)
ความรู ้ พ้ื น ฐานการใช้ง านคอมพิ ว เตอร์ การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี การจัด การ
สมัย ใหม่ ด้ว ยเทคโนโลยี การรั ก ษาความปลอดภัย ทางดิ จิ ท ัล เบื้ อ งต้น ความเสี่ ย งในการใช้ง านทาง
อินเทอร์ เน็ตและสังคมออนไลน์ กฎหมายดิจิทลั ที่เกี่ ยวข้องกับชี วิตประจาวันและความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิ บ ตั ิ ตนในสังคมออนไลน์ การท าธุ รกรรมทางการเงิ นทางดิ จิทลั การซื้ อสิ นค้า ทางอิ นเทอร์ เน็ ต การ
ให้บริ การของรัฐบาลผ่านอินเทอร์ เน็ต การสร้างความสมดุลด้านดิจิทลั การใช้งานโปรแกรมสานักงาน การ
สร้างอินโฟกราฟิ ก การตลาดดิจิทลั
Basic knowledge of computer usage; disruptive technology; modern technology
management; basic cyber security; risks and risk management of internet and social media; daily liferelated digital laws and social media responsibilities; online financial transactions; online purchase through
e-commerce services; e-government services; digital society balancing; office application usage; info
graphic creation; digital marketing
**101-302

วิทยาการข้ อมูลและจินตภาพ
3(2-2-5)
(Data Science and Visualization)
ความรู ้ พ้ืนฐานด้านวิทยาการข้อมูล อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง การใช้ประโยชน์และการ
ตระหนักถึงความเหมาะสมในการให้ขอ้ มูล การแสดงภาพข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ ฝึ กการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยแอพลิเคชัน
Basic knowledge of data science; Internet of Things; usage and awareness of sufficient
information given; data visualization for decision making; data analysis with applications
**101-303
เทคโนโลยีสีเขียวเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
3(3-0-6)
(Green Technology for Sustainable Development)
แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุ รักษ์และการจัดการพลังงาน การลดของ
เสี ย ผลิ ตภาพสี เขียว การจัดการห่ วงโซ่ อุปทานสี เขียว วัฐจักรชี วิตผลิ ตภัณฑ์ คาร์ บอนเครดิ ต คาร์ บอน
ฟุตพริ้ นท์ การจัดการผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
Alternative energy resources; renewable energy; energy conservation and management;
waste reduction; green productivity; green supply-chain management; product life cycle; carbon credit;
carbon footprint; management of environmental impacts using modern technologies
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ตรรกะและการออกแบบความคิดเพือ่ สร้ างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่

มคอ.2
3(3-0-6)

(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)
แนวคิ ด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวัตกรรมและธุ รกิ จใหม่ การ
สารวจปัญหา การระดมความคิด การวิเคราะห์เพื่อสารวจความต้องการที่แท้จริ งของผูใ้ ช้งาน การออกแบบ
การแก้ปัญหาที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริ งของผูใ้ ช้งานและตรงกับความต้องการของตลาด หลักการ
สร้างนวัตกรรมต้นแบบ การคุม้ ครองสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
Concept; process; and skills regarding design thinking for innovation and start up;
customer discovery; brainstorming; customer validation; customer development; product-market fit;
prototyping; intellectual property rights protection
**101-305

การเชื่ อมต่ อของสรรพสิ่ งสาหรับทุกคน
3(2-2-5)
(Internet of Thing for Everyone)
ทาความเข้าใจการเชื่ อมต่อของสรรพสิ่ ง องค์ประกอบพื้นฐาน การสื่ อสารข้อมูลภายใน
และการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ ง ระบบนิเวศการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ ง การประยุกต์ใช้งาน
Understanding IoT; fundamental elements in IoTs; communication and connectivity of
IoTs; ecosystem; application of IoTs
**101-306

ห้ องทดลองทีม่ ีชีวติ เพือ่ ความยัง่ ยืน
3(2-2-5)
(Living Lab for Campus Sustainability)
หลักการของห้องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปั ญหา
หรื อพัฒนาอาคารและสิ่ ง แวดล้อมในมหาวิทยาลัยสู่ ความยัง่ ยืน การสร้ างแบบจาลองเพื่ อขยายผลและ
ประยุกต์ใช้ในสถานที่อื่นๆ และในขนาดที่ใหญ่ข้ ึนได้ การบริ หารโครงการ โดยเน้นด้านการออกแบบและ
พัฒนาอาคารสถานที่เพื่อประหยัดพลังงานอย่างยัง่ ยืน
Principle of living lab and its application for solving problems or improving buildings and
environment in the university campus for sustainability; building an innovative scalable model for the
effective project based implementation and knowledge transfer; project management emphasized on
designing and developing buildings for sustainably energy saving
*101-307

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
3(2-2-5)
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่ วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่การ
ทางานของฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่ อสารข้อมู ลและเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่ อ
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ประสม อินเทอร์ เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การสื บค้นข้อมูล การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคา การ
สร้างเว็บเพจเบื้องต้น
Concept of computer technology; components of computer system; the functions of
hardware and software; data communication and computer networking; multimedia technology; internet
and application; data retrieving; word processing implementation; developing basic Webpage
*101-308

คอมพิวเตอร์ สาหรับการศึกษาและการทางาน
3(2-2-5)
(Computer for Studies and Works)
หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ้ มข้อมูล อัลกอริ ทึมและการแก้โจทย์
ปั ญ หา ธุ ร กรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กฎหมายเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จริ ย ธรรม อาชี พ และวุ ฒิ บ ัต รด้า น
คอมพิวเตอร์ และแนวโน้ม ของ เทคโนโลยีส ารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมตารางทางาน โปรแกรม
นาเสนองาน
Principles of data and information management; types of data files; algorithm and problem
solving; e-business; computer laws; computer ethics; computer careers and certification; trends of
information technology; spreadsheet implementation; software presentation
*101-309

ชีวติ กับสิ่ งแวดล้อม (Life and Environment)
3(3-0-6)
ความสัมพันธ์ระหว่างชี วิตกับสิ่ งแวดล้อม ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน
การเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ การตระหนักถึงปั ญหาของสิ่ งแวดล้อมและผลกระทบต่อมลภาวะ
และการสู ญเสี ยความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงาน
ทดแทน กฎหมายสิ่ งแวดล้อม การดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Relationship between human and environment; significance of natural resources, energy,
global climate change1; awareness of environmental problems and impacts: from pollutions, loss of
biodiversity; environmental conservation; application of biotechnology and alternative energy;
environmental laws and laws; lifestyle following philosophy of sufficiency economy
*101-310

อาหารเพือ่ สุ ขภาพทีด่ ี (Healthy Diet)
3(3-0-6)
ความสาคัญและบทบาทของอาหารต่อสุ ขภาพ โภชนาการและพลังงานจากอาหาร อาหาร
กับโรค โภชนาการเพื่อการป้ องกันและการบาบัดโรค อาหารอินทรี ย ์ การแปรรู ปอาหาร การปนเปื้ อนและ
การเสื่ อมเสี ยของอาหาร คุ ณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความมัน่ คงทางด้า น
อาหาร ความเชื่ อของการเสริ มอาหารและผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร นวัตกรรมอาหารและทิศทางตลาดของ
อาหารสุ ขภาพ
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Importance and roles of nutrition to health; nutrition and food energy; nutrition and
diseases; nutrition for prevention and therapy; organic diets; food transformation; contamination and food
spoilage; quality and food safety; nutrition labels; food stability; belief of supplementary diets and dietary
supplements products; food innovation and marketing direction of healthy diets
*101-311

