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1.  หมวดศึกษาท่ัวไป 

1.1  กลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  

100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร                                                                           3(3-0-6) 

 Fundamentals of  Mathematics  

 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร ซ่ึงประกอบดวย นิยาม ประพจน การใหสัญลักษณ
แสดงกฎเกณฑ การอางเหตุผลวิวัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร และการ
ประยุกตท่ีสามารถใชไดในการดําเนินชีวิต 

 

   

100-111 สถิติเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  

 ความหมายของสถิติและการใชสถิติ การรวบรวมและการเสนอขอมูล การวัด
แนวโนมเขาสูสวนกลางและการกระจาย ทฤษฎีความนาจะเปนเบ้ืองตน การ
จัดลําดับและการจัดหมู การแจกแจงไมตอเนื่องแบบตางๆ การแจกแจงของคาท่ีได
จากตัวอยางประชากรที่ มีการแจกแจงแบบปกติ      การอนุมานเชิงสถิติ   
การประมาณคาพารามิเตอรตางๆ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉล่ีย   คาตัว
แปรและสัดสวน การใชไคสแควร สหสัมพันธ และการถดถอยอยางงาย 

 

   
100-112 คอมพิวเตอรพื้นฐาน                                                                              3(3-0-6) 

 Introduction to Computer  

 ความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร ประวัติความเปนมา และวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร
ในยุคตาง  ๆ องคประกอบและระบบของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูลเขาและแสดงผล 
หนวยความจําสํารอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต การประมวลผลขอมูล ผังงาน 
ภาษาคอมพิวเตอรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 

  
 
 
 
 

 



100-113 วิทยาศาสตรท่ัวไป                                                                                                        3(3-0-6) 

 General Sciences  

 หลักการและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตรและการประยุกตวิทยาศาสตรสมัยใหมให
เขากับการดําเนินชีวิต  เนนการใชวิทยาการทางเคมี ฟสิกส ชีววิทยา ดาราศาสตรและ
ท่ีเกี่ยวของ เพื่อการดํารงชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึนของมนุษย 

 

100-117 ความนาจะเปนและสถิติ 3(3-0-6) 

 Probability and Statistics  

 สถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน 
การแจกแจงท่ีสําคัญจากการสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะหความแปรปรวน   การถดถอยและสหสัมพันธ การแจกแจงไคสแควร และการ
วิเคราะหความถ่ี สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร 

 

   

100-119 พื้นฐานคอมพวิเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Computer and Information Technology Fundamentals  

 ความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร  ฮารดแวร  ซอฟตแวร  การพัฒนาโปรแกรม
การจัดการฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  การส่ือสารขอมูลและเครือขาย
อินเทอรเน็ต  การประยุกตใชงานเวิรด องคประกอบและระบบของคอมพิวเตอร 
อุปกรณนําขอมูลเขาและแสดงผล  หนวยความจําสํารอง  ระบบปฏิบัติการ 
โปรแกรมประยุกต  การประมวลผลขอมูล   ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอรและระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร 

 

   
100-120 มนุษยกับส่ิงแวดลอม                                                                                                   3(3-0-6) 

 Man and Environment  

 ความสัมพันธระหวางมนุษยและสภาวะแวดลอม โดยเนนการศึกษาธรรมชาติและ
นิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมท้ังความหลากหลายของเหลาส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพันธและ
ดุลยภาพระหวางเหลาส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย   ตลอดจนปฏิสัมพันธของส่ิงมีชีวิตเหลานั้น   
รวมท้ังมนุษยตอปจจัยทางกายภาพ โดยอาจมีตัวอยางของกิจกรรมมนุษยท่ีอาจกระทบ
ตอดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเขาใจตอการเลือกใชเทคโนโลยีท่ีปลอดภัย
และการใชวิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษ 

 

   



100-122 เคมีท่ัวไป 3(2-2-5) 

 General  Chemistry  

 พื้นฐานของอะตอม คุณสมบัติของกาซ  ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย การ
สมดุลทางเคมี  การสมดุลของไอออนในสารละลาย ปฏิกิริยาออกซิเดชันและ
รีดักชัน เคมีจลน และนิวเคลียส 

 

   

100-123 ฟสิกสท่ัวไป 3(2-2-5) 

 General  Physics      

 หลักทฤษฎีและเทคนิคทางฟสิกส กลศาสตร อุณหพลศาสตร คล่ืน แสง ฟสิกส
แผนใหมแมเหล็กไฟฟา การพัฒนาอุปกรณในการจัดเก็บ การส่ือสาร และการ
โตตอบขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส 

 

   

100-126   นาโนเทคโนโลยีพื้นฐาน                                  3(2-2-5) 

   Fundamentals of  Nanotechnology  

 ความหมายของนาโนเทคโนโลยี  นาโนในธรรมชาติ หลักการวิทยาศาสตรพื้นฐาน
สําหรับ  นาโนเทคโนโลยี  การสังเคราะหและการข้ึนรูปนาโน  เคร่ืองมือและการ
วิเคราะหทางดานนาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน
เทคโนโลยีทางการแพทย   นาโนอิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองจักรนาโน  การ
ประยุกตใช นาโนเทคโนโลยี ความเปนพิษของนาโนท่ีมีผลกระทบตอชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม ผลิตภัณฑจากนาโนเทคโนโลยีท่ีมีใน ปจจุบันและแนวโนมของนาโน
เทคโนโลยีในอนาคต 

 

   

100-127   ชีววิทยาท่ัวไป                                               3(2-2-5) 

                 General   Biology  

                 หลักการทางชีววิทยาของส่ิงมีชีวิต โครงสรางและหนาท่ีของเซลล พลังงานกับ
ชีวิต  ความตอเนื่องของชีวิตและพันธุศาสตร การสืบพันธุและการพัฒนาการหลัง
การปฏิสนธิ โครงสรางและสรีรวิทยาของสัตว นิเวศวิทยาและกิจกรรมของมนุษย
ท่ีมีผลตอระบบนิเวศ และการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 

 

  
 
 

 



100-128   ชีวิตกับพลังงาน                                               3(2-2-5) 

                 Life and Energy     

 ความสัมพันธระหวางพลังงานและการดํารงชีวิต ความหมายของพลังงาน และ
ชนิดของพลังงานท่ีมีอยูในปจจุบัน ปฏิสัมพันธระหวางพลังงานและรูปแบบ
พลังงาน และการเปล่ียนรูปพลังงาน การแนะนําพลังงานทดแทน หลักการ
ประยุกตใชพลังงานและศักยภาพของแหลงพลังงานทดแทนประเภทตางๆ ไดแก 
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานใตพิภพ พลังงานจาก   
คล่ืนมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการสงเสริม การใชพลังงานทดแทน 

 

   

100-129   ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม                         3(2-2-5) 

                 Life and  Modern  Technology  

 วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยี
สมัยใหมอ่ืนๆ รวมถึงแนวโนมเทคโนโลยีสมัยใหมในอนาคต และผลกระของ
เทคโนโลยีท่ีมีผลตอชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

100-133 อารยธรรมไทย                                                                                           3(3-0-6) 

