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คาํอธิบายรายวชิา 
หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต( หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ) 

1.  หมวดศึกษาทัว่ไป 

1.1  กลุ่มคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์  

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

           Fundamentals of  Mathematics  

          ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย นิยาม ประพจน์ การให ้
         สญัลกัษณ์       แสดงกฎเกณฑ ์   การอา้งเหตุผลวิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์  
         และการประยกุตท่ี์สามารถใชไ้ดใ้นการดาํเนินชีวติ 

 

             

100-111 สถิติเบือ้งต้น                                                                                       3(3-0-6) 

           Introduction to Statistics  

          ศึกษาความหมายของสถิติและการใชส้ถิติ การรวบรวมและการเสนอขอ้มูล 
         การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลางและการกระจาย ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ การ 
         จดัลาํดบัและการจดัหมู่    การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่างๆ    การแจกแจงของค่าท่ี 
        ไดจ้ากตวัอยา่งประชากร   ท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ       การอนุมานเชิงสถิติ      การ 
        ประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ     การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ีย     ค่าตวัแปร 
         และสดัส่วน การใชไ้คสแควร์ สหสมัพนัธ์ และการถดถอยอยา่งง่าย 
 

 

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

          Introduction to Computer  
         ศึกษาเก่ียวกบั   ความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์   ประวติัความเป็นมา   และวิวฒันาการของ 

          คอมพิวเตอร์ในยคุต่าง  ๆ องคป์ระกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นาํขอ้มูลเขา้และแสดง 
          ผลหน่วยความจาํสาํรอง    ระบบปฏิบติัการ   โปรแกรมประยกุต ์  การประมวลผลขอ้มูล   ผงังาน  
          ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

 

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

           General Sciences  
         ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยกุตว์ิทยาศาสตร์สมยั 

        ใหม่ใหเ้ขา้กบัการดาํเนินชีวิต  เนน้การใชว้ิทยาการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ 
        และท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการดาํรงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์
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100-117 ความน่าจะเป็นและสถิติ                                                                                       3(3-0-6) 

          Probability and Statistics    

         ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่า 
          จะเป็น การแจกแจงท่ีสาํคญัจากการสุ่มตวัอยา่ง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การ 
         วิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสมัพนัธ์ การแจกแจงไคสแควร์และการวิเคราะห์ 
          ความถ่ี สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 
 

 

100-119 พืน้ฐานคอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ                                                       3(2-2-5) 

          Computer and Information Technology Fundamentals  

          ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์  ซอฟตแ์วร์  การพฒันา 
        โปรแกรมการจดัการฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  การส่ือสารขอ้มูลและเครือ 
        ข่ายอินเทอร์เน็ต     การประยกุตใ์ชง้านเวิร์ด   องคป์ระกอบและระบบของคอมพิวเตอร์  
        อุปกรณ์  นาํขอ้มูลเขา้และแสดงผล  หน่วยความจาํสาํรอง  ระบบปฏิบติัการ โปรแกรม 
        ประยกุต ์ การประมวลผลขอ้มูล ผงังาน ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

 

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

          Man and Environment    

         ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละสภาวะแวดลอ้ม โดยเนน้การศึกษาธรรม 
        ชาติและนิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวิต ปฏิสมัพนัธ์ 
        และดุลยภาพระหวา่งเหล่าส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย   ตลอดจนปฏิสมัพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้น 
       รวมทั้งมนุษยต่์อปัจจยัทางกายภาพ   โดยอาจมีตวัอยา่งของกิจกรรมมนุษยท่ี์อาจกระทบต่อ 
       ดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเขา้ใจต่อการเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีปลอดภยัและการ 
      ใชว้ิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ ์
 

 

100-122 เคมีทัว่ไป                                                                                       3(2-2-5) 

          General  Chemistry     
         ศึกษาพื้นฐานของอะตอม คุณสมบติัของก๊าซ ของแขง็ ของเหลว และสารละลาย  

        การสมดุลทางเคมี  การสมดุลของไอออนในสารละลาย ปฏิกิริยาออกซิเดชนัและรีดกัชนั 
        เคมีจลน์ และนิวเคลียส 
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100-123 ฟิสิกส์ทัว่ไป                                                                                       3(2-2-5) 

          General  Physics      

         ศึกษาหลกัทฤษฎีและเทคนิคทางฟิสิกส์  กลศาสตร์  อุณหพลศาสตร์ คล่ืน แสง  
        ฟิสิกส์แผนใหม่แม่เหลก็ไฟฟ้า การพฒันาอุปกรณ์ในการจดัเกบ็ การส่ือสาร และการโต ้
        ตอบขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์  
 

 

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

             Fundamentals of  Nanotechnology     

          ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลย ี นาโนในธรรมชาติ หลกัการวิทยาศาสตร์ 
         พื้นฐานสาํหรับ  นาโนเทคโนโลย ี การสงัเคราะห์และการข้ึนรูปนาโน  เคร่ืองมือและการ 
        วิเคราะห์ทางดา้นนาโนเทคโนโลย ี      วสัดุนาโน      นาโนเทคโนโลยชีีวภาพและนาโน 
        เทคโนโลยทีางการแพทย ์นาโนอิเลก็ทรอนิกส์และเคร่ืองจกัรนาโน การประยกุตใ์ชน้าโน 
        เทคโนโลย ีความเป็นพิษของนาโนท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ผลิตภณัฑจ์ากนา 
        โนเทคโนโลยท่ีีมีใน ปัจจุบนัและแนวโนม้ของนาโนเทคโนโลยใีนอนาคต 
 

 

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

                    General   Biology     

                  ศึกษาหลกัการทางชีววิทยาของส่ิงมีชีวิต โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์พลงังาน 
        กบัชีวิต   ความต่อเน่ืองของชีวิตและพนัธุศาสตร์   การสืบพนัธ์ุและการพฒันาการหลงัการ 
        ปฏิสนธิ    โครงสร้างและสรีรวิทยาของสตัว ์   นิเวศวิทยาและกิจกรรมของมนุษยท่ี์มีผลต่อ 
        ระบบนิเวศ และการนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
 