เคมีในชีวติ ประจาวัน (Chemistry in Daily Life)
3(3-0-6)
ความสาคัญของเคมี สสารและการจาแนกสสาร โลหะและสารประกอบทางเคมีที่สาคัญ
ในชีวิตประจาวัน สี จากธรรมชาติและสี สังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์และเครื่ องสาอาง สารเคมี
ที่ก่อให้เกิดมะเร็ ง สารเคมีที่เป็ นสารพิษที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน การป้ องกันและแก้พิษจากสารเคมี
Essence of chemistry; matter and their classifications; metal and chemical compounds in
daily life; natural and synthetic colors; drugs and addictive drugs; detergents and cosmetics; carcinogenic
compounds; toxic compounds used in daily life; chemical prevention and alleviation
*101-312

คณิตศาสตร์ ในชีวติ ประจาวัน (Mathematics in Daily Life)
3(3-0-6)
ตรรกศาสตร์ เบื้องต้นและการให้เหตุผล เรขาคณิ ตกับการนาไปใช้ในชี วิตประจาวัน การ
ประยุกต์ใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อการแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ การประยุกต์ใช้ความรู ้เบื้องต้น
ทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจในชีวติ ประจาวัน
Logic and reasoning; Geometry and implementation in daily life; application of
mathematics for statistical interpretation; application of fundamental mathematics for problem solving and
decision making in daily life
*101-313

สถิติในชีวติ ประจาวัน (Statistics in Daily Life)
3(3-0-6)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูลส่ วนตัว บัญชี รายรับ
รายจ่ า ยประจ าวัน การบัน ทึ ก ข้อ มู ล ทางธุ ร กิ จ การหาค่ า สถิ ติ เ บื้ อ งต้น ความน่ า จะเป็ นอย่า งง่ า ย การ
ประยุกต์ใช้ความรู ้เบื้องต้นทางสถิติในชีวติ ประจาวันเพื่อการตัดสิ นใจในการวางแผนการใช้จ่าย การทานาย
ผลการลงทุน และ การพยากรณ์อากาศ
Basic knowledge of statistics; data collection: demographic data, daily income and
expenses account, business record; basic statistics and probability; application of basic statistics in daily
life for decision making: spending planning, predictive investment, and weather forecast
101-314

คณิตศาสตร์ ในอารยธรรม (Mathematics in Civilization)
3(3-0-6)
หลักเบื้องต้นและพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลขและระบบการคิดโดยใช้ตวั เลขเป็ น
ฐาน การนาเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิ ตและตรี โกณมิติ ระบบการนับจานวนและพัฒนาการ
ของความเป็ นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น ความรู ้พ้นื ฐานทางตรรกเชิงตัวเลข
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Fundamental principle and development of numbers and thinking system with numbers
as the base; application of numbers to geometry and trigonometry; numbering system and development of
basic statistic possibilities; fundamental knowledge of logical numbers
*101-315

สถิติและความน่ าจะเป็ น (Statistics and Probability)
3(3-0-6)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้ประโยชน์ทางธุ รกิจ ลักษณะ
ของข้อมูลทางธุ รกิ จ วิธีก ารเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฏี ความน่ าจะเป็ นเบื้ องต้น ตัวแปรสุ่ ม การแจกแจง
ความถี่ การประมาณค่า ทางสถิ ติ ค่า ความแปรปรวนและสัดส่ วนของประชากร การวิเคราะห์ ค่ าความ
แปรปรวนร่ วมและค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน
Fundamental statistics; meaning, scope, and usage in business; aspects of business data;
data collection; basic probability theory; random variable; frequency distribution; statistical estimation;
variance and proportion of population; analysis of covariance and correlation coefficient; hypothesis testing
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา สุ ขศึกษา และสุ นทรียศาสตร์
**101-401

ชี วติ สุ ขภาวะ และการออกกาลังกาย
3(2-2-5)
(Life, Well-Being and Sports)
สุ ขภาวะด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการเลื อกคู่ครอง การสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ อาหารการกิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่ องสาอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ที่ใช้ในชี วิตประจาวันให้เกิ ดความปลอดภัย การออกกาลังกาย คุณค่าและผลของการออกกาลังกายที่มีต่อ
ระบบต่างๆในร่ างกาย การออกกาลังกายเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพของร่ างกาย และการออกกาลังกายใน
ลักษณะของกีฬาเพื่อการแข่งขัน
Physical, mental, emotional and social well-being; sex education; marriage life; health
promotion; health literacy and safety selection of healthcare products, medication, cosmetic, herbs; food,
nutrition and dietary supplements; value and effect of physical exercises on various systems of body;
personal sports and game sports practices
**101-402

ศิลปะและดนตรีเพือ่ สุ นทรียภาพแห่ งชี วติ

3(3-0-6)

(Art and Music Appreciation)
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ สุ นทรี ยศาสตร์ ศิ ล ปะในรู ปแบบของสถาปั ต ยกรรม จิ ต รกรรม
ประติมากรรม นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ยุคสมัยต่างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ
ความซาบซึ้ งในศิลปะ การประเมินคุณค่าทางสุ นทรี ยะ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ดนตรี กับชี วิต ศิลปะ
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ในชี วิตประจาวัน และคุ ณค่าความงามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็ นเครื่ องมือจรรโลงจิตใจและ
สร้างสุ นทรี ยภาพต่อชีวติ ของมนุษย์
Aesthetic knowledge; art in the form of architecture, painting, sculpture, dances and
music; arts in major eras; inspiration behind pieces of arts; art appreciation; aesthetic evaluation;
relationship between arts, music and life; art in daily life; the value of arts as a tool to sustain the human
mind
**101-403

นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม

3(3-0-6)

(Thai Appreciation and Unseen in Siam)
ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไทย เอกลักษณ์
ความเป็ นไทย มรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา คติความเชื่ อและค่านิยม
วิถีชีวติ ดนตรี นาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบ้าน แนวทางอนุรักษ์ สื บทอดและเผยแพร่ ความเป็ นไทย
Background of Thai society; arts and culture; Thai custom and tradition; identity of
Thainess; admirable and valuable intellectual heritages; beliefs and values; ways of life; music; Thai dances
and folk plays; conservation, inheritance and dissemination of Thainess
**101-404

การตามหาและออกแบบความฝัน

3(2-2-5)