 Thai  Civilization  

 ประวัติความเปนมาและลักษณะของชนชาติไทยต้ังแตเร่ิมแรก  การตั้งถ่ินฐานและการ
สถาปนาอํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  การรับอิทธิพลของ
อารยธรรมอินเดีย รวมท้ังอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีสวนสรางสรรคพื้นฐานอารย
ธรรมไทย  อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   อารยธรรมศรีวิชัย     การเร่ิมกอตัว
ของ อารยธรรมไทยท่ีเดนชัด  ตั้งแตสมัยอยุธยาเปนตนมา   จนถึงการเขามาของชน
ชาติตะวันตกและอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร การ
เปล่ียนแปลงของโครงสรางไทยและลักษณะทางวัฒนธรรมของชนรุนใหม 

 

   

100-134 อารยธรรมตะวันตก                                                                                                     3(3-0-6) 

 Western  Civilization  

 วิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก โดยเนนอารยธรรมยุคใหม ตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 
15จนถึงปจจุบัน  การวิเคราะหปญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตัวเขาสูอารยธรรมยุคใหม 
การผสมผสานระหวางอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก ผลกระทบตอ
การเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดานการเมือง การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 

 

   

100-135 มนุษยกับศิลปะ                                                                                3(3-0-6) 

 Man and Art  

 ความสัมพันธระหวางมนุษยกับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปตยกรรม 
จิตรกรรมและประติมากรรม ลักษณะความแตกตางระหวางศิลปกรรมไทยกับศิลปะ
สากล สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลตอวิวัฒนาการทาง
ศิลปกรรมในยุคตางๆ รวมท้ังแนวคิดทางอุดมการณของศิลปะในกลุมตาง ๆ  

 

   

100-136  มนุษยกับดนตรี                                                                                                            3(3-0-6) 

 Man and Music  

 เคร่ืองดนตรีประเภทตางๆ ท้ังของไทยและสากล   ความเขาใจองคประกอบของดนตรี 
อันเปนพื้นฐานตอการฟง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกตางของ
ดนตรีแตละสมัยรวมท้ังอัจฉริยะของอดีตคีตกวีบางคน 

 



100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music  

 หลักการตางๆ ท่ีเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรีของไทย ท้ังดานประวัติความเปนมา  การ
จําแนกประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแตละประเภท และใหสามารถปฏิบัติการข้ัน
พื้นฐานทางดนตรีไทยได 

 

   

100-139 ดนตรีสากล 3(2-2-5) 

 Western Music  

 ทฤษฎีดนตรีสากลท่ัวไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา อัตราจังหวะตางๆการจับกลุมตัวโนต
ตามจังหวะระดับเสียง กุญแจประจําหลัก เคร่ืองหมายแปลงเสียง บันไดเสียงตางๆ 
การฝกอานตัวโนตงายๆ  และใหสามารถปฏิบัติการข้ันพื้นฐานทางดนตรีสากลได 

 

     

100-140 จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology  

 
 
ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับจิตวิทยา ปจจัยดานชีววิทยาท่ีมีผลตอพฤติกรรม ความจําของ
มนุษยการเรียนรู การรับรู บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อารมณของมนุษย ความคิดและ
การแกปญหา การปรับตัว  สุขภาพจิต และพฤติกรรมทางสังคมของแตละบุคคล 
และกลุม เนนการบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนให
สอดคลองกับสภาพจริงของพฤติกรรมมนุษยในสังคมปจจุบัน และใชส่ือการสอน
ท่ีทันสมัย 

 

   

100-141 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย                                                                                 3(3-0-6) 

 Introduction to Laws  

 วิวัฒนาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิดตางๆ ทางกฎหมาย สกุลกฎหมายท่ี
สําคัญ ความสัมพันธระหวางวิชากฎหมายกับศาสตรแขนงตางๆ การใชกฎหมาย 
กระบวนการในการออกกฎหมาย การรางกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุด
ชองวางของกฎหมายสิทธ์ิและการใชสิทธ์ิตลอดจนหลักสําคัญในกฎหมายลักษณะ
ตางๆ 

 

  
 
 

 



100-142 หลักรัฐศาสตร                                                                                                         3(3-0-6) 

 Principles of Political Science  

 ขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร รัฐ  กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา  
พรรคการเมือง กลุมผลประโยชนและอุดมการณทางการเมืองท่ีสําคัญ ตลอดจน
การเมืองระหวางประเทศโดยยอ 

 

   

100-143 การเมืองและการปกครองไทย                                                                                     3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government  

 วิวัฒนาการการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญและโครงสรางทางการปกครอง 
สถาบันนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ การปกครองสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวน
ทองถ่ิน ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง หลักการเปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปจจุบัน รวมท้ังสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 

   

100-144 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   

 หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคในเรื่องปญหาพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ ปจจัยกําหนดอุปสงค  อุปทานของสินคา พฤติกรรมของผูบริโภค  
ลักษณะสําคัญของการตลาด สินคาท่ีมีการแขงขันอยางสมบูรณและไมสมบูรณ 
การวิเคราะหรายไดในบัญชี ผลิตภัณฑประชาชาติ  การกําหนดรายไดประชาชาติ 
นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป ความสําคัญของการคาและการเงิน
ระหวางประเทศในดุลการชําระเงินและรายไดประชาชาติ 

 

   

100-146 พลศึกษา 1(0-2-1) 

 Physical Education  

 พื้นฐานของการกีฬา เพื่อพัฒนารางกายและจิตใจใหสมบูรณ  

  
 
 
 

 



100-147 ลีลาศ 1(0-2-1) 

 Ballroom Dance  

 ความเขาใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเปนมา ทิศทางในการ
ลีลาศ    การจับคูท่ีถูกตอง ความรูเบ้ืองตนในการลีลาศ  มรรยาทในการลีลาศ 
ทักษะเกี่ยวกับการลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกัน  รวมทั้งการรักษา
บุคลิกภาพท่ีถูกตองในการลีลาศ 

 

   

100-148 มนุษยกับสังคม                                                                                              3(3-0-6) 

 Man and Society  

 โครงสร างและองคประกอบของสังคม  วิ เคราะห สังคมในรูปแบบตางๆ 
ความสัมพันธและอิทธิพลของมนุษยกับสังคม หนาท่ีและความรับผิดชอบตลอดจน
ปญหาและวิธีการแกปญหาสังคม 

 

   

100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม                                                                    3(3-0-6) 

 Politics  and  Economics  in  Society  

 ลัทธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ความสัมพันธระหวางการเมืองและ
เศรษฐกิจ เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมท่ีมีรูปแบบการ
ปกครองแตกตางกันและศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจ
ท่ีมีตอสังคม 

 

   

100-158 ปรัชญาท่ัวไป                                                                                                               3(3-0-6) 

 General  Philosophy  

 ความหมาย ความรูพื ้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และ คุณ
วิทยาทั้งปรัชญาตะวันตกปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญา
เกี่ยวกับโลก และมนุษย และการประยุกตปรัชญามาใชในการดําเนินชีวิตอยาง
เห็นคุณคา  

 

 
 
 
 
 

  



100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2(1-2-3) 

 Study  Skills in Higher Education  

 ปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เปาหมายในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การเตรียมตัวกอนเขาช้ันเรียน วิธีการสรางทักษะการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ เทคนิคการสรางความรักในการเรียน เทคนิคการฟง  เทคนิคการอาน 
เทคนิคการเขียนและการจดบันทึกความรู  เทคนิคการพูดเพื่อนําเสนองาน   เทคนิคการ
บริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรูแบบกลุม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสืบคนขอมูล
สารสนเทศ  และการเตรียมตัวสอบและวิธีการทําขอสอบ   