 

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

                   Life and Energy     

         ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพลงังานและการดาํรงชีวิต  ความหมายของพลงังาน 
        และชนิดของพลงังานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพลงังานและรูปแบบพลงังาน  
        และการเปล่ียนรูปพลงังาน การแนะนาํพลงังานทดแทน หลกัการประยกุตใ์ชพ้ลงังานและ 
       ศกัยภาพของแหล่งพลงังานทดแทนประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม  
       พลงังานนํ้า พลงังานใตพ้ิภพ พลงังานจาก     คล่ืนมหาสมุทร พลงังานชีวภาพ รวมถึงการ 
       ส่งเสริม การใชพ้ลงังานทดแทน 
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100-129 ชีวติกบัเทคโนโลยสีมัยใหม่                                                                                   3(2-2-5) 

                    Life and  Modern  Technology     

         ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยสีมยัใหม่ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
        เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยทีางจีโนม เทคโนโลยพีลงังาน และเทคโนโลยสีมยัใหม่  
        อ่ืนๆรวมถึงแนวโนม้เทคโนโลยสีมยัใหม่ในอนาคต และผลกระทบของเทคโนโลยท่ีีมีผล 
        ต่อชีวิต วฒันธรรมของมนุษย ์
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1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

 Thai  Civilization  
 ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เร่ิมแรก  การตั้งถ่ินฐานและการ
สถาปนาอาํนาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  การรับอิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีส่วนสร้างสรรค์พื้นฐานอารยธรรมไทย  
อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   อารยธรรมศรีวิชยั     การเร่ิมก่อตวัของ อารยธรรมไทยท่ี
เด่นชดั  ตั้งแต่สมยัอยุธยาเป็นตน้มา   จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของ
อารยธรรมตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลกัษณะทาง
วฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 

 

   

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

 Western  Civilization  

 ศึกษาวิวฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก โดยเนน้อารยธรรมยุคใหม่ ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 
15จนถึงปัจจุบนั  การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตวัเขา้สู่อารยธรรมยุคใหม่ การ
ผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก ผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้นการเมือง การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสงัคม 

 

   

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

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปัตยกรรม จิตรกรรม
และประติมากรรม ลกัษณะความแตกต่างระหวา่งศิลปกรรมไทยกบัศิลปะสากล สภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อวิวฒันาการทางศิลปกรรมในยุคต่างๆ รวมทั้งแนวคิด
ทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  

 

   

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

 Man and Music  
 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่างๆ ทั้งของไทยและสากล   ความเขา้ใจองคป์ระกอบของดนตรี 
อนัเป็นพื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละ
สมยัรวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวีบางคน 
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100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music  

 ศึกษาหลกัการต่าง  ๆท่ีเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งดา้นประวติัความเป็นมา  การจาํแนก
ประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภท และให้สามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทาง
ดนตรีไทยได ้

 

   

100-139 ดนตรีสากล 3(2-2-5) 

 Western Music  

 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลทัว่ไปเก่ียวกบัจงัหวะลีลา อตัราจงัหวะต่างๆการจบักลุ่มตวัโน้ต
ตามจงัหวะระดบัเสียง กุญแจประจาํหลกั เคร่ืองหมายแปลงเสียง บนัไดเสียงต่างๆ การฝึก
อ่านตวัโนต้ง่ายๆ  และใหส้ามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรีสากลได ้

 

     

100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology  

 
 
ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวิทยา  ปัจจยัดา้นชีววิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม พฒันาของ
มนุษย ์ความจาํของมนุษย ์การเรียนรู้  การรับรู้   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณ์ของมนุษย ์ 
ความคิด สติปัญญา จริยธรรม การปรับตวั  สุขภาพจิต  และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละ
บุคคลและกลุ่ม  เน้นการบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งกบัสภาพจริงของพฤติกรรมมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั ทั้งสังคมเผชิญหน้าและ
สงัคมออนไลน์ และใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 

 

   

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

 Introduction to Laws  

 ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ทางกฎหมาย สกุลกฎหมายท่ี
สําคัญ  ความสัมพันธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์แขนงต่างๆ  การใช้กฎหมาย 
กระบวนการในการออกกฎหมาย การร่างกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องวา่งของ
กฎหมายสิทธ์ิและการใชสิ้ทธ์ิตลอดจนหลกัสาํคญัในกฎหมายลกัษณะต่างๆ 
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100-142 หลกัรัฐศาสตร์                                                                                                         3(3-0-6) 

 Principles of Political Science  

 ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐ  กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา  
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีสาํคญั ตลอดจนการเมืองระหว่าง
ประเทศ 

 

   

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

 Thai Politics and Government  

 ศึกษาวิวฒันาการการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง สถาบนั
นิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ การปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน 
ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง หลกัการ
เปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบนั รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 

 

   

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   

 ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ปัจจยักาํหนดอุปสงค์  อุปทานของสินคา้ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ลกัษณะสําคญัของ
การตลาด สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การวิเคราะห์รายไดใ้นบญัชี 
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ  การกําหนดรายได้ประชาชาติ นโยบายการเงินและการคลัง
โดยสังเขป ความสําคญัของการคา้และการเงินระหว่างประเทศในดุลการชาํระเงินและ
รายไดป้ระชาชาติ 
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100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Skills in Social Dance  

 ศึกษาความเขา้ใจและปฏิบติัการเก่ียวกบัการลีลาศ ประวติัความเป็นมา ทิศทางในการลีลาศ   
การจบัคู่ท่ีถูกตอ้ง ความรู้เบ้ืองตน้ในการลีลาศ  มรรยาทในการลีลาศ ทกัษะเก่ียวกบัการ
ลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกนั รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตอ้งในการลีลาศ 

 

   