(Designing Your Dream)
ฝึ กทักษะตั้งประเด็นหัวข้อเรื่ องที่สนใจเรี ยนรู ้จากความต้องการของตนเอง ตั้งสมมติฐาน
และให้เหตุผลโดยใช้ความรู ้ จากศาสตร์ สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู ้ เกี่ ยวกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้จาก
แหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ ห ลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อ มู ล วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้วิ ธี ก ารเหมาะสม
สังเคราะห์สรุ ปองค์ความรู ้ นาเสนอแนวคิดอย่างเป็ นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสื บค้นข้อมูล
กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดทักษะเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
Practicing skills in formulating interested topic from your own inspiration and ideas;
hypothesis formulation and reasoning based on related concepts and theories; reviewing of information in
relation to formulated hypothesis from various tools; data collection and data analysis planning; practicing
systematic process of thinking, data gathering, problem-solving, and group working for the presentation of
ideas in order to enhance lifelong learning skills
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**101-405

โยคะ สมาธิ และศิลปะการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
(Yoga, Meditation and Art of Living)
การฝึ กโยคะเพื่อร่ างกายและจิตใจที่ดี ความหมายของโยคะ ประโยชน์ของการฝึ กโยคะ
ปรัชญาโยคะ ประวัติโยคะ องค์ประกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การ
ฝึ กสมาธิ เพื่อโยคะ การผ่อนคลายในการฝึ กโยคะ การเตรี ยมความพร้อมของร่ างกายในการฝึ กโยคะ ข้อควร
ปฏิ บตั ิและข้อควรระวังในการฝึ กโยคะ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการฝึ กโยคะ หลักการสุ ขภาพแบบองค์รวมและ
ศิลปะการดารงชีวติ
Yoga for healthy body and mind; meaning of yoga; benefits of yoga practicing; yoga
philosophy; history of yoga; eight limbs of yoga; categories of yoga asanas; pranayama; meditation for
yoga; relaxation for yoga practicing; body preparation before yoga practicing; recommendations and
precautions for yoga practicing; equipment for yoga practicing; holistic health concept and art of living
**101-406

การถ่ ายภาพเชิงสร้ างสรรค์
3(2-2-5)
(Creative Photography)
การฝึ กปฏิบตั ิเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่ายโดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือและกล้องอื่นๆ เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่ใช้ในชี วติ ประจาวันและหรื อใช้เพื่อการค้า เรี ยนรู ้การสื่ อสารด้วยภาพถ่าย การ
จัดองค์ประกอบศิลป์ พื้นฐานการจัดองค์ประกอบภาพ ทฤษฎีสัดส่ วนทอง ความกลมกลืน มุมกล้อง สมดุล
ของภาพ แสงกับการสร้างสรรค์ภาพถ่าย และมุมมองภาพกับการสื่ อความหมาย
Practicing simple photographic techniques using mobile phone camera and other cameras
to create photography in daily life or for commercial purposes; visual communication by using basic art
composition, Golden Ratio Theory, harmony, camera angle, balance, photographic creation and perspective
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน (45 หน่ วยกิต)
130-104 เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Economics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
การนาทฤษฏี เศรษฐศาสตร์ ท้ งั ในระดับจุ ลภาคและมหภาคมาประยุกต์ใช้ในทางธุ รกิ จ เพื่อการ
วิเคราะห์อุปสงค์ของสิ นค้าและบริ การ ต้นทุนการผลิต กาไรทางธุ รกิจและกาไรทางเศรษฐศาสตร์ ในการ
กาหนดราคาทั้งในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ตลอดจนรายได้ประชาชาติดุลยภาพ
นโยบายการเงิ นและนโยบายการคลังในระบบเศรษฐกิจ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสิ นใจการลงทุน
ทางธุ รกิจ
Introduce economic theory in both micro amd macro levels that can be applied in business.
Emphasizes topics to be beneficial for business decision making and investment, namely, demand analysis
of goods and services, cost of production, economic profit and business earnings, price determination in
perfect and imperfect competitive markets, national income, monetary policy, and fiscal policy.
130-204 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ การตัดสิ นใจทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Data Analysis for Decision Making in Business)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
หลักการวิเคราะห์โดยเน้นการใช้ประโยชน์ทางธุ รกิ จ ได้แก่ การทดสอบข้อมูลที่ได้มาโดยการ
แจงนับ การทดสอบและสหสั ม พันธ์ เ ชิ ง เส้ นอย่า งง่ า ยและเชิ ง ซ้อ น การควบคุ ม คุ ณภาพทางสถิ ติ การ
โปรแกรมเชิ ง เส้ น ตรง ตัวแบบการขนส่ ง ตัว แบบการจัด สรรงาน โดยเน้น การสร้ า งตัว แบบและการ
คานวณหาผลลัพธ์ เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ
Study data analysis to decision making in business. Main topics are sampling and sampling
distributions, hypothesis testing, simple linear regression and multiple regression, linear programming
models, transportation models, assignment models. This course emphasizes on building models and
solving problems for business decision making.
130-212 การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน
3(3-0-6)
(Investment in Money Market and Capital Market)
วิชาบังคับก่อน:ไม่ มี
ระบบและกลไกของตลาดการเงินและหลักการลงทุนเบื้องต้น ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารทุน
ตราสารหนี้ กองทุนรวม และตราสารอนุพนั ธ์ การลงทุนในตลาดตราสารทุน การซื้ อขายหลักทรัพย์และการ
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ชาระราคาหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การลงทุนในตราสารหนี้ บทบาทและประโยชน์ของ
ตลาดตราสารหนี้ การลงทุนในตลาดการเงินระหว่างประเทศ ผลตอบแทนและความเสี่ ยงจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ การวางแผนการลงทุน
The system of financial market and fundamental of investment. Basic concepts of equity
securities, bonds, mutual fund and derivative securities . Investment in equity market, trading procedures
and settlement of securities listed in Stock Exchange of Thailand (SET and MAI). Investment in Bond
Market (ThaiBMA). Roles and benefits of bond market. Investment in international financial markets.
Risk and return of securities. Investment planning.
130-215 ธุรกิจระหว่ างประเทศ
3(3-0-6)
(International Business)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
ความรู ้พ้ืนฐานธุ รกิจระหว่างประเทศ และสภาพแวดล้อมธุ รกิจระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม การเมืองและกฎหมาย เครื่ องมือนโยบายการค้า การเปลี่ ยนแปลงและรู ปแบบการค้า
ระหว่างประเทศ การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ทางการค้าระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ การเข้าสู่ ตลาดต่างประเทศและการดาเนินธุ รกิจระหว่างประเทศ
An introduction to international business. International business environments (economic, social,
cultural, political and legal). Policies, rules, and regulations of international trade and foreign direct
investment.Regional economic integration. Foreign markets entry and international business operations.
130-302 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Law)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
ความหมายและลักษณะทัว่ ไปของสัญญา หนี้ ละเมิดและกฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญาที่สาคัญๆ
เกี่ยวกับธุ รกิจ เช่น ซื้ อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้ อ ยืม ค้ าประกัน จานอง จานา ตัวแทน นายหน้าประกันภัย ตัว๋ เงิน
เช็ คและความผิดเกี่ ย วกับเช็ ค หุ ้นส่ วนและบริ ษทั และกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับ ธุ รกิ จ เช่ น กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีอากร เป็ นต้น
Meaning and nature of juristic acts and contracts. Debt and infringement. Laws relating to sale,
exchange, gifts, hire of property and hire-purchase, agency, brokerage, loan and negotiable instruments.
Laws regarding the organization, operation and liquidation of partnerships, limited companies and public
companies, intellectual property, labor, and taxation.