 

   
100-163 นันทนาการ 1(0-2-1) 

 Recreation  

 ประวัติและประโยชนของนันทนาการ  ความสําคัญของการพักผอน  และ
นันทนาการที่มีตอการดําเนินชีวิต กิจกรรมนันทนาการและหลักในการเลือก
กิจกรรมนันทนาการ แนวโนมและบทบาทของนันทนาการในสังคมปจจุบัน และ
การฝกรวมกิจกรรมนันทนาการ 

 

   

100-164 การใชหองสมดุ                                                                                                         1(0-2-1) 

 Using  the  Library   

 การใชหองสมุดตลอดจนการดําเนินงานและวิธีใชอุปกรณตางๆ ในหองสมุด 
ระบบการจัดหมูหนังสือ บัตรรายการ(โอแพ็ค) หนังสืออางอิง วิธีรวบรวม
บรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสืบคนจากฐานขอมูลและทรัพยากร
สารสนเทศตางๆ 

 

   

100-165 การคิดวิเคราะห                                                                                                           3(3-0-6) 

 Critical Thinking  

 ความหมายการคิด  การพัฒนากระบวนการใชเหตุผลทางตรรกวิทยา  ดวย
กิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมฝกการคิด การฝกวิธีการคิดวิเคราะหและการคิด
สังเคราะห จากกรณีศึกษา กระบวนการคิดแกปญหาและการคิดสรางสรรค จาก
การเผชิญสถานการณ การจัดการความรู การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม เทคนิค
การคิดเพื ่อตัดสินใจโดยวิเคราะหความสมเหตุสมผล และการนําเสนอองค
ความรูท่ีเปนสัมฤทธ์ิผลจากการฝกฝนทักษะการคิด 

 



100-166 อาเซียนศึกษา                                                                                      3(3-0-6) 

 Asian  Studies   

 ประวัติความเปนมา  พัฒนาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน 
วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย โครงสราง ภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรม เขตการคาเสรี และสภาพเศรษฐกิจพ้ืนฐานประชาคมอาเซียน องคประกอบ
ของประเทศรวมเจรจาท่ีมีผลกระทบตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย  

 

   

100-167  บัณฑิตท่ีพึงประสงค  2(1-2-3) 
 Ideal  Graduate   
 คุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย    กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเปนผูนําและผูตามท่ีดี การทํากิจกรรม
เพ่ือสวนรวม การรูจักสิทธิและหนาท่ีของตน การเรียนรูประชาธิปไตย คุณธรรม
และจริยธรรมและการปฏิบัติตนหางไกลจากยาเสพติด การทํานุบํารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและชาติ เพื่อนําองคความรู คุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยมอันพึงประสงค ไปประยุกตใชใหเกิดข้ึนเปนคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค     

 

   

100-200 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ความหมายและความรูท่ัวไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมทองถ่ินใต การ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน ของโลก  ท่ีมีผลกระทบตอ
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



100-231 ชีวิตกับวรรณกรรม 3(3-0-6) 

 Life  and  Literature  

 ความเขาใจเกีย่วกับชีวิต ความเขาใจเกี่ยวกับวรรณกรรมประเภทเร่ืองส้ัน  นวนยิาย 
บทกวี และบทละคร และความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธของวรรณกรรมกับ
ชีวิต ในคุณคาดานความดี  ความงาม และความจริง เพื่อใหผูเรียนเกิดอุดมคติ มี
โลกทัศนตอชีวิตและสังคม อีกท้ังสงเสริมการอานวรรณกรรมใหเกิดแกผูเรียน 

 

   

100-240   เศรษฐกิจพอเพียง        3(2-2-5) 

 Sufficiency  Economy             

                 หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการนําไปประยุกตใชใน
รูปแบบและลักษณะตางๆ   บูรณาการกับวิถีชีวิต  ท้ังการบริหารจัดการใน
ครอบครัว  การจัดการของชุมชน  การประกอบการขนาดยอม ขนาดธุรกิจแตละ
ประเภท  เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน   

 

   
100-241   ภูมิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  

 ความหมาย  ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปญญา  ท้ังภู มิปญญาชนชาติ
ตะวันออกและ ภูมิปญญาชนชาติตะวันตก ภูมิปญญาทองถ่ินไทยและภูมิปญญา
ทองถ่ินใต เนนภูมิปญญาทองถ่ินของไทยดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและ
ส่ิงแวดลอม คหกรรม องคความรูดานภาษาและวรรณคดี และการประยุกตใช   
ภูมิปญญาทองถ่ินใหมีคุณคาตอการดําเนินชีวิต 

 

   

100-242   สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    

 ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา  ปญหาความขัดแยง
และความรุนแรงในสังคม  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ และระหวางประเทศ  โดย
อาศัยองคความรูดานรัฐศาสตร  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  เพื่อใหผูเรียนเขาใจ
และเกิดพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงไดโดยสันติวิธี 
 

 

  
 

 



100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 2(1-2-3) 

 Cooperative  Education  Preparation    

 วิชาบังคับกอน: นักศึกษาชัน้ปท่ี 3 ขึ้นไป  
 หลักการ  แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบขอปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 

จริยธรรมในวิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิคการเตรียมตัว
สมัครงาน ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การพัฒนา
บุคลิกภาพ  การใชภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  การสรางมนุษย
สัมพันธ  การทํางานรวมกันในองคการ และระบบบริหารงานอยางมีคุณภาพใน
สถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน และเทคนิคการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ  อันเปนพื้นฐานของการเตรียมตัวเพื่อการทํางานในสังคมอยางมี
ความสุข   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3  กลุมวิชาภาษา 

100-150 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                                                                        3(2-2-5) 

 Thai Language for Communication  

 หลักการ ระเบียบ ไวยากรณและวิธีการใชภาษาไทย เพื่อการส่ือสาร ในดานการฟง  
การพูดการอานและการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดในการใชภาษา   

 

   

100-151 ภาษาอังกฤษ 1                                                                                                             3(2-2-5) 

 English I  

 โครงสรางพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดับตน   ฝกทักษะท้ัง  4  คือ  ฟง   พูด   
อานและเขียน  ใหเช่ือมโยงประสานกัน  เพื่อเปนพื้นฐานไปสูความสามารถใน
การศึกษาข้ันตอไป 

 

   

100-152 ภาษาอังกฤษ 2                                                                                                              3(2-2-5) 

 English  II   

 วิชาบังคับกอน  :  100-151  ภาษาอังกฤษ 1   

 โครงสรางและศัพทภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิตอยางกวางขวางเพิ่มข้ึน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการพูด ฟง อานและเขียนอยางมีประสิทธิภาพ 

 

   
100-154   ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

                 Chinese I  

                 ระบบเสียง เนนการถายเสียงภาษาจีนกลางดวยอักษรจีน(pinyin)ใหถูกตองชัดเจน
ตาม  หลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสรางประโยค          ฝกทักษะ
ท้ัง 4 ดานคือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ศึกษาคําศัพทท่ีใชใน
ชีวิตประจําวันประมาณ 600 คํา 

 

   

100-155 การพัฒนาการอานภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Reading  Development in Thai  