51

มคอ.2

130-303 การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
(Taxation 1)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
ความหมาย วัตถุประสงค์ และลักษณะการภาษี โครงสร้างของกฎหมายภาษี การจาแนกประเภท
ภาษี อากร หลัก เกณฑ์และการจัดเก็ บ ภาษี อากร ได้แก่ ภาษี เงิ นได้บุ คคลธรรมดา ภาษี เงิ นได้นิติบุ ค คล
ภาษี มูล ค่าเพิ่ ม ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษี เงิ นได้หัก ณ ที่ จ่าย ภาษีการรับมรดก ตามประมวล
รัษฎากร ความรับผิดชอบและจริ ยธรรมในการเสี ยภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
The definition, objective and characteristic of taxation; the structure of taxation; classification of
tax law; principles and procedures in practice about personal income tax, corporate income tax, value added
tax, specific business tax, stamp duty, withholding tax, inheritance tax; the responsibilities and ethics in
deal with tax payment.
130-403 การออกแบบนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Design Thinking Studio)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
กลยุทธ์และกระบวนการเพื่อพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการบริ การที่
สร้ างสรรค์ เพื่อการเพิ่มมูลค่า กระบวนการออกแบบนวัตกรรม ได้แก่ การทาความเข้าใจ ตีความปั ญหา
พัฒนาความคิด พัฒนาต้นแบบ และการทดสอบ
Strategies and procedure to solve problem creatively and develop product and services that value added.
Design process that create innovation through interpret, define, ideate, prototyping and experiment.
130-404 การเป็ นผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ ทอัพ
3 (3-0-6)
(Entrepreneurship and Startup Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
แรงจูงใจในการเป็ นผูป้ ระกอบการ คุณลักษณะเฉพาะของผูป้ ระกอบการ บริ บทของการดาเนิ น
กิ จกรรมการประกอบการ การตระหนัก ในโอกาสทางธุ ร กิ จ การประเมิ นโอกาสทางธุ ร กิ จ การจัดหา
ทรัพยากร รู ปแบบทางธุ รกิ จ กิ จกรรมของการประกอบการ ภาวะผูน้ าและความเป็ นผูป้ ระกอบการเพื่อ
สังคม และการออกจากธุ รกิจและผลลัพธ์ที่ได้
Entrepreneurial motivation, entrepreneurial characteristics, contexts of entrepreneurial activity,
opportunity recognition, opportunity assessment, acquiring resources, business models, entrepreneurial
activities, leadership and social entrepreneurship, exits and outcomes.
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130-405 การจัดการเชิ งกลยุทธ์ เพือ่ การแข่ งขัน
3(3-0-6)
(Strategic Management for Competitiveness)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
แนวคิดพื้นฐานและกระบวนการในการพัฒนากลยุทธ์ ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การกาหนดกลยุทธ์ท้ งั ในระดับองค์การ ระดับหน่วย
ธุ รกิจ และระดับหน้าที่ การนากลยุทธ์สู่ การปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ผล และการติดตามประเมินผล เพื่อให้
องค์การเกิดความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน
Basic concepts and processes in strategy development. The process begin analysis of business
environment, vision, mission, corporate strategy, business strategy, functional strategy, implementation
strategic into practice effectively and evaluation. Strategic management that provide a strong and
sustainable competitive advantage.
131-103 การบัญชี การเงิน 1
3(3-0-6)
(Financial Accounting 1)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน สมการบัญชี วงจรการบัญชี งบการเงินและการ
นาเสนองบการเงิน หลักและวิธีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชี การปรับปรุ งบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด
กระดาษทาการ การบัญชี เกี่ยวกับสิ นค้าคงเหลือ การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
Conceptual Framework for Financial Reporting; accounting equation; accounting cycle; financial
statements and presentation of financial statements; principles and procedures of accounting record;
adjusting entries and correction of errors; worksheet; accounting for inventory; accounting for value added
tax; special journal; accounting professional ethics.
131-104 การบัญชี การเงิน 2
3(3-0-6)
(Financial Accounting 2)
วิชาบังคับก่อน: 131-103 การบัญชีการเงิน 1
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การบัญชี เกี่ยวกับเงินสดย่อย เงินลงทุน ตัว๋ เงินรับ ลูกหนี้ สิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน หนี้ สินหมุนเวียน หนี้ สิน
ไม่หมุนเวียน ส่ วนของเจ้าของ การบัญชีสาหรับกิจการอุตสาหกรรม ระบบใบสาคัญ งบกระแสเงินสด
Bank reconciliation statement; accounting for petty cash, investment, notes receivables, accounts
receivable, non-current assets, property, plant and equipment, natural resources, intangible assets, current

53

มคอ.2

liabilities, non-current liabilities, owner’s equity; accounting for manufacturing firms; the voucher system;
statement of cash flows.
132-203 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Finance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
หลักการ ทฤษฎี และความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินธุ รกิจ บทบาทและหน้าที่การจัดการทางการเงิน
ในการวางแผนทางการเงินในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล โดยคานึงถึงหลักปรัชญาธรรมาภิบาล การคานวณ
อัตราส่ วนทางการเงิน การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน การบริ หารเงินทุนหมุนเวียน การบริ หาร
เงินสด การบริ หารลูกหนี้การค้า การบริ หารสิ นค้าคงเหลือ การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนและการวางแผนกาไร ค่า
ของเงินตามเวลา งบจ่ายลงทุน การบริ หารเงินทุนระยะสั้นและระยะปานกลาง และนโยบายการจ่ายปั นผล
This course studies principles of business finance. The role and task of financial management in
financial planning in digital economy regarding to good governance philosophy. Financial ratios. Financial
planning and forecasting. Working capital management. Cash management. Account receivable
management. Inventory management. Break-even analysis and profit planning . Time value of money.
Capital budgeting. Short-term and long-term financing. Dividend policies.
133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทลั
3(3-0-6)
(Principles of Marketing and Digital Marketing)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
ความสาคัญและบทบาทของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทลั พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ในยุคดิจิทลั การแบ่งส่ วนตลาด การกาหนดลูกค้าเป้ าหมาย ตาแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่ วนประสมทางการตลาด
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การกาหนดราคา ช่องทางการตลาด การส่ งเสริ มการตลาด การประยุกต์ใช้เครื่ องมือทาง
การตลาดที่เป็ นสื่ อดิจิทลั การเตรี ยมความพร้อมในการนาการตลาดดิจิทลั มาใช้เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาด
และการติดต่อสื่ อสารทางการตลาดผ่านสื่ อสังคม
Importance and role of marketing towards economy and society in the digital era. Consumer
behavior in the digital era, market segmentation, target group, product positioning. Marketing mix of
product, price, place, promotion. Application of digital media as a marketing tool, preparation of using
digital marketing as a marketing strategy and marketing communication through social media.
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134-201 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
(Principles of Management)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าที่ทางการจัดการ
ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบริ หาร
จัดการ อันประกอบไปด้วยการวางแผน การจัดองค์กร การนาและการควบคุม และทบทวนแนวคิด
วิวฒั นาการทางการบริ หารต่างๆ รวมทั้งหน้าที่การบริ หารจัดการ การปฏิบตั ิ ตลอดจนแนวคิดและวิธีการ
บริ หารจัดการสมัยใหม่และร่ วมสมัย
Introduction to the management function. Theory and fundamental concepts of management
including planning, organization, leadership, and control. This class overview the evolution of management
thought, function, and practice thoroughly that defines the current management approaches and emerging
management concepts.
136-301 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
3(3-0-6)
(Production and Operation Management)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
ความเป็ นมา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการจัดการผลิตและดาเนินงาน หน้าที่ในการผลิตตลอดจน
การดาเนินงานการผลิตสิ นค้าให้มีประสิ ทธิภาพ ในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนผลิตภัณฑ์ การควบคุม
คุณภาพ การเลือกทาเลที่ต้ งั การวางแผนผังกระบวนการผลิต การพยากรณ์ความต้องการ การวางแผนกาลัง
การผลิต การจัดลาดับงานและตารางการผลิต การจัดการสิ นค้าคงคลังสมัยใหม่
The evolution, principles, concepts and theories of production and operation management.
Functions and operations of effective production such as product planning, location selection, production
planning and control, forecasting of demand, prioritization, production scheduling, and modern inventory
management.
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2.2 กลุ่มวิชาวิชาชีพเฉพาะ (36 หน่ วยกิต)
131-203

การบัญชีข้ ันกลาง 1

3(3-0-6)

(Intermediate Accounting 1)
วิชาบังคับก่อน : 131-104 การบัญชี การเงิน 2
หลักการและวิธีการบัญชี เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การรับรู้รายการ
และการวัด มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ เงิ น สด ลู ก หนี้ สิ น ค้า คงเหลื อ เงิ น ลงทุ น ที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
Principles and methods of accounting for assets in accordance with financial reporting standards;
the recognition and measurement of assets; cash, receivable, inventory, investments, property, plant and
equipment; intangible assets; accounting professional ethics.
131-301

การบัญชีข้ ันกลาง 2
3(3-0-6)
(Intermediate Accounting 2)
วิชาบังคับก่อน : 131-104 การบัญชี การเงิน 2
หลักการและวิธีการบัญชี เกี่ยวกับหนี้ สินและส่ วนของเจ้าของ การจาแนกประเภทหนี้ สิน การรับรู้
รายการและการวัดมูลค่าของหนี้ สิน การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับหนี้ สิน วิธีการบัญชี
เกี่ ยวกับห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั จากัด และบริ ษทั มหาชนจากัด กาไรต่อหุ ้น การแสดงรายการ จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี
Principles and methods of accounting for debt and owner’s equity; classification of liabilities;
recognition and measurement of liabilities; the presentation and disclosure of liabilities; accounting for
partnership, limited company and public company; earnings per share; the financial reporting; accounting
professional ethics.
131-305

การภาษีอากร 2
3(3-0-6)
(Taxation 2)
วิชาบังคับก่อน : 130-303 การภาษีอากร 1
131-203 การบัญชี ข้นั กลาง 1
131-301 การบัญชี ข้นั กลาง 2
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี และการ
ภาษีอากร การจัดทากระดาษทาการเพื่อคานวณภาษีเงิ นได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุ งกาไรสุ ทธิ
ทางการบัญชี การเงิ นเป็ นกาไรสุ ทธิ ทางภาษีอากร การบัญชี เกี่ ยวกับภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี การจัดทา
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รายงานต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับ ภาษี และแบบแสดงรายการภาษี จรรยาบรรณวิชาชี พ การบัญชี และความ
รับผิดชอบในการเสี ยภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
Concepts and differences between accounting principles and taxation for revenues and expenses
recognition; preparation of working paper for calculating income tax in accordance with Revenue Code;
adjustments for financial acconting-based income to taxable income; deferred tax accounting; preparation
of tax report and tax returns; accounting professional ethics and responsibility for tax payment.
131-306

การสอบบัญชี
3(3-0-6)
(Auditing)
วิชาบังคับก่อน : 131-203 การบัญชี ข้นั กลาง 1
131-301 การบัญชี ข้นั กลาง 2
แนวคิ ดทัว่ ไป แม่ บ ทสาหรั บ งานที่ ใ ห้ค วามเชื่ อมัน่ มาตรฐานการสอบบัญชี พระราชบัญญัติ
วิชาชี พบัญชี และกฏหมายต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง บทบาท ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี
หลักการและวิธีการในการสอบบัญชี การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ ยงในการสอบบัญชี และความมี
สาระสาคัญรวมถึงการประเมินความเสี่ ยง การประเมินการควบคุมภายใน หลักฐานการสอบบัญชี และ
วิธีการตรวจสอบ สิ นทรัพย์ หนี้ สิน ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รายได้ และค่าใช้จ่าย การควบคุมคุณภาพงานสอบ
บัญชี การจัดทากระดาษทาการและการเขียนรายงานการสอบบัญชี ในรู ปแบบต่างๆ รวมถึงแนวทางการ
ตรวจสอบบัญชีในกรณี ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป
General concepts; framework for assurance engagements; auditing standards; Accounting
Profession Act and related laws; roles, responsibilities and ethics of auditors; principles and procedures of
auditing; audit planning; risks and materiality in auditing including risk assessment; internal control
assessment; audit evidences and audit procedures on assets, liabilities, equity, income and expenses; quality
assurance; working paper and reporting, including auditing by computer.
131-307

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
(Internal Control and Internal Auditing)
วิชาบังคับก่อน : 131-104 การบัญชีการเงิน 2
การกากับดูแลกิ จการ วัตถุ ประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุ มภายใน การควบคุ มภายใน
ตามแนวคิดของ COSO การจัดการความเสี่ ยงขององค์กร การประเมินประสิ ทธิ ภาพการควบคุ มภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ แนวความคิดพื้นฐานของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานสากลการปฏิ บตั ิงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน การจัดองค์กรและการ
บริ หารหน่วยงานตรวจสอบภายใน การสารวจขั้นต้น การวางแผนการตรวจสอบบนพื้นฐานความเสี่ ยง การ

57

มคอ.2

เลือกตัวอย่างและเทคนิ คการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ หลักฐานการตรวจสอบ กระดาษทาการ การรายงานผล
การตรวจสอบและการติดตามผลการตรวจสอบภายในกิ จการที่สาคัญขององค์กร รวมทั้งหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผูต้ รวจสอบภายในต่อการทุจริ ตในองค์กร
Corporate governance; the purpose and components of internal control; the COSO approach to
internal control; enterprise risk management; assessment of the effectiveness of internal control; audit
committee; the basic concept of internal audit; international standards for the professional practice of
internal auditing; professional ethics of internal auditors; organization and management of the internal
audit; the primary research; audit planning based on risk; sampling and techniques of auditing program;
audit evidence; audit working paper; report of audit result and monitoring progress in major internal
auditing; auditor’s duty and responsibility against fraud.
131-308