 หลักการพัฒนาทักษะการอานท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแก  การอานจับใจความ  การ
วิเคราะหการตีความ  การสังเคราะห  และการเขียนตามวัตถุประสงคตาง ๆ  

 

   



100-156 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษขั้นสูง                                                               3(2-2-5) 

 Advanced Reading Development in English  

 การพัฒนามโนทัศนและเทคนิคของการอานภาษาอังกฤษ  กลไกในการอาน
ตลอดจนความมุงประสงคในการอานหนังสือ  ระดับของการอาน  การเร่ิมตนการ
อานและการอานเตรียม  การอานกวาดและการอานเก็บ  การอานวิเคราะหวิจารณ
และการอานตรวจพินิจ  การอานเปรียบเทียบและการพัฒนาความเร็วในการอาน  
วิธีการอานเร็วเบ้ืองตน  การพัฒนานิสัยในการอานและการเปนนักอานท่ีดี 

 

   

100-157 การฝกพูดภาษาไทย                                                                                                     3(2-2-5) 

 Thai  Speech    

 การใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมในการพูด  การเขียน  โดยเนนฝกทักษะการพูด
แบบตาง ๆ ในท่ีชุมชนท่ีถูกตอง  การใชถอยคําสํานวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการกลา
แสดงออกดานการพูดตอท่ีชุมชนในหัวขอท่ัวไปที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต 

 

   

100-250   ภาษาอังกฤษ 3 3(2-2-5) 

 English  III  

                 วิชาบังคับกอน  :  100-152 ภาษาอังกฤษ 2  

                 ทักษะในการอานในรูปของการเสนอกลวิธีตางๆ   อันจะเอ้ือใหเกิดความเขาใจใน
เร่ืองท่ีอานไดดีข้ึน  เทคนิคในการเดาความหมายของคําศัพท  คําศัพทและสํานวน
ท่ีใชท่ัวไปในวงการธุรกิจ   วิธีการอานจับใจความและการตีความ  ดวยการฝกอาน
คําจากบทความ  ตํารา และหนังสือพิมพ 

 

   

100-251   ภาษาอังกฤษ 4 3(2-2-5) 

 English  IV  

                 วิชาบังคับกอน  :  100-250 ภาษาอังกฤษ 3  

                 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใชในท่ีทํางาน การเขียนสํานวนท่ีถูกตองของภาษาอยางมี
หลักเกณฑและภาษาท่ีใชในสังคมท่ีจําเปนในการติดตองาน  เชน  การใชโทรศัพท  
การนัดหมาย   การตอนรับแขก  การขอขอมูลและการจดบันทึกขอความ 

 

 
 

 
 
 

 



100-252   ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาการเฉพาะดาน 3(2-2-5) 

                 English for Academic Purpose   

 ศัพทเทคนิค  การใชภาษาและโครงสรางประโยค  สํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชสําหรับ
วิชาการเฉพาะดาน 

 

            

100-253   ภาษาจีน 2                                                3(2-2-5) 

                 Chinese II    

 วิชาบังคับกอน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

                 ตอเนื่องจากภาษาจีน 1 โดยฝกทักษะท้ัง 4 ดานในระดับท่ีสูงข้ึน ใชภาษาให
ถูกตองสอดคลองกับเหตุการณและส่ิงแวดลอม การคนคําศัพทจากพจนานุกรม 
ศึกษาความแตกตางของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวยอ
(Simplified Character) ศึกษาคําศัพทใหมประมาณ 600 คํา 

 

   
100-300   ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay I     

 โครงสรางพ้ืนฐานของภาษามลายู และเสริมสรางทักษะพ้ืนฐานดานการฟง พูด 
อาน เขียน ภาษามลายูจากคําศัพท และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน   

 

   

100-301 ภาษามลายู  2 3(2-2-5) 

 Malay II     

 วิชาบังคับกอน  :  100-300 ภาษามลายู 1   

 ทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษามลายูในระดับตนท่ีตอเนื่องจากภาษามลายู 1 
เพื่อสามารถใชภาษามลายูในการส่ือสารและตามสถานการณท่ีกําหนดได 

 

  
 
 
 
 
 
 

 



100-302   ภาษาญ่ีปุน 1   3(2-2-5) 

 Japanese I    

 ฝกฝน การออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคาตะคานะ 
คําศัพทพื้นฐานรูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใชเขียนประโยคในการส่ือสาร  ฝก
ทักษะการฟง เพื่อความเขาใจ โดยการถามตอบเปนภาษาญี่ปุนเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจําวัน  และฝกการกลาวแนะนําตัว ดวยการพูดสนทนา ผานการพัฒนาทักษะ
พื้นฐานในการส่ือสาร   

 

   
100-303   ภาษาญ่ีปุน 2 3(2-2-5) 

 Japanese II    

 วิชาบังคับกอน  :  100-302  ภาษาญ่ีปุน 1   

 ฝกทักษะพื้นฐานตอเนื่อง  ผานทักษะการฟง การออกเสียงและการพูด การเขียน
ประโยค การอานขอความพื้นฐานและคําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวัน ศึกษาและ
ฝกฝนการออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ คาตะคานะ และตัวอักษรคันจิ
เพิ่มเติม  

 

   

100-304 ภาษาเกาหลี 1  3(2-2-5) 

 Korean I   

 คําศัพทพื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซ้ือของ โดย
สนทนาตอบโตดวยภาษาเกาหลี และการอานฝกอานขอความ ฝกการเขียนเปนรูป
ประโยค 

 

   
100-305 ภาษาเกาหลี 2  3(2-2-5) 

 Korean II   

 วิชาบังคับกอน  :  100-304 ภาษาเกาหลี 1   

 รูปแบบการสนทนา โดยใชประโยคสนทนาสําหรับการส่ือสาร ดวยการฟงและพูด
ภาษาเกาหลีและเรียนรูคําศัพทท่ีใชในการทํางาน คําศัพทในบทเรียน โดยฝกการ
ใชภาษาบูรณาการทักษะพื้นฐานในระดับสูงข้ึน 

 

  
 

 



100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 English  Conversation  

 การสนทนาข้ันพื้นฐาน ใชเหตุการณสมมติเพ่ือใหนักศึกษาฝกหัดในการสนทนา 
รูปแบบของภาษาที่ไดเรียนมาแลวในการสนทนา  ศึกษาการออกเสียงใหถูกตอง  
ศึกษาศัพทสํานวนตาง ๆ ท่ีนารู  ฝกทบทวนการเลาลําดับเหตุการณ  และการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ เพื่อเตรียมตัวในการเขาสัมมนาหรือรับการ
อบรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1  กลุมวิชาแกน 
100-351   ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 3(2-2-5) 

                 English for Business  I  

                 การพัฒนาทักษะในการเขียนและพูดทางธุรกิจ  โดยในการพัฒนาทักษะในการเขียนให
นักศึกษาเรียนรูถึงทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในการเขียนจดหมายธุรกิจและการฝกฝน
ใหเขียนจดหมายธุรกิจแบบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาทักษะการพูดให
นักศึกษาเรียนรูและฝกฝนการสนทนาในรูปแบบตาง ๆ  ในเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับธุรกิจ 

 

   

100-352   ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 2 3(2-2-5) 

                 English for Business II  

                 วิชาบังคับกอน :  101–300  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1  

                 การฝกฝนตอจากภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 โดยใหนักศึกษาฝกฝนเขียนจดหมายธุรกิจ
และงานเขียนอ่ืนทางธุรกิจท่ี ซับซอนและยุงยากยิ่งข้ึน ท้ังยังฝกฝนการสนทนาและ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับธุรกิจท่ีมีระบบสูงข้ึนไปอีก 

 

   

201-203 องคการและการจัดการ 3(3-0-6)  
 Organization and Management  
 ลักษณะขององคการอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบโครงสรางและวิธีดําเนินงานของ

องคการธุรกิจ กระบวนการบริหาร การวางแผน การจัดองคการ การวินิจฉัยส่ังการ  การ
สงเสริมกําลังใจผูปฏิบัติงานและการควบคุม 

 

   
201-208 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Statistics  
 ความรูเกี่ยวกบัทฤษฎีและวธีิการทางสถิติตางๆ สําหรับการเกบ็รวบรวมและการ

วิเคราะหขอมูล เพื่อการตัดสินใจและวางแผนทางธุรกิจ การสํารวจตัวอยาง การแจกแจง
ของตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบไคสแควร 
การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหถดถอย และสหพันธอยางงาย การวิเคราะห
การถดถอยและสหพันธพหคูุณ และการวิเคราะหอนุกรมเวลาและการตัดสินใจเชิงสถิติ
และฝกปฏิบัตกิารโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 

   



201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Ethics  
 แนวคิดท่ีมาของจริยธรรม ความสําคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ เหตุผลท่ีองคการธุรกิจ

ตองมีจริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ การสรางจริยธรรมในองคการธุรกิจ โดยเนน
จริยธรรมของผูบริหาร และจริยธรรมของพนักงาน ตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคม 
ศึกษาโดยการใชกรณีตัวอยางประกอบ 

 

   
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดยอม 3(3-0-6) 
 Small Business Management  
 วิชาบังคับกอน  :  201-203  องคการและการจัดการ  
 การริเร่ิมการจัดต้ังและดําเนินธุรกิจขนาดยอมท่ีเหมาะสมกับทรัพยากร สภาพแวดลอม   

โดยคํานึงถึงการจัดการดานการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย การ
จัดทําโครงการท่ีมีความเปนไปไดและเจริญเติบโตอยางยั่งยืน การศึกษาโดยใช
กรณีศึกษาธุรกิจขนาดยอมประกอบ 

 

   
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)  
 Strategic Management  
 วิชาบังคับกอน  :  ตองเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 4 และลงทะเบียนเรียนแลวอยางนอย  109 

หนวยกิต 
 

 แนวคิดและวิวัฒนาการของการจัดการกลยุทธ ท่ีเปนหนาท่ีงานของผูบริหารระดับสูงกับ
งานการบริหารท่ัวไป การจัดการธุรกิจในสวนรวม กระบวนการจัดการกลยุทธ การ
กําหนดวัตถุประสงค การวิเคราะหส่ิงแวดลอม การกําหนด การประเมิน การนําออกใช
งาน และการควบคุมกลยุทธ 

 

   
202-102 หลักการบัญชีชั้นตน 3(2-2-5) 
 Principles of Accounting  
 ความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี แมบทการ

บัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู   การบันทึกบัญชีตามวงจร
บัญชี  การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับกิจการซ้ือขายสินคาและ
กิจการใหบริการ ระบบใบสําคัญ และระบบเงินสดยอย 

 

   



202–103 การภาษีอากร 1  3(3-0-6) 
 Taxation I  
 หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตาง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และ

ภาษีอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต 
อากรแสตมป และอ่ืน ๆ    

 

   
202-205 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Finance  
 ขอบเขต บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารการเงิน เปาหมายและความสําคัญของการ

จัดการทางการเงินของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจและภาษีอากร การอานและตีความหมาย
งบการเงินข้ันตน เทคนิคของการวิเคราะหทางการเงิน หลักเบ้ืองตนในการจัดการทาง
การเงินของธุรกิจ ท้ังในดานการจัดหาและจัดสรรเงินเพื่อใชในการดําเนินงาน การ
จัดการเกี่ยวกับทรัพยสิน รวมท้ังการวางแผนและควบคุมทางการเงินถึงสถาบันการเงิน
และตลาดการเงิน 

 

   
203-100 เศรษฐศาสตรจุลภาค 3(3-0-6)  
 Micro Economics  
 เกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร  ปจจัยการผลิตในรูปตาง ๆ ของการผลิต 

พฤติกรรมของผูบริโภคระบบตลาด  อุปสงค อุปทาน  มูลคาและราคา   การกําหนด
คาตอบแทนใหแกปจจัยการผลิตในรูปดอกเบ้ีย กําไร คาเชา และคาจาง กําลังแรงงาน 
และประชากรแรงงานและอุตสาหกรรมสัมพันธ บทบาทของรัฐเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดย
ท่ัว ๆ ไป   เพื่อใหเขาใจแนวคิดและหลักวิชาทางเศรษฐศาสตรอยางกวาง ๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



203-200 เศรษฐศาสตรมหภาค 3(3-0-6) 
 Macro  Economics  
 เกี่ยวกับรายไดสวนบุคคล และรายไดประชาชาติ พฤติกรรมของปจจัยทางเศรษฐกิจ

ตางๆซึ่งเปนตัวกําหนดรายไดประชาชาติ เชน พฤติกรรมสวนรวมของการบริโภค การ
ออม การลงทุน การใชจายของรัฐบาล การสงออกสุทธิ ภาวะเงินเฟอ เงินฝด ระบบ
การเงิน และการธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการคลังสาธารณะ การคาระหวาง
ประเทศ การคาเสรี และการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการนําไปประยุกตใช 

 

   
203-201  หลักการตลาด  3(3-0-6) 
 Principles of Marketing  
 แนวคิดทางการตลาด   ความหมาย   ขอบเขต   ความสําคัญ  หนาท่ีของตลาด สถาบัน

ทางการตลาด  แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบริโภค   การวิเคราะหและการเลือกตลาด
เปาหมาย ส่ิงแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการตลาด  และสวนประสมการตลาด 

 

   
204–300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 Management Information Systems  
 วิชาบังคับกอน  :  201–203 องคการและการจัดการ  
 การบริหารองคการดิจิตอล  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและ

องคประกอบของระบบสารสนเทศในองคการ รูปแบบและโครงสรางระบบสารสนเทศ 
การประยุกตใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน กระบวนการธุรกิจ  การออกแบบ
องคการใหมโดยใชระบบสารสนเทศ ระบบจัดการหวงโซอุปทาน ระบบบริหารองคการ 
(ERP) การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการทําธุรกิจอิเลิกทรอนิกส  ระบบอินเทอรเน็ต
และโครงสรางขาวสารภายในองคการยุคใหม การจัดการความสัมพันธลูกคา และระบบ
จัดการความรู การรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ  และ
ผลกระทบทางจริยธรรมและสังคมของระบบสารสนเทศ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



206-200 การจัดการการดําเนินงาน 3(3–0–6) 
 Operations Management  
 วิชาบังคับกอน  :  201–208  สถิติธุรกิจ  
 ระบบการผลิต การพยากรณเชิงธุรกิจ วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ การวางแผนและการ

ควบคุม การเลือกทําเลท่ีตั้ง การวางผังโรงงาน การศึกษางาน วัสดุคงคลัง การควบคุม
คุณภาพ การจัดการงานซอมและบํารุงรักษา ปจจัยมนุษยที่มีผลตอการดําเนินงาน 

 

   
301-209 กฎหมายธุรกิจ 3(3–0–6) 
 Business  Laws  
 ความหมายและลักษณะท่ัวไปของนิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับ ช้ือ

ขาย เชาทรัพยเชาช้ือ จํานอง จํานํา คํ้าประกัน และกฎหมายเกี่ยวกับหางหุนสวน บริษัท
จํากัด บริษัทมหาชนจํากัด  รวมท้ังกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ  เชน  สหกรณ 
รัฐวิสาหกิจ สมาคมการคา หอการคา ตลอดจนพระราชบัญญัติตางๆ  เชน  ลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการคา คุมครองผูบริโภค และสงเสริมการลงทุนและบริษัท 
กฎหมายเอกเทศสัญญาลักษณะซ้ือขาย ตั๋วเงิน เชาทรัพยและเชาซ้ือ 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2  กลุมวิชาเอกบังคับ 
202-104 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(2-2-5) 
 Intermediate Accounting I  
 วิชาบังคับกอน : 202-102 หลักการบัญชีชั้นตน    
 หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย การจําแนกประเภทสินทรัพย การรับรูและ

การวัดมูลคาสินทรัพย การตีราคา การจัดแบงสวนสินทรัพยเปนตนทุนและคาใชจายตาม
หลักการบัญชี การดอยคาของสินทรัพย การแสดงรายการสินทรัพยในงบดุล และการ
เปดเผยขอมูล 

 

   
202-200 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(2-2-5) 
 Intermediate Accounting II  
 วิชาบังคับกอน : 202-102  หลักการบัญชีชั้นตน    
 หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสวนของเจาของและหนี้สิน ประกอบดวยการจําแนก

ประเภทหนี้สิน การรับรูและการวัดมูลคาหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหน้ีสินใน
งบดุล และการเปดเผยขอมูล การบัญชีเกี่ยวกับการจัดต้ังกิจการ การดําเนินงาน การแบง
ผลกําไรขาดทุน การเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ การเลิกกิจการและการชําระบัญชีของ
หางหุนสวน บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด ตลอดจนการแสดงรายการสวนของ
เจาของในงบดุล การเปดเผยขอมูล และงบกระแสเงินสด 

 

   
202-202 การบัญชีตนทุน 1 3(2-2-5) 
 Cost Accounting I  
 วิชาบังคับกอน : 202-102 หลักการบัญชีชั้นตน    
 ความสําคัญและบทบาทการบัญชีตนทุนในองคการธุรกิจ ความหมายของตนทุนตาง ๆ 

ระบบบัญชีท่ีใชบันทึกตนทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน คาใชจาย
การผลิต ระบบบัญชีตนทุนงานส่ังทํา ระบบตนทุนชวงการผลิต ระบบตนทุนมาตรฐาน 
การบัญชีตนทุนผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑพลอยได ของเสีย ของส้ินเปลือง งานท่ี
บกพรอง เศษซาก และตนทุนฐานกิจกรรม 

 

 
 
 
 

  



202-203 การบัญชีชั้นสูง 1 3(2-2-5) 
 Advanced Accounting I  
 วิชาบังคับกอน  : 202-104   การบัญชีชั้นกลาง 1  

    202-200   การบัญชีชั้นกลาง 2  
 

 นโยบายการบัญชี   การเปล่ียนแปลงทางการบัญชีและขอผิดพลาด   งบการเงินระหวาง
กาล การบัญชีสําหรับรายการที่เปนเงินตราตางประเทศ และการเปล่ียนคา       งบการเงิน 
การบัญชีสํานักงานใหญและสาขาท้ังในและตางประเทศ สัญญากอสราง ธุรกิจฝากขาย 
ธุรกิจขายผอนชําระ ธุรกิจใหเชา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย และการบัญชีสําหรับการปรับ
โครงสรางหนี้ 

 

   
202-204 การบัญชีตนทุน 2 3(3-0-6) 
 Cost  Accounting II  
 วิชาบังคับกอน :  202-202   การบัญชีตนทุน 1   
 การใชขอมูลตนทุนในการตัดสินในวางแผนและควบคุมการดําเนินงานกิจการภายใต

สภาวการณท่ีแนนอนและไมแนนอน ความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณและกําไร 
ระบบตนทุนรวม ระบบตนทุนผันแปร งบประมาณ การวิเคราะหตนทุน           การ
กําหนดราคาสินคา ราคาโอน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 

   
202-302 การสอบบัญชี 3(3-0-6) 
 Auditing  
 วิชาบังคับกอน  :  202-104  การบัญชีชั้นกลาง 1  

     202-200  การบัญชีชั้นกลาง 2  
 

 แนวคิดท่ัวไป และแมบทของมาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายและพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี การทุจริต 
และขอผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเส่ียงในการสอบบัญชีและความมี
สาระสําคัญ การประเมินความเส่ียง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐาน
และวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอยางในการสอบบัญชี การทดสอบแบบแจงขอความ
ของกรรมการ หรือผูเปนหุนสวน หรือผูจัดการ กระดาษทําการของผูสอบบัญชี การ
ตรวจสอบสินทรัพย หนี้สิน สวนของผูถือหุน รายได และคาใชจาย รายงานของผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร แนวทางการ
ตรวจสอบบัญชีดวยคอมพิวเตอรและการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี 

 



202-303 การภาษีอากร 2 3(3-0-6) 
 Taxation   II  
 วิชาบังคับกอน :  202-103   การภาษีอากร 1   

                                202-104   การบัญชีชั้นกลาง 1 
 202-200   การบัญชีชั้นกลาง 2   

 

 แนวคิดและความแตกตางระหวางเกณฑการรับรูรายไดและคาใชจายตามหลักการบัญชี
และการภาษีอากร การจัดทํากระดาษทําการเพ่ือคํานวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร 
การปรับปรุงกําไรสุทธิทางบัญชีการเงินเปนกําไรสุทธิทางภาษีอากร รวมท้ังการจัดทํา
รายงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับภาษีสรรพากร และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร 

 

   
202-305 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) 
 Accounting Information Systems  
 วิชาบังคับกอน  : 202-102  หลักการบัญชีชั้นตน    

                                 204-300  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ     
 

 ลักษณะ สวนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการจัดทํา
เอกสารของธุรกิจ  หลักการวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
วงจรทางธุรกิจข้ันพื้นฐาน ระบบยอยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจร
รายได วงจรคาใชจาย วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงิน และรายงานทางการเงิน 
ประเภทของเอกสารและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของในแตละวงจร การควบคุมภายใน 
ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีท่ีเกี่ยวของ 

 

   
202-306 การบัญชีชั้นสูง 2 3(3-0-6) 
 Advanced Accounting II  
 วิชาบังคับกอน  : 202-104  การบัญชีชั้นกลาง 1  

    202-200  การบัญชีชั้นกลาง 2  
 

 การบัญชีสําหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม การบัญชี
สําหรับกิจการรวมคา การจัดทํางบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การจัดทํา   
งบการเงินจากรายการท่ีบันทึกไวไมสมบูรณ กองทุนและกิจการไมหวังผลกําไร 

 

 
 

 
 
 

 



202-400 รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน 3(3-0-6) 
 Financial Reports and Analysis  
 วิชาบังคับกอน :  202-104  การบัญชีชั้นกลาง 1  

                     202-200  การบัญชีชั้นกลาง 2  
 

 รายงานการเงินและการเปดเผยขอมูลทางการบัญชี วิธีการและเคร่ืองมือในการวิเคราะห
งบการเงินและขอมูลทางการบัญชีอ่ืนท่ีสําคัญเพ่ือการตัดสินใจ  การวิ เคราะห
อุตสาหกรรม ผลกระทบตองบการเงินจากการเลือกใชนโยบายการบัญชีท่ีแตกตางกัน 
ตลอดจนการวิเคราะหงบการเงินรวม โดยเนนการใชกรณีศึกษาหรือเหตุการณจริง 

 

   
202-401 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) 
 Internal Audit and Internal Control  
 วิชาบังคับกอน :  202-104  การบัญชีชั้นกลาง 1  

   202-200  การบัญชีชั้นกลาง 2 
 

 การกํากับดูแล วัตถุประสงคและองคประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุมภายใน
ตามแนวคิดของ COSO การจัดการความเส่ียงขององคการ (Enterprise Risk 
Management : ERM) ตามแนวคิดของ COSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุม
ภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดต้ังหนวยงานตรวจสอบภายใน 
จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและข้ันตอน
ของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมท่ีสําคัญขององคการ รวมท้ัง
หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายในตอการทุจริตในองคการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3  กลุมวิชาเอกเลือก 
1.  กลุมวิชาการบัญชีการเงิน 
202-307 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Public Sector  Accounting  
 วิชาบังคับกอน :  202-102 หลักการบัญชีชั้นตน    
 ความหมาย วัตถุประสงค แนวคิดและพัฒนาการดานการบัญชีของหนวยงานภาครัฐ 

นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชี
หนวยงานภาครัฐ การจัดทํารายงานทางการเงินของหนวยงานภาครัฐและ      งบการเงิน
ของแผนดิน 

 

   
202-308 การบัญชีธนาคาร 3(3-0-6) 
 Bank Accounting  
 วิชาบังคับกอน : 202-102  หลักการบัญชีชั้นตน     
 ระบบการบัญชีของธนาคารพาณิชย และเอกสารการเงินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย การบันทึกบัญชี การปดบัญชีประจํางวด การทํางบการเงินและระบบ
การบัญชีธนาคารพาณิชยท่ีใชคอมพิวเตอร 

 

   
202-309 ระบบขอมูลทางการเงิน 3(3-0-6) 
 Financial Information Systems  
 วิชาบังคับกอน  :  202-104  การบัญชีชั้นกลาง 1  

                    202-200  การบญัชีชั้นกลาง 2  
     202-205 การเงินธุรกิจ   

 

 องคประกอบของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการเงิน ลักษณะขอมูลท่ีผูบริหาร
ทางการเงินตองการ การแบงกระบวนการพัฒนาระบบขอมูลคอมพิวเตอรเปนข้ันตอน
ตาง ๆ การออกแบบระบบขอมูลการเงิน โครงสรางของระบบขอมูลทางการเงินตาง ๆ 
รวมท้ังการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจทางการเงิน 
 
 
 

 

  
 

 



202-310 การบัญชีสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 3(3-0-6) 
 Accounting  for Small and Medium Enterprises  
 วิชาบังคับกอน  :  202-104  การบัญชีชั้นกลาง 1  

                    202-200  การบญัชีชั้นกลาง 2  
 

 ความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รูปแบบและข้ันตอนการจัดต้ังธุรกิจ 
ประเภทของธุรกิจ การบริหารงานของธุรกิจ ดานการผลิต การตลาด                 การ
ทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการ ระบบบัญชีและงบการเงิน สิทธิประโยชนทางภาษี 
และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ   ขนาดยอม 

 

   
202-311 ทฤษฎีการบัญชี 3(3-0-6) 
 Accounting Theory  
 วิชาบังคับกอน  :   202-104  การบัญชีชั้นกลาง 1 

                                  202-200  การบัญชีชั้นกลาง 2 
 

 วิวัฒนาการและแนวคิดทางการบัญชี ไดแก วิวัฒนาการทางการบัญชี โครงสรางของ
ทฤษฎีบัญชี แนวคิดทางการบัญชี แมบทการบัญชี และนโยบายการบัญชี เปนตน การ
แสดงผลการดําเนินงาน ไดแก สินทรัพยและการวัดผลกําไร แนวคิดเกี่ยวกับรายไดและ
คาใชจาย เปนตน การวัดมูลคาเพื่อแสดงฐานะการเงิน ไดแก สินทรัพยและการวัดมูลคา
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ คาเส่ือมราคา คาสูญส้ิน และการดอยคา หนี้สิน สวนของ
เจาของ สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน เปนตน และรายงานการเงิน ไดแก 
งบการเงิน  การเปดเผยขอมูลในรายงานการเงิน  และการบัญชีเ ม่ือระดับราคา
เปล่ียนแปลง เปนตน  

 

   
202-312 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3(3-0-6) 
 Accounting for Specific Enterprises  
 วิชาบังคับกอน  :   202-102  หลักการบัญชีชั้นตน    
 ลักษณะการดําเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินทรัพย 

หนี้สิน สวนของเจาของ รายไดและคาใชจาย รายงานผลการดําเนินงานและการแสดง
ฐานะทางการเงินของกิจการนั้น ๆ เชน  ธนาคาร สถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม 
การเกษตรกรรม  ธุรกิจการทองเที่ยว สหกรณ มรดกและทรัสตี การประกันภัย ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน 
 

 



202-402 การบัญชีระหวางประเทศ 3(3-0-6) 
 International Accounting  
 วิชาบังคับกอน  :  202-104  การบัญชีชั้นกลาง 1  

    202-200  การบัญชีชั้นกลาง 2  
 

 
 
 
 

ระบบบัญชีในธุรกิจระหวางประเทศ การเปรียบเทียบระบบบัญชีและวิธีปฎิบัติทางการ
บัญชีของประเทศตางๆ การลดความแตกตางทางการบัญชี การซ้ือตราสารลวงหนาและ
ภาวะเงินเฟอ งบการเงินระหวางประเทศ งบการเงินรวมและรายงานตามสวนงานของ
บริษัทขามชาติ การวิเคราะห งบการเงินนานาชาติ ราคาโอนและภาษีระหวางประเทศ 
การวางแผนและควบคุมของบริษัทขามชาติ 

 

   
202-403 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3(1-4-4) 
 Seminar in  Financial  Accounting  
 วิชาบังคับกอน  :  202-104  การบัญชีชั้นกลาง 1  

    202-200  การบัญชีชั้นกลาง 2  
 

 อภิปรายและวิเคราะหแนวทางการนําแมบทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีไปใชใน
การปฏิบัติงานดานการบัญชีการเงินสําหรับองคการประเภทตาง ๆ โดยใชกรณีศึกษา 
บทความ เอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ ประเด็นท่ีนาสนใจ 
ตลอดจนปญหาดานการบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  กลุมวิชาการบัญชีบริหาร 
202-313 การบัญชีเพื่อการจัดการส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
 Environmental Management Accounting  
 วิชาบังคับกอน  :  202-104  การบัญชีชั้นกลาง 1  

                                  202-200  การบัญชีชั้นกลาง 2  
 

 กรอบแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) ผลกระทบเชิงลบของ
การประกอบธุรกิจท่ีมีตอส่ิงแวดลอมและสังคม กระบวนการจัดการส่ิงแวดลอม การ
รวบรวม จัดทําและวิเคราะหขอมูลตนทุนส่ิงแวดลอม และประโยชนทางธุรกิจท่ีไดรับ
จากการจัดการส่ิงแวดลอม ท้ังท่ีเปนตัวเลขทางการเงิน และไมเปนตัวเลขทางการเงิน 
การจัดทํารายงานขอมูลการจัดการส่ิงแวดลอม (Environmental Management Reporting) 
เสนอตอผูบริหาร รวมท้ังการจัดทํารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainability 
Reporting) เสนอตอผูใชภายนอกตามแนวปฏิบัติของ ISO หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวของ 

 

   
202-314 การบัญชีสําหรับอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Accounting for Industrials  
 วิชาบังคับกอน  :  202-204  การบัญชีตนทุน 2  
 
 
 

ลักษณะของกิจการอุตสาหกรรม ตนทุนการผลิตสินคา สินคาคงเหลือ หลักการบัญชี
เกี่ยวกับวัตถุดิบ คาแรงงาน คาใชจายในการผลิต การปรับปรุงและปดบัญชี         งบ
ทดลอง กระดาษทําการ 10 ชอง งบการเงิน และภาษีมูลคาเพิ่ม 

 

   
202-405 การวางแผนกําไรและการควบคุม 3(3-0-6) 
 Profit Planning and Control  
 วิชาบังคับกอน  :  202-204  การบัญชีตนทุน 2   
 การวางแผนกลยุทธ บทบาทของการวางแผนกําไรและการควบคุม รวมไปถึง    การ

ประเมินผลงานขององคการประเภทตาง ๆ โดยเนนการวางแผนกลยุทธและการใช
งบประมาณเปนเคร่ืองมือในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน
ท่ีวางไว การกําหนดดัชนีช้ีวัดผลการดําเนินงาน และการรายงานเพ่ือการควบคุมและ  
การบริหาร 

 

  
 

 



202-406 สัมมนาการบัญชีบริหาร 3(1-4-4) 
 Seminar in Managerial Accounting  
 วิชาบังคับกอน  :  202-204  การบัญชีตนทุน 2  
 อภิปรายและวิเคราะหบทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

การใชขอมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ การประยุกตการบัญชีตนทุนและการวิเคราะห
ขอมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร ตลอดจนประเด็นท่ีนาสนใจ ปญหาพิเศษทางการ
บัญชีบริหารตามสภาพแวดลอมปจจุบันและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

   
3.  กลุมวิชาการตรวจสอบ 
202-407 ปญหาการสอบบัญช ี 3(3-0-6) 
 Problems in Auditing  
 วิชาบังคับกอน  :  202-302 การสอบบัญชี   
 การทํากระดาษทําการ การสอบบัญชี กรณีศึกษา ปญหาเฉพาะเร่ืองและประเภทธุรกิจ 

ปญหาการเสนอรายงานตอผูถือหุน วิวัฒนาการของวิชาชีพ ปญหาของวิชาชีพใน
ปจจุบัน บทบาทของสมาชิกวิชาชีพ 

 

   
202-408 การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Control and Audit  Information Systems  
 วิชาบังคับกอน  :  202-302   การสอบบัญชี  

202-305   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  
                 202-401    การตรวจสอบและควบคุมภายใน  

 

 แนวคิดและผลกระทบเนื่องจากการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการประมวลผล
ทางดานการบัญชี การควบคุมภายในของระบบงานท่ีใชคอมพิวเตอร การทุจริตทาง
คอมพิวเตอรและมาตรการปองกัน การประเมินความเส่ียงและการควบคุมภายใน   
การวิเคราะหความนาเช่ือถือของการประมวลผลขอมูล เทคนิคและการตรวจสอบระบบ
บัญชีท่ีใชคอมพิวเตอร และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการตรวจสอบ 

 

 
 
 
 
 

  



202-409 สัมมนาการสอบบัญชี 3(1-4-4) 
 Seminar in Auditing  
 วิชาบังคับกอน  :  202-302  การสอบบัญชี   
 อภิปราย วิเคราะหและคนควาเพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจอยางลึกซ้ึงในมาตรฐาน

การสอบบัญชีและปญหาในการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี แนวทางการแกไข โดยใช
กรณีศึกษา บทความและเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ 
ตลอดจนประเด็นท่ีนาสนใจ ปญหาพิเศษดานการสอบบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

   
202-410 สัมมนาการตรวจสอบภายใน 3(1-4-4)  
 Seminar in Internal Audit  
 วิชาบังคับกอน  :  202-401  การควบคุมและตรวจสอบภายใน  
 อภิปราย วิเคราะหและคนควาเพื่อใหเกิดความรู ทักษะ และความเขาใจอยางลึกซ้ึงใน

ปญหาในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน แนวทางแกไข โดยใชกรณีศึกษา 
บทความ และเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนประเด็น
ท่ีนาสนใจ ปญหาพิเศษดานการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

   
4.  กลุมวิชาอ่ืนๆ 
202-300 การใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี 3(0-6-3) 
 Computer Applications in Accounting  
 วิชาบังคับกอน  :  100-119  พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

    202-102  หลักการบัญชีชั้นตน 
 

 องคประกอบของระบบขอมูลทางบัญชีท่ีใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี ข้ันตอน
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี การประมวลผลขอมูล ระบบตาง ๆ เชน ระบบ
คาจางเงินเดือน ระบบการขาย ระบบการซ้ือสินคา ระบบบัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชีเจาหนี้ 
ระบบการควบคุมสินคาคงเหลือ ระบบการผลิต ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป เปนตน 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



202-315 การวิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5 ) 
 Accounting Research and Methodology  
 วิชาบังคับกอน  :  202-104  การบัญชีชั้นกลาง 1  

     202-200  การบัญชีชั้นกลาง 2  
 

 หลักการ และระเบียบวิธีวิจัย การทําวิจัยในรูปแบบตาง ๆ และการส่ือสารความรูเกี่ยวกับ
การวิจัย การศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของทางดานการบัญชี 

 

   
202-411 การจัดการภาษีอากร 3(3-0-6)  
 Tax Management  
 วิชาบังคับกอน  :  202-303  การภาษีอากร  2  
 การวางแผนภาษีเ งินไดบุคคลธรรมดา  ภาษี เงินไดนิติ บุคคล  ภาษี  หัก  ณ  ท่ีจาย 

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน เพื่อใหการเสียภาษีเปนไปอยางประหยัดภายใตกรอบของ
กฎหมาย และความรับผิดชอบตอสังคม 

 

   
1.3  กลุมรายวิชาสหกิจศึกษา 
202-479 สหกิจศึกษา  9(0-40-9) 
 Cooperative Education  
 วิชาบังคับกอน  : 100-244  เตรียมสหกิจศึกษา  และ นักศึกษาตองลงทะเบียนและ สอบ

ผานในกลุมวิชาเอกบังคับแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 

 การปฏิบัติงานจริงในธุรกิจประเภทตาง ๆ โดยท่ีการปฏิบัติงานและการทํารายงาน
จะตองอยูภายใตการดูแลของผูบริหารแตละสถานประกอบการและอาจารยท่ีปรึกษาเปน
เวลา 1 ภาคการศึกษา หรือไมนอยกวา 600 ช่ัวโมง 

 

           
   
          
    
    
 
 
 