การบัญชี ต้นทุน
3(3-0-6)
(Cost Accounting)
วิชาบังคับก่อน : 131-104 การบัญชี การเงิน 2
บทบาทและความสาคัญของการบัญชีตน้ ทุนในองค์กรธุ รกิจ ความหมายของต้นทุนต่างๆ ประเภท
ของต้นทุน ระบบบัญชี ที่ใ ช้บ นั ทึ ก ต้นทุน การผลิ ต วิธี การบัญชี และการควบคุ มวัตถุ ดิบ แรงงาน และ
ค่าใช้จ่ายการผลิ ต ระบบต้นทุนงานสั่งทา ระบบต้นทุ นช่ วงการผลิ ต การบัญชี ตน้ ทุ นผลิ ตภัณฑ์ร่วมและ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ การปั นส่ วนค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง การบัญชี
ต้นทุนฐานกิจกรรมและระบบการผลิตแบบทันเวลา
The role and importance of cost accounting in the business; definition of cost; types of cost;
accounting system used to record costs; method of accounting and control of raw materials, labor and
manufacturing overhead; job-order costing; process costing; accounting for joint products and by-product;
allocating manufacturing overhead; standard costing and variance analysis; activity-based costing and justin-time system.
131-309 การบริหารต้ นทุน
3(3-0-6)
(Cost Management)
วิชาบังคับก่อน : 131-308 การบัญชี ต้นทุน
การใช้ขอ้ มูลต้นทุนเพื่อการวางแผน การควบคุม การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และการตัดสิ นใจ
การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน ระบบต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ต้นทุ น ปริ มาณ และกาไร การใช้ขอ้ มูลต้นทุ นเพื่อการตัดสิ นใจ การกาหนดราคาขาย การวิเคราะห์
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โครงการลงทุ น การจัดทางบประมาณ การบัญชี ตามความรั บผิดชอบ การกาหนดราคาโอน และการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
The use of cost accounting information for planning, control, evaluation of performance, and
decision making; cost behavior analysis; variable costing and absorption costing; cost-volume-profit
relationship analysis; the use of cost accounting information for decision making; pricing; capital
budgeting; budgeting; responsibility accounting, transfer pricing and performance measurement.
131-403

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
(Accounting Information Systems)
วิชาบังคับก่อน : 131-104 การบัญชีการเงิน 2
ลักษณะส่ วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ขั้นตอนในการวางระบบ
บัญชี หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี และการควบคุ มวงจรทางธุ รกิ จขั้น
พื้นฐาน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องในแต่ละวงจร ระบบย่อยและระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี วงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรสิ นทรัพย์ วงจรหนี้สินและรายงานทางการเงิน
Accounting information systems’ structures and methods; the procedures of accounting systems;
principles of accounting information systems design and analysis; principles and basic control of business
cycle; classification of related documents and information in each cycle; parts of accounting information
systems, revenue cycle, expenditure cycle, production cycle, assets cycle, liabilities cycle and financial
reports.
131-408

การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ งบการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Reporting and Statements Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 131-203 การบัญชี ข้นั กลาง 1
131-301 การบัญชี ข้นั กลาง 2
กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ ยวข้องกับการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผย
ข้อมูลตามกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน วิธีการและเครื่ องมือในการวิเคราะห์รายงานทาง
การเงินและข้อมูลอื่นที่สาคัญ เพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้งบการเงิน การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
การวิเคราะห์ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน
Regulations and rules of financial statements presentation and disclosure in accordance with
Conceptual Framework for Financial Reporting; methods and tools for financial statements analysis and
other important information for decision making; industrial analysis; impacts on financial statements from
different accounting policy.
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131-460

สานักงานบัญชีจาลอง
3(2-2-5)
(Accounting Firm Simulation)
วิชาบังคับก่อน : 131-306 การสอบบัญชี
131-403 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การออกแบบเอกสาร การเตรี ยมเอกสารทางบัญชีและภาษีอากร การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งดิจิทลั
อื่นๆ การจัดทางบการเงิ นด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่องานทางการบัญชี และการตรวจสอบบัญชี โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปช่วยในการสอบบัญชีโดยการจาลองสถานการณ์ทางธุ รกิจ
Accounting document design; preparation of accounting and taxation documents; digital data
collection; preparation of financial statements by accounting software package; auditing by computer
software in business environment simulation.
131-471

การบัญชี ข้ ันสู ง 1
3(3-0-6)
(Advanced Accounting 1)
วิชาบังคับก่อน : 131-203 การบัญชี ข้นั กลาง 1
131-301 การบัญชี ข้นั กลาง 2
การบัญชี สาหรับกองทุนและกิจการไม่แสวงหากาไร การจัดทางบการเงินจากรายการที่บนั ทึกไว้
ไม่ ส มบู ร ณ์ การบัญ ชี ส าหรั บ ตราสารอนุ พ นั ธ์ แ ละการป้ องกัน ความเสี่ ย ง การบัญ ชี ส าหรั บ การปรั บ
โครงสร้างหนี้ การบัญชีสาหรับธุ รกิจฝากขาย ขายตามสัญญาผ่อนชาระ สัญญาเช่า สัญญาก่อสร้างและ
อสังหาริ มทรัพย์ นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด
Accounting for funds and non-profit business; preparation of financial statements with incomplete
accounting transactions; accounting for derivatives and hedging; accounting for troubled debt restructuring;
accounting for consignment; installment sales; lease; construction contract and real estate business;
accounting policy; accounting change and correction of errors.
131-472

การบัญชี ข้ ันสู ง 2
3(3-0-6)
(Advanced Accounting 2)
วิชาบังคับก่อน : 131-203 การบัญชี ข้นั กลาง 1
131-301 การบัญชี ข้นั กลาง 2
การบัญชี สานักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศ การบัญชี สาหรั บการรวมธุ รกิ จ การ
บัญชี สาหรั บเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า การร่ วมการงาน การจัดทางบการเงิ น
เฉพาะกิจการและงบการเงิ นรวม การบัญชี สาหรับรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและการแปลงค่า
งบการเงิน
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Accounting for the head office, domestic branches and international branches; accounting for
business combinations; accounting for investment in subsidiary companies, associated company and joint
venture; joint arrangement; preparation of separate financial statements and consolidated financial
statements; accounting for foreign currency transactions and translation of foreign financial statements.
2.3 กลุ่มวิชาวิชาชีพเลือก (12 หน่ วยกิต)
1. กลุ่มวิชาการบัญชี การเงิน
131-411

การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
(Accounting for Specific Enterprises)
วิชาบังคับก่อน : 131-203 การบัญชีข้ ันกลาง 1
131-301 การบัญชี ข้นั กลาง 2
ลักษณะการดาเนิ นงานเฉพาะกิ จการ การบัญชี และการควบคุ มภายในเกี่ ยวกับสิ นทรั พย์ หนี้ สิน
ส่ วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานผลการดาเนินงานและการแสดงฐานะการเงินของกิจการนั้นๆ
เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตร ธุ รกิจท่องเที่ยว สหกรณ์ มรดก ทรัสตี การ
ประกันภัย ธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็ นต้น
Operation characteristics of enterprise; accounting and internal controlling about assets, liabilities,
owner’s equity, income and expense; reporting of performance and financial position of a business, for
example, bank, financial institution, hospital, hotel, agriculture, tourism, cooperative, inheritance, trustee,
insurance, small and medium enterprises.
131-412

การบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Accounting)
วิชาบังคับก่อน : 131-203 การบัญชีข้ ันกลาง 1
131-301 การบัญชี ข้นั กลาง 2
หลักการ แนวคิดและวิธีการทางบัญชี ของประเทศต่างๆ บทบาทของคณะกรรมการมาตรฐานการ
บัญชี ระหว่า งประเทศ การศึ ก ษาเปรี ย บเที ยบผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ นโยบายรัฐบาล
กฎหมาย และระเบียบที่มีต่อการบัญชีในแต่ละประเทศ รวมทั้งผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทาง
ปฏิบตั ิทางการบัญชี การบันทึกและการจัดทาบัญชีของธุ รกิจระหว่างประเทศ
Principles, concepts and methods of accounting for countries; roles of international accounting
standard committee; a comparative study of the impact of business environment; government policy, laws
and accounting regulations in each country; foreign currency impacts and accounting practice, recording
and accounting for international business.

61

มคอ.2

131-413

สั มมนาการบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
(Seminar in Financial Accounting)
วิชาบังคับก่อน : 131-203 การบัญชีข้ ันกลาง 1
131-301 การบัญชี ข้นั กลาง 2
การวิเคราะห์ การอภิปราย กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นไปใช้ในการปฏิบตั ิงานด้านการบัญชี การเงินสาหรับองค์กร โดยใช้กรณี ศึกษา บทความ เอกสาร
ต่างๆ และประเด็นปัจจุบนั ที่น่าสนใจ เน้นทักษะในการนาเสนอข้อมูลทั้งการพูด การเขียนและการเลือกใช้
รู ปแบบการนาเสนออย่างเหมาะสม
Analysis and discussion of Conceptual Framework for Financial Reporting; standards of financial
reporting adoption in organization using case studies, articles, related documents and interesting current
issues; focusing on presentation skills, speaking, writing and selecting of proper presentation.
2. กลุ่มวิชาการบัญชี การบริ หาร
131-421
การวางแผนกาไรและการควบคุม
3(3-0-6)
(Profit Planning and Control)
วิชาบังคับก่อน : 131-309 การบริหารต้ นทุน
การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทและหลักการวางแผนกาไรและการควบคุม เทคนิคในการวางแผน
กาไรและควบคุม การกาหนดดัชนีวดั ผลการดาเนินงาน การใช้งบประมาณสาหรับธุ รกิจประเภทต่างๆ เพื่อ
วางแผนและควบคุมการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ การกาหนดดัชนีช้ ี วดั ผลการดาเนิ นงาน และ
การรายงานเพื่อการควบคุมและการบริ หาร
Strategic planning; roles and principles of profit planning and control; techniques in profit planning
and control; key performance indicator; budgeting planning for services firms, merchandising and
manufacturing industries for planning and controlling; determination of key performance indicators and
management reporting.
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131-422

การบริ หารต้ นทุนเชิ งกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Cost Management)
วิชาบังคับก่อน : 131-309 การบริหารต้ นทุน
แนวคิ ดเกี่ ยวกับต้นทุ นเพื่อการบริ หารในเชิ งกลยุทธ์ ต้นทุ นคุ ณภาพ ต้นทุนตามเป้ าหมาย การ
วิเคราะห์ ห่วงโซ่ แห่ ง คุ ณค่ า ต้นทุ นวงจรตามอายุผลิ ตภัณฑ์ ระบบการผลิ ตแบบทันเวลา การวัดผล
ปฏิบตั ิงานแบบดุลยภาพ การคานวณมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ โดยเน้นการอภิปรายและการใช้กรณี ศึกษา
Concepts of strategic cost management; cost of quality; target costing; analyzing of value chain;
cost of product life cycle; just-in-time management; balanced scorecard; the measure of economic value
added; the course material will be comprised of discussions and case studies.
131-423

สั มมนาการบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
(Seminar in Managerial Accounting)
วิชาบังคับก่อน : 131-309 การบริหารต้ นทุน
การวิเคราะห์ และการอภิปรายบทบาทของการบัญชี บริ หารกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ ยนแปลงไป
การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีตน้ ทุนและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการบัญชี
เพื่อการบริ หาร ตลอดจนประเด็นปัญหาทางการบัญชีบริ หารตามสภาพแวดล้อมปัจจุบนั
Analysis and discussion of cost accounting’s role to environment change; strategic decision and
management; new techniques for providing information to support management function; case study about
emerging issues in management accounting field.
3. กลุ่มวิชาการสอบบัญชี และการตรวจสอบภายใน
131-431
การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
(Accounting Information Systems Audit and Control)
วิชาบังคับก่อน : 131-306 การสอบบัญชี
131-403 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
แนวคิดและผลกระทบอันเนื่ องมาจากการนาระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการประมวลผลข้อมูล
ทางด้านการบัญชี การควบคุมภายในของระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การทุจริ ตทางด้านคอมพิวเตอร์ และ
มาตรการป้ องกันการทุจริ ต การประเมินความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความน่าเชื่ อถือของ
การประมวลผลข้อมู ล เทคนิ ค และแนวการตรวจสอบระบบบัญชี ที่ ใ ช้คอมพิ วเตอร์ การใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปในการตรวจสอบ
Concepts and impacts from computer systems used in accounting information processing; internal
control for computer systems; computer fraud and anti-corruption measures; evaluation of risks and internal
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controls; the reliability analysis of data processing; accounting and auditing techniques using computer
software packages to monitor; techniques and auditing guidelines for computerized accounting systems;
the use of auditing software package.
131-432

สั มมนาการสอบบัญชี
3(3-0-6)
(Seminar in Auditing)
วิชาบังคับก่อน : 131-306 การสอบบัญชี
การวิเคราะห์ การอภิปราย เกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี ปั ญหาและแนวทางการแก้ไขในการ
ปฏิ บตั ิงานของผูส้ อบบัญชี โดยใช้กรณี ศึกษา บทความและเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นปัจจุบนั ที่น่าสนใจ ปั ญหาพิเศษด้านการสอบบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Analysis, discussion of auditing standards; problems and solutions in auditing practices using case
studies, articles and documents related to both domestic and foreign auditing as well as interesting and
current specific issues in audit fields and professional ethics.

131-433

สั มมนาการตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
(Seminar in Internal Audit)
วิชาบังคับก่อน : 131-307 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การวิเคราะห์ การอภิปราย เกี่ ยวกับมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชี พการตรวจสอบภายใน
ปั ญหาและแนวทางการแก้ไขในการปฏิ บตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายใน โดยใช้กรณี ศึกษา บทความและ
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นปั จจุบนั ที่น่าสนใจ ปั ญหาพิเศษ
ด้านการตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Analysis, discussion and research of International Standards for the Professional Practice of
Internal Auditing; problems and solutions in internal auditing practices using case study, articles and
documents related to both domestic and current foreign internal auditing as well as interesting and current
specific issues of internal auditing and professional ethics.
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4. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
131-409
โปรแกรมสาเร็จรู ปเพือ่ งานทางการบัญชี
3(2-2-5)
(Software Packages for Accounting)
วิชาบังคับก่อน : 131-104 การบัญชีการเงิน 2
ความรู ้ ท วั่ ไปเกี่ ย วกับ โปรแกรมส าเร็ จรู ป เพื่ องานทางการบัญชี บทบาทและความส าคัญของ
โปรแกรมสาเร็ จรู ป ประเภทและการเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชีในปั จจุบนั การประยุกต์ใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชีให้เหมาะสมกับประเภทธุ รกิจ
Fundamentals of software package for accounting; role and importance of software packages;
classification and selection of current accounting software package; application of accounting software
package to suit with various businesses.
131-441

ฐานข้ อมูลทางการบัญชี
3(2-2-5)
(Accounting Databases)
วิชาบังคับก่อน : 131-403 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศและรายงานทางการบัญชีของวงจรธุ รกิจ ชนิดของ
โครงสร้างฐานข้อมูลทางการบัญชี เครื่ องมือในการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ประเด็นปั ญหาในการ
ออกแบบและเทคนิคการจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี
Analysis of demand in accounting information and reports of various business cycles; accounting
databases structures; analytical tools and accounting database design; problem in design and management
techniques of accounting databases.
131-442

การวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
(Accounting Information Systems Analysis and Design)
วิชาบังคับก่อน : 131-441 ฐานข้ อมูลทางการบัญชี
แนวคิด หลักการของการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี เครื่ องมือและ
เทคนิคในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี โดยคานึงถึงกระบวนการทางการบัญชีและระบบการควบคุมภายใน การศึกษา
ความเป็ นไปได้ของโครงการ การจัดทาแบบนาเสนอโครงการ การบริ หารโครงการ
Concepts and principles of accounting information systems analysis and design; tools and
management techniques for accounting information systems analysis and design; accounting information
systems analysis and design in consideration of accounting procedures and internal control systems; the
project feasibility study; preparation of a project proposal; project management.
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131-443

การสื่ อสารข้ อมูลทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Data Communication)
วิชาบังคับก่อน : 131-403 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่ อสารข้อมูล เทคโนโลยีข่ายงาน โครงสร้างของข่ายงานและมาตรฐานของ
ข่ายงาน ชนิดของข่ายงาน ข่ายงานท้องถิ่น ข่ายงานพื้นที่กว้าง ข่ายงานไร้สาย การพัฒนาระบบการ
สื่ อสารข้อมูลในธุ รกิจ การวางแผน การจัดการและแนวโน้มของระบบการสื่ อสารข้อมูลในธุ รกิจ
Data communication concepts; technology networks; network structures and network standard;
type of networks; local area networks; wide area networks; wireless networks; development of business
data communication systems; planning, management and trend of business data communication.
131-444

สั มมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Seminar in Technology and Accounting Information Systems)
วิชาบังคับก่อน : 131-403 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ปั ญหาและประเด็นปั จจุบนั เกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีมาใช้กบั ระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดย
เน้นการอภิปรายและการศึกษาจากกรณี ตวั อย่าง
Problems and current issues about technology related to accounting information systems;
discussion and case studies are emphasized.
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5. กลุ่มวิชาการภาษีอากร
131-452
การวางแผนภาษี
3(3-0-6)
(Tax Planning)
วิชาบังคับก่อน : 131-305 การภาษีอากร 2
บทบาทและความสาคัญของการวางแผนภาษี ที่มี ต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ การวางแผนภาษี เงิ นได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ วิเคราะห์
ถึ งปั ญหาภาษีอากรด้านต่างๆ และผลกระทบต่อฐานะทางการเงิ นจากการเลื อกนโยบายภาษี อากร ความ
รับผิดชอบและจริ ยธรรมในการเสี ยภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
The role and importance of tax planning towards business operations; planning for personal
income tax, corporate income tax, withholding tax, value added tax and specific business tax; analysis of
the various tax issues and impact on financial position from tax policy; professional ethics and
responsibility for tax payment.
131-453

สั มมนาการภาษีอากร
3(3-0-6)
(Seminar in Taxation)
วิชาบังคับก่อน : 131-305 การภาษีอากร 2
ปัญหาและประเด็นสาคัญในปั จจุบนั ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษี เงิน
ได้หัก ณ ที่ จ่าย ภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี อื่น โดยเน้นการอภิ ปรายจากคาพิพากษาของศาล คณะกรรมการ
วินิจฉัยภาษีอากร สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกรมสรรพากร ความรับผิดชอบและจริ ยธรรมใน
การเสี ยภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
Problems and current issues of personal income tax, corporate income tax, withholding tax, value
added tax and other taxes by focusing on discussion of judgement of the court, taxation consider committee,
Office of the Council of State and Revenue Department; professional ethics and responsibility for tax
payment.
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6. กลุ่มวิชาอืน่ ๆ
130-490
เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-2)
(Co-Operative Education Preparation)
เงื่อนไขบังคับ : เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3-4 หรือเทียบเท่า
หลักการปฏิบตั ิตนในการทางานในองค์กร ความรู ้เบื้องต้นในการทางาน หน้าที่และความรับผิดชอบ
ทัศนคติที่เหมาะสมในการทางาน การนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
Conducting principle of working in organization, duties, and responsibilities; appropriate working
attitudes; application of theories into work.
130-491

สหกิจศึกษา 1
5 (0-30-0)
(Co-Operative Education 1)
วิชาบังคับก่อน : 130-490 เตรียมสหกิจศึกษา
การปฏิบตั ิงานเป็ นเวลา 16 สัปดาห์ ในสถานประกอบการซึ่งเป็ นไปตามความเห็นชอบของภาควิชา
เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
Work integrated learning in business sector for 16 weeks(workplace).
130-492

สหกิจศึกษา 2
5 (0-30-0)
(Co-Operative Education 2)
วิชาบังคับก่อน : 130-491 สหกิจศึกษา 1
การปฏิ บ ัติง านเป็ นเวลา 16 สัปดาห์ ในสถานประกอบการซึ่ ง เป็ นไปตามความเห็ น ชอบของ
ภาควิชาเพื่อให้นกั ศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
Work integrated learning in business sector for 16 weeks(workplace).
131-461

การฝึ กงานทางการบัญชี
3(0-18-0)
(Professional Apprenticeship)
เงื่อนไขบังคับ : เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3-4 หรือเทียบเท่า
การปฏิบตั ิงานด้านการบัญชีเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ในสถานประกอบการ ซึ่งเป็ นไปตามความเห็นชอบ
ของภาควิชา เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
Eight weeks of apprenticeship in real working conditions under the supervision of the department.
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การวิจัยทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Accounting Research)
เงื่อนไขบังคับ : เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 สาขาการบัญชี
หลักการและระเบียบวิธีวจิ ยั การทาวิจยั ทางการบัญชี และการสื่ อสาร ความรู ้เกี่ยวกับการวิจยั
ทางการบัญชี การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านการบัญชี
Principle and research methodogy; accounting research; knowledge communication related to
accounting research; a study of accounting literature review.
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆ ที่เปิ ดสอนในระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสยาม