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

 Man and Society  

 ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม    วิ เคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง  ๆ   
ความสัมพนัธ์และอิทธิพลของมนุษยก์บัสังคม   หน้าท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนปัญหา
และวิธีการแกปั้ญหาสงัคม ทั้งสงัคมแบบเผชิญหนา้และสงัคมออนไลน์ 

 

   

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

 Politics  and  Economics  in  Society  
 ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกบัการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ความสัมพนัธ์ แนวโนม้   
การเปล่ียนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่าง ๆ ของการเกิดปัญหา รวมไปถึงผลกระทบทาง
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริหารจดัการเพื่อนาํไปสู่การมีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหาตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อการพฒันาชุมชนและสงัคมอยา่งย ัง่ยนื 

 

   

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

 General  Philosophy  

 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา  
ทั้งปรัชญาตะวนัตก  ปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเก่ียวกบัโลก
และชีวิตของมนุษย ์และการประยุกตป์รัชญามาใชใ้นการดาํเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า   
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100-160 ทกัษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2(1-2-3) 

 Study  Skills in Higher Education  

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เป้าหมายในการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน วิธีการสร้างทกัษะการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและการจด
บนัทึกความรู้  เทคนิคการพูดเพื่อนาํเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรู้แบบ
กลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ  และการเตรียมตวัสอบและวิธีการ
ทาํขอ้สอบ   

 

   
   

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

 Using  the  Library   
 ศึกษาการใชห้้องสมุดตลอดจนการดาํเนินงานและวิธีใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ในห้องสมุด ระบบ
การจดัหมู่หนังสือ บตัรรายการ(โอแพ็ค) หนังสืออา้งอิง วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและ
เชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสืบคน้จากฐานขอ้มูลและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ 

 

   

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

 Critical Thinking  
 ศึกษาความหมายการคิด  ปัจจยัพื้นฐานของการคิด  ลกัษณะของการคิด  ความสัมพนัธ์
ระหว่างสมองกบัการคิด ความสาํคญัของการคิด กระบวนการคิด อุปสรรคของการคิด  
การป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการคิด  ประเภทการคิดต่าง  ๆ   เนน้พฒันา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา  การเผชิญสถานการณ์  การคิดวิเคราะห์เหตุผล
เชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผลและการนาํเสนอ
องคค์วามรู้ท่ีเป็นสัมฤทธิผลจากการฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์   
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100-166 อาเซียนศึกษา                                                                                      3(3-0-6) 

 Asian  Studies   

 ศึกษาประวติัความเป็นมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน กฎบตัรอาเซียน วิสัยทศัน์ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม เขตการคา้เสรี และสภาพ
เศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ องคป์ระกอบของประเทศ
ร่วมเจรจาท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมในอาเซียน 

 

   

100-167  บัณฑิตทีพ่งึประสงค์  2(1-2-3) 
 Ideal  Graduate   
 ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยและคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงคข์องมหาวิทยาลยั   
กระบวนการพฒันาตนเพื่อเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี การทาํกิจกรรมเพื่อส่วนรวม การรู้จกั
สิทธิและหนา้ท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย การประกนัคุณภาพการศึกษา  คุณธรรม
และจริยธรรมและการปฏิบติัตนห่างไกลจากยาเสพติด การทาํนุบาํรุงรักษาศิลปวฒันธรรม
ของชุมชนและชาติ   เพื่อนาํองคค์วามรู้  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์ไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดข้ึนเป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์  
     

 

100-168 หาดใหญ่ศึกษา  2(1-2-3) 

 Hatyai  Studies   

 ศึกษาประวติัศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบนัของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีความเช่ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการดาํรงชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ 
สภาพปัจจุบนัและปัญหาของอาํเภอใหญ่ทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และ
คุณภาพชีวิต 

 

   

100-169 การคดิเชิงสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
 Creative  Thinking       

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบและรูปแบบของ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาขอ้มูลและความรู้ 
เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์  การ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั แนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานในชีวิตประจาํวนั 
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100-170 ความปลอดภยัในชีวติ 2(2-0-4) 
 Safety for Life   

 ศึกษาความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในชีวิตจาก
ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร  การจราจร ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั  การใชชี้วิตทัว่ไป ความปลอดภยัจาก
การมีเพศสัมพนัธ์  ความปลอดภยัจากยาเสพติด  เทคนิควิธีการจดัการกบัความเส่ียงดา้น
สุขภาพและความปลอดภยัในชีวิต 

 

   

100-171 กฬีาและนันทนาการ                        1(0-2-1) 

 Sports and Recreation  

 ศึกษาความสาํคญัและความจาํเป็นของการเล่นกีฬาและการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการต่อ  

การพฒันาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬา
และนนัทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การ
เลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนนัทนาการ  ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬา การจดั
กิจกรรมทางนนัทนาการ 

 

   

100-200 พหุวฒันธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวฒันธรรม ความหลากหลายทางวฒันธรรม ทั้ง
ตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ินใต ้การเปล่ียนแปลงทาง
สงัคมและกระแสความเจริญกา้วหนา้ของโลก ท่ีมีผลกระทบต่อวฒันธรรม และวิถีชีวิตของ
มนุษย ์

 

   

100-231 ชีวติกบัวรรณกรรม 3(3-0-6) 

 Life  and  Literature  

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ืองสั้น นวนิยาย  บท
กวี  บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรมกบัชีวิต 
ในคุณค่าดา้นความดี  ความงามและความจริง  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทศัน์ต่อ
ชีวิตและสังคม  ทั้งยงัส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผูเ้รียนรักวรรณกรรมและรักการ
อ่าน 
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100-240   เศรษฐกจิพอเพยีง        3(2-2-5) 

 Sufficiency  Economy             

                 ศึกษาหลกัการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการนาํไปประยุกต์ใชใ้น
รูปแบบและลกัษณะต่างๆ  บูรณาการกบัวิถีชีวิต ทั้งการบริหารจดัการในครอบครัว  การ
จัดการของชุมชน  การประกอบการขนาดย่อม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก   

 

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

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสาํคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติตะวนัออก
และ ภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใต ้ เนน้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินดา้นเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม องคค์วามรู้ภูมิ
ปัญญาด้านภาษาและวรรณคดี  เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้เกิดคุณค่าต่อการ
ดาํเนินชีวิต 

 

   

100-242   สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    
 ศึกษาความหมาย แนวคิดสาํคญัเก่ียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา  ปัญหาความขดัแยง้และ

ความรุนแรงในครอบครัว  สังคม ชุมชน  ชาติ และระหว่างประเทศ  โดยอาศยัองคค์วามรู้   
ดา้นรัฐศาสตร์  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการ
จดัการความขดัแยง้ไดโ้ดยสนัติวิธี 
 

 

100-244 เตรียมสหกจิศึกษา 2(1-2-3) 

 Cooperative  Education  Preparation    

 วชิาบังคบัก่อน: นักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป  
 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการ  แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบขอ้ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

จริยธรรมในวิชาชีพ หลกัการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิคการเตรียมตวัสมคัรงาน 
ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบติังานในสถานประกอบการ การพฒันาบุคลิกภาพ  การใชภ้าษา 
เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร  การสร้างมนุษยสมัพนัธ์  การทาํงานร่วมกนัในองคก์าร 
และระบบบริหารงานอยา่งมีคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน และ
เทคนิคการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ  อนัเป็นพ้ืนฐานของการเตรียมตวัเพ่ือการทาํงานใน
สงัคมอยา่งมีความสุข   

 



 

 

13

1.3  กลุ่มวชิาภาษา 

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

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสาร ในดา้นการฟัง  
การพดูการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดในการใชภ้าษา   

 

   

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

 English I  

 ศึกษาโครงสร้างภาษาองักฤษพื้นฐานและคาํศพัท์ในชีวิตประจาํวนัเบ้ืองตน้ เพื่อนาํไปสู่
การฝึกฝนทกัษะต่าง ๆ ในภาษาองักฤษ เพื่อฝึกฝนการออกเสียงในภาษาองักฤษท่ีถูกตอ้ง 
นักศึกษาสามารถโตต้อบภาษาองักฤษในประโยคสั้น ๆ สามารถอ่านเพ่ือหารายละเอียด
และจบัใจความ และสามารถเขียนภาษาองักฤษไดเ้ป็นประโยค 

 

   

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

 English  II   
 วชิาบงัคบัก่อน  :  100-151  ภาษาองักฤษ 1   

 ศึกษาโครงสร้างในระดับกลางและคาํศพัท์ภาษาองักฤษท่ีจาํเป็นในชีวิตท่ีกวา้งข้ึนเพื่อ
พฒันาความสามารถในพูดและเขียนลกัษณะการบรรยาย อีกทั้งเพื่อพฒันาทกัษะการฟัง
และการอ่านในสถานการณ์ท่ีหลากหลายยิง่ข้ึนเพื่อการส่ือสาร 

 

   
100-154    ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

                 Chinese I  
                 ศึกษาระบบเสียง เน้นการถ่ายเสียงภาษาจีนกลางดว้ยอกัษรจีน(pinyin)ให้ถูกตอ้งชดัเจน

ตาม  หลกัสัทอกัษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค          ฝึกทกัษะทั้ง 4 
ด้านคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษาคาํศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจาํวัน
ประมาณ 600 คาํ 

 

   

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

 Reading  Development in Thai  

 ศึกษาหลกัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแ้ก่  การอ่านจบัใจความ   
การอ่าน วิเคราะห์  การตีความ  การสงัเคราะห์และการเขียนตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ  
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100-157 การฝึกพูดภาษาไทย                                                                                                         3(2-2-5) 

 Thai  Speech    

 ศึกษาการใชภ้าษาใหถู้กตอ้งเหมาะสมในการพดู  การเขียน  โดยเนน้ฝึกทกัษะการพดูแบบ
ต่าง ๆ ในท่ีชุมชนท่ีถูกตอ้ง  การใชถ้อ้ยคาํสาํนวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการกลา้แสดงออก
ดา้นการพดูต่อท่ีชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิต 

 

   

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

                 English for Academic Purpose   

 ศึกษาคาํศพัทท์างวิชาการเฉพาะวิชาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อพฒันาทกัษะ
ดา้น    การเขียนและการพูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ การสรุปบทความทาง
วิชาการเฉพาะดา้น และแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบการพดูและเขียนภาษาองักฤษ 

 

            

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

                 Chinese II    

 วชิาบังคบัก่อน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

                 ศึกษาตวัต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ ง 4 ด้านในระดับท่ีสูงข้ึน ใช้ภาษาให้
ถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้ม การคน้คาํศพัทจ์ากพจนานุกรม ศึกษาความ
แตกต่างของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวย่อ(Simplified 
Character) ศึกษาคาํศพัทใ์หม่ประมาณ 600 คาํ 

 

   
100-300    ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay I     

 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลาย ูและเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้นการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ภาษามลายจูากคาํศพัท ์และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั   
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100-301 ภาษามลายู  2 3(2-2-5) 

 Malay II     

 วชิาบังคบัก่อน  :  100-300 ภาษามลายู 1   

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายใูนระดบัตน้ท่ีต่อเน่ืองจากภาษา
มลาย ู1 เพื่อสามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์ท่ีกาํหนด 
 

 

100-302    ภาษาญีปุ่่น 1   3(2-2-5) 

 Japanese I    

 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ 
คาํศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนาํมาใชเ้ขียนประโยคในการส่ือสาร  ฝึกทกัษะ
การฟัง เพื่อความเขา้ใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกบักิจวตัรประจาํวนั  และฝึก
การกล่าวแนะนาํตวั      ดว้ยการพดูสนทนา ผา่นการพฒันาทกัษะพื้นฐานในการส่ือสาร  
 

 

   
100-303    ภาษาญีปุ่่น 2 3(2-2-5) 

 Japanese II    

 วชิาบังคบัก่อน  :  100-302  ภาษาญีปุ่่น 1   

 ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง ผา่นทกัษะการฟัง การออกเสียงและการพดู การเขียน
ประโยค การอ่าน ขอ้ความพื้นฐานและคาํศพัทท่ี์ใชใ้นชีวิตประจาํวนั ศึกษาและฝึกฝนการ
ออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ และตวัอกัษรคนัจิเพิ่มเติม  

 

   

100-304 ภาษาเกาหล ี1  3(2-2-5) 

 Korean I   

 ศึกษาคาํศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั   โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่านขอ้ความ ฝึกการ
เขียนเป็นรูปประโยค 
 
 
 
 

 

   



 

 

16

100-305 ภาษาเกาหล ี2  3(2-2-5) 

 Korean II   

 วชิาบังคบัก่อน  :  100-304 ภาษาเกาหล ี1   

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชป้ระโยคสนทนาสําหรับการส่ือสารดว้ยการฟังและพูด
ภาษาเกาหลีและเรียนรู้คาํศพัทท่ี์ใชใ้นการทาํงาน คาํศพัทใ์นบทเรียน โดยฝึกการใชภ้าษา
บูรณาการทกัษะพื้นฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน  
 

 

100-306 ภาษาเขมร  1 3(2-2-5) 
 Khmer  I   

 ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร ศึกษา
ไวยากรณ์เบ้ืองต้นและรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ ฝึกอ่าน
ประโยคง่าย ๆ ท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
 

 

100-307 ภาษาเขมร  2  

 Khmer  II 3(2-2-5) 

 วชิาบังคบัก่อน : 100-306  ภาษาเขมร  1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรในระดบัท่ียากข้ึน 
การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคา้  ธุรกิจ การเดินทาง การศึกษา  
 

 

100-308 ภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 
 Myanmar  I    

 ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พดู อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษารูปประโยค
และไวยากรณ์พื้นฐานเน้นฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั การอ่านฝึกอ่านขอ้ความ
สั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคาํถามได ้การเขียนประโยคง่าย ๆ ได ้
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100-309 ภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 

 Myanmar  II    
 วชิาบังคบัก่อน : 100-308  ภาษาพม่า 1   

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดบัท่ียากข้ึน 
การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนา
ในทางธุรกิจ  
 

 

100-310 ภาษาตากาลอ็ก 1 
Tagalog  I     

3(2-2-5) 

 ศึกษาคาํศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาตากาลอ็ก  

 

100-311 ภาษาตากาลอ็ก 2 3(2-2-5) 

 Tagalog  II      

 วชิาบังคบัก่อน : 100-310  ภาษาตากาลอ็ก 1  

 ศึกษาคาํศพัท ์รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน เนน้การฝึกบทสนทนาในเร่ือง
เฉพาะทางมากข้ึน เช่น การติดต่อธุรกิจ    

 

100-353 การสนทนาภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

 English  Conversation  

 ศึกษาการสนทนาในระดับท่ีสูงข้ึน โดยเน้นทักษะด้านการฟังและการพูด และศึกษา
สาํนวนการพดูในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยทุธ์ในการพดูเพื่อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 
 

 

100-354 ภาษาองักฤษสําหรับธุรกจิ  3(2-2-5) 

   English for Business    

 ศึกษาคาํศพัทแ์ละสาํนวนทางธุรกิจเบ้ืองตน้ เช่น โครงสร้างองคก์ร การเขียนกระบวนการ
ทางธุรกิจ การอ่านขอ้มูลเชิงสถิติ มารยาทการอยู่ร่วมกันในสํานักงาน การติดต่อทาง
โทรศพัท ์การจดัเรียงกาํหนดการและการนดัหมาย บนัทึกขอ้ความ จดหมายเวียน คาํเตือน 
ป้ายประกาศ  
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100-355 การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ                                                                                      3(2-2-5) 

 Advanced  Reading  Development  in  English   

 ศึกษาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชท้กัษะการอ่านขา้ม การอ่านแบบกวาด  การเดาคาํศพัท์
จากเน้ือเร่ือง  การอ่านเพื่อจบัใจความ  เพื่อเสริมทกัษะการอ่านในภาษาองักฤษใหมี้ความ
เขา้ใจรวดเร็วยิ่งข้ึน นอกจากน้ีนกัศึกษายงัสามารถเพิ่มพนูความรู้ดา้นคาํศพัทภ์าษาองักฤษ
ผา่นการอ่านจากเน้ือเร่ืองท่ีหลากหลาย 
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2.  หมวดวชิาเฉพาะ 
2.1  กลุ่มวชิาแกน 
201-203 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)  
 Organization and Management  
 ศึกษาลกัษณะขององคก์าร อาํนาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ โครงสร้างและวิธีดาํเนินงาน

ขององคก์ารธุรกิจ หนา้ท่ีสาํคญัของกระบวนการบริหาร การวางแผน การจดัองคก์าร 
การจดัคนเขา้ทาํงาน การสัง่การ และการควบคุม พร้อมทั้งเคร่ืองมือทางการจดัการ
เบ้ืองตน้ 

 

   
201-208 สถิติธุรกจิ 3(2-2-5) 
 Business Statistics  
 ศึกษาความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีและวิธีการทางสถิติต่างๆ สาํหรับการเกบ็รวบรวมและการ

วิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อการตดัสินใจและวางแผนทางธุรกิจ การสาํรวจตวัอยา่ง การแจกแจง
ของตวัอยา่ง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบไคสแควร์ 
การวเิคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอย และสหพนัธ์อยา่งง่าย การวิเคราะห์
การถดถอยและสหพนัธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการตดัสินใจเชิงสถิติ
และฝึกปฏิบติัการโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

 

   
201-308 จริยธรรมทางธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Business Ethics  
 ศึกษาแนวคิดท่ีมาของจริยธรรม ความสาํคญัของจริยธรรมทางธุรกิจ เหตุผลท่ีองคก์าร

ธุรกิจตอ้งมีจริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ การสร้างจริยธรรมในองคก์ารธุรกิจ โดย
เนน้จริยธรรมของผูบ้ริหาร และจริยธรรมของพนกังาน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อ
สงัคมของธุรกิจ ศึกษาโดยการใชก้รณีตวัอยา่งประกอบ 

 

   
201-310 การจัดการธุรกจิขนาดย่อม 3(3-0-6) 
 Small Business Management  
 วชิาบังคบัก่อน  :  201-203  องค์การและการจัดการ  
 ศึกษาการริเ ร่ิมการจัดตั้ งและดําเนินธุรกิจขนาดย่อมท่ีเหมาะสมกับทรัพยากร 

สภาพแวดลอ้ม       โดยคาํนึงถึงการจดัการดา้นการผลิต การตลาด การเงิน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย  ์การจดัทาํโครงการท่ีมีความเป็นไปได้และเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน 
การศึกษาโดยใชก้รณีศึกษาธุรกิจขนาดยอ่มในเขตภาคใต ้
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201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)  
 Strategic Management  
 วชิาบังคบัก่อน  :  ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อย  99 หน่วยกติ  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การจดัการเชิงกลยทุธ์ในกระบวนการธุรกิจ ความรับผิดชอบของ

องคก์ารธุรกิจต่อสังคม การกาํหนดทิศทางขององคก์าร การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ การกําหนดกลยุทธ์ การนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติใน
สถานการณ์ต่างๆ  การประเมินผลและควบคุมทางกลยทุธ์ 

 

   
201-423 เกมจําลองทางธุรกจิ 3(2-2-5) 

 Business Simulation Game  
 วชิาบังคบัก่อน  :  ต้องเป็นนักศึกษาช้ันปีที ่3  
 ศึกษาและปฏิบติัการทางธุรกิจในสถานการณ์จาํลองดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยบูรณา

การความรู้ทางกลยทุธ์ธุรกิจ หลกัการลงทุน การเลือกประเภทและขนาดขององคก์รธุรกิจ 
การจดัการ การเงิน การลงทุน การบญัชี การตลาด การผลิต การดาํเนินการ ทรัพยากร
มนุษย ์ปฏิบติัการในบทบาทของผูบ้ริหารองคก์รท่ีตอ้งวางแผน ตดัสินใจ และปรับตวัให้
เขา้กบัสภาพแวดลอ้มเชิงพลวตัรของธุรกิจเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

 

   
201-417 การจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ 3(3-0-6)  
 International Business Management  
 วชิาบังคบัก่อน  :  -  
 ศึกษาวิธีการจดัการและการดาํเนินธุรกิจระหว่างประเทศ วตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์ใน

การดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ รวมทั้ ง
อนุสญัญาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ ผลประโยชน์และโอกาส
จากการลงทุนต่างประเทศ การพฒันาและปรับปรุงนโยบายการบริหาร และการจดัการ
ธุรกิจระหวา่งประเทศเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของธุรกิจระหวา่งประเทศ 

 

   
202-102 หลกัการบัญชีช้ันต้น 3(2-2-5) 
 Principles of Accounting  
 ศึกษาความหมาย วตัถุประสงคข์องการบญัชี ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี กรอบ

แนวคิดทางการบญัชี หลกัการและวิธีการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่   การบนัทึก
บญัชีตามวงจรบญัชี  การจดัทาํงบทดลอง กระดาษทาํการ งบการเงินสาํหรับกิจการซ้ือ
ขายสินคา้และกิจการใหบ้ริการ ระบบใบสาํคญั และระบบเงินสดยอ่ย 
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202–103 การภาษีอากร 1  3(3-0-6) 
 Taxation I  
 ศึกษานโยบายภาษีอากร วิธีการประเมิน หลกัเกณฑใ์นการจดัเกบ็และรายละเอียดในการ

ปฏิบติัเก่ียวกบัการภาษีอากรทางดา้นสรรพากร สรรพสามิต ศุลกากร และอ่ืนๆ การ
คาํนวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ การอุทรณ์ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีในเร่ืองภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาภาษีอากรและผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร รวมถึงการวางแผนภาษีเบ้ืองตน้    

 

   
202-205 การเงินธุรกจิ 3(2-2-5) 
 Business Finance  
 ศึกษาขอบเขต บทบาทและหน้าท่ีของผูบ้ริหารการเงิน เป้าหมายและความสําคญัของ

การจัดการทางการเงินของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจและภาษีอากร การอ่านและ
ตีความหมายงบการเงินขั้นตน้ เทคนิคของการวิเคราะห์ทางการเงิน หลกัเบ้ืองตน้ในการ
จัดการทางการเงินของธุรกิจ ทั้ งในด้านการจัดหาและจัดสรรเงินเพื่อใช้ในการ
ดาํเนินงาน การจดัการเก่ียวกบัทรัพยสิ์น รวมทั้งการวางแผนและควบคุมทางการเงินถึง
สถาบนัการเงินและตลาดการเงิน 

 

   
203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6)  
 Business Economics  
 ศึกษาความรู้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค วิธีการประยุกต ์

หลกัและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใชใ้นดา้นธุรกิจ ไดแ้ก่ การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์
และธุรกิจ  เช่น อุปสงคแ์ละอุปทานสําหรับตลาดต่าง ๆ การสาํรวจตลาด การวางแผน
การผลิต  การวิเคราะห์ตน้ทุน  การกาํหนดราคา การวิเคราะห์นโยบายการใหสิ้นเช่ือและ
การตดัสินใจในการลงทุน  การวิเคราะห์กรณีต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

 

   

203-201  หลกัการตลาด  3(3-0-6) 
 Principles of Marketing  
 ศึกษาแนวคิดทางการตลาด   ความหมาย   ขอบเขต   ความสาํคญั  หนา้ท่ีของตลาด 

สถาบนัทางการตลาด  แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค   การวิเคราะห์และการ
เลือกตลาดเป้าหมาย ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการตลาด  และส่วนประสมการตลาด 
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204–300 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 3(3-0-6) 
 Management Information Systems  
 ศึกษาองค์การธุรกิจดิจิทัล  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการบริหารธุรกิจ  ระบบ

สารสนเทศขององค์การธุรกิจ การบริหารองค์การธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสอดคลอ้งระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยี

สารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ การจดัการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันา

ระบบสารสนเทศ การประยกุตร์ะบบสารสนเทศสมยัใหม่ พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ระบบ

วางแผนทรัพยากรขององค์การ ระบบจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ ระบบการจดัการความรู้ 

ระบบการจดัการความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ และฝึกปฏิบติัดว้ยระบบ

สารสนเทศขององคก์ารธุรกิจ 

 

   
201-303 การจัดการการดําเนินงาน 3(3–0–6) 
 Operations Management  
 วชิาบังคบัก่อน  :  201–208  สถิติธุรกจิ  
 ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณ์เชิงธุรกิจ วฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ ์การวางแผนและการ

ควบคุม การเลือกทาํเลท่ีตั้ง การวางผงัโรงงาน การศึกษางาน วสัดุคงคลงั การควบคุม
คุณภาพ การจดัการงานซ่อมและบาํรุงรักษา ปัจจยัมนุษยท่ี์มีผลต่อการดาํเนินงาน 

 

   
301-209 กฎหมายธุรกจิ 3(3–0–6) 
 Business  Laws  
 ศึกษาความหมายและลกัษณะทัว่ไปของนิติกรรม สัญญา หน้ี และเอกเทศสัญญาเก่ียวกบั ช้ือขาย เช่า

ทรัพยเ์ช่าช้ือ จาํนอง จาํนาํ คํ้าประกนั และกฎหมายเก่ียวกบัห้างหุ้นส่วน บริษทัจาํกดั บริษทัมหาชน
จาํกดั  รวมทั้งกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ  เช่น  สหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ สมาคมการคา้ หอการคา้ 
ตลอดจนพระราชบญัญติัต่าง  ๆ เช่น  ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ คุม้ครองผูบ้ริโภค และ
ส่งเสริมการลงทุน 
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2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคบั 
202-104 การบัญชีช้ันกลาง 1 3(2-2-5) 
 Intermediate Accounting I  
 วชิาบังคบัก่อน : 202-102 หลกัการบัญชีช้ันต้น    
 ศึกษาหลกัการและวิธีการบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพย ์การจาํแนกประเภทสินทรัพย ์การรับรู้

และการวดัมูลค่าสินทรัพย ์การตีราคา ตน้ทุนการกูย้ืม การจดัแบ่งส่วนสินทรัพยเ์ป็น
ตน้ทุน และค่าใช้จ่ายตามหลกัการบญัชี การดอ้ยค่าของสินทรัพย  ์การแสดงรายการ
สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูล 

 

   
202-200 การบัญชีช้ันกลาง 2 3(2-2-5) 
 Intermediate Accounting II  
 วชิาบังคบัก่อน : 202-102  หลกัการบัญชีช้ันต้น    
 ศึกษาหลกัการและวิธีการบญัชีเก่ียวกบัส่วนของเจา้ของและหน้ีสิน ประกอบดว้ยการ

จาํแนกประเภทหน้ีสิน การรับรู้และการวดัมูลค่าหน้ีสิน การตีราคา การแสดงรายการ
หน้ีสินในงบแสดงฐานะทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูล การประมาณการหน้ีสิน 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจจะเกิดข้ึน การบญัชีเก่ียวกบัการจดัตั้งกิจการ 
การดาํเนินงาน การแบ่งผลกาํไรขาดทุน การเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิก
กิจการและการชําระบัญชีของห้างหุ้นส่วน บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด 
ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะทางการเงิน การเปิดเผย
ขอ้มูล และงบกระแสเงินสด 

 

   
202-202 การบัญชีต้นทุน  3(2-2-5) 
 Cost Accounting  
 วชิาบังคบัก่อน : 202-102 หลกัการบัญชีช้ันต้น    
 ศึกษาความสาํคญัและบทบาทการบญัชีตน้ทุนในองคก์ารธุรกิจ ความหมายของตน้ทุน

ต่าง ๆ ระบบบญัชีท่ีใช้บนัทึกตน้ทุน วิธีการบญัชีและการควบคุม วตัถุดิบ แรงงาน 
ค่าใชจ่้ายการผลิต การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบญัชีตน้ทุนงานสั่งทาํ ระบบ
ต้นทุนช่วงการผลิต  ระบบต้นทุนมาตรฐาน  การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและ
ผลิตภณัฑ์พลอยได ้ของเสีย ของส้ินเปลือง งานท่ีบกพร่อง เศษซาก และตน้ทุนฐาน
กิจกรรม 
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202-203 การบัญชีช้ันสูง 1 3(2-2-5) 
 Advanced Accounting I  
 วชิาบังคบัก่อน  : 202-104   การบัญชีช้ันกลาง 1  

    202-200   การบัญชีช้ันกลาง 2  
 

 ศึกษานโยบายการบญัชี   การเปล่ียนแปลงทางการบญัชีและขอ้ผิดพลาด   งบการเงิน
ระหว่างกาล การบญัชีสําหรับรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และการเปล่ียนค่า   
งบการเงิน การบญัชีสํานักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศ สัญญาก่อสร้าง 
ธุรกิจฝากขาย  ธุรกิจขายผ่อนชําระและการเช่าซ้ือ  สัญญาเช่าระยะยาว  ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์และการบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ี 

 

   
202-204 การบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 
 Management  Accounting   
 วชิาบังคบัก่อน :  202-202   การบัญชีต้นทุน    
 ศึกษาการใชข้อ้มูลตน้ทุนในการตดัสินใจ วางแผน  ควบคุมการดาํเนินงาน จดัการธุรกิจ  

ตามสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุน ปริมาณและกาํไร ระบบ
ตน้ทุนรวม ระบบตน้ทุนผนัแปร การวิเคราะห์ตน้ทุน  การจดัทาํงบประมาณการกาํหนด
ราคาสินคา้ ราคาโอน เพื่อการตดัสินใจและการประเมินผลการปฏิบติังาน  

 

   
202-302 การสอบบัญชี 3(3-0-6) 
 Auditing  
 วชิาบังคบัก่อน  :  202-104  การบัญชีช้ันกลาง 1  

     202-200  การบัญชีช้ันกลาง 2  
 

 ศึกษาแนวคิดทั่วไป  และกรอบแนวคิดของมาตรฐานการสอบบัญชี  กฎหมายและ
พระราชบญัญติัเก่ียวกบัการสอบบญัชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี การ
ทุจริต และขอ้ผิดพลาด การวางแผนงานสอบบญัชี ความเส่ียงในการสอบบญัชีและความมี
สาระสําคญั การประเมินความเส่ียง หลกัฐานการสอบบญัชี วิธีการรวบรวมหลกัฐานและ
วิธีการตรวจสอบ การเลือกตวัอย่างในการสอบบญัชี การทดสอบแบบแจ้งขอ้ความของ
กรรมการ หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วน หรือผูจ้ดัการ กระดาษทาํการของผูส้อบบญัชี การตรวจสอบ
สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของผูถื้อหุ้น รายได ้และค่าใชจ่้าย รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร  แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วย
คอมพิวเตอร์ การควบคุมคุณภาพการสอบบญัชี การใชบ้ริการหรือผลงานของบุคคลอ่ืน  และ 
การตรวจสอบและรายงาน-บริการเก่ียวขอ้ง 
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202-303 การภาษีอากร 2 3(3-0-6) 
 Taxation   II  
 วชิาบังคบัก่อน : 202-103   การภาษีอากร 1   

                           202-104   การบัญชีช้ันกลาง 1 
 202-200   การบัญชีช้ันกลาง 2   

 

 ศึกษาแนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑก์ารรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามหลกัการ
บญัชีและการภาษีอากร การจดัทาํกระดาษทาํการเพ่ือคาํนวณภาษีเงินไดต้ามประมวล
รัษฎากร การปรับปรุงกาํไรสุทธิทางบญัชีการเงินเป็นกาํไรสุทธิทางภาษีอากร รวมทั้ง
การจดัทาํรายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีสรรพากร และการยืน่แบบแสดงรายการภาษี
สรรพากร 

 

   
202-305 ระบบสารสนเทศทางบัญชี 3(3-0-6) 
 Accounting Information Systems  
 วชิาบังคบัก่อน  : 202-102  หลกัการบัญชีช้ันต้น    

                            204-300  ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ     
 

 ศึกษาลกัษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางการบญัชี หลกัการ
จดัทาํเอกสารของธุรกิจ  หลกัการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการ
บญัชี วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเก่ียวกบั
วงจรรายได ้วงจรค่าใชจ่้าย วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงิน และรายงานทางการเงิน 
ประเภทของเอกสารและสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องในแต่ละวงจร การควบคุมภายใน 
ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีในรูปแบบของระบบงาน  โครงสร้างของขอ้มูล  และขั้นตอน
การประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 

   
202-306 การบัญชีช้ันสูง 2 3(3-0-6) 
 Advanced Accounting II  
 วชิาบังคบัก่อน  : 202-104  การบัญชีช้ันกลาง 1  

    202-200  การบัญชีช้ันกลาง 2  
 

 ศึกษาการบญัชีสาํหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม การบญัชี
สําหรับกิจการร่วมค้า การจัดทํางบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การจัดทํา   
งบการเงินจากรายการท่ีบนัทึกไวไ้ม่สมบูรณ์ ผลประโยชน์พนกังาน ภาษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชี และกิจการไม่หวงัผลกาํไร 
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202-311 ทฤษฎกีารบัญชี 3(3-0-6) 
 Accounting Theory  
 วชิาบังคบัก่อน  :   202-104  การบัญชีช้ันกลาง 1 

                                  202-200  การบัญชีช้ันกลาง 2 
 

 ศึกษาวิวฒันาการและแนวคิดทางการบญัชี ไดแ้ก่ วิวฒันาการทางการบญัชี โครงสร้าง
ของทฤษฎีบญัชี แนวคิดทางการบญัชี กรอบแนวคิดทางการบญัชี และนโยบายการบญัชี 
เป็นตน้ การแสดงผลการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ สินทรัพยแ์ละการวดัผลกาํไร แนวคิดเก่ียวกบั
รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เป็นตน้ การวดัมูลค่าเพื่อแสดงฐานะการเงิน ไดแ้ก่ สินทรัพยแ์ละ
การวดัมูลค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค่าเส่ือมราคา ค่าสูญส้ิน และการดอ้ยค่า หน้ีสิน 
ส่วนของเจา้ของ สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน เป็นตน้ และรายงาน
การเงิน ไดแ้ก่ งบการเงิน การเปิดเผยขอ้มูลในรายงานการเงิน และการบญัชีเม่ือระดบั
ราคาเปล่ียนแปลง เป็นตน้ 

 

   
202-317   ภาษาองักฤษสําหรับธุรกจิ 1 3(2-2-5) 
                 English for Business  I  
 ศึกษาการพฒันาทกัษะ ฝึกปฏิบติั เก่ียวกบัคาํศพัท ์สาํนวน ประโยคท่ีใชใ้นการส่ือสาร

ในสถานการณ์ต่างๆทางธุรกิจ การติดต่อส่ือสารทางโทรศพัท์ การทาํบนัทึกขอ้ความ  
การอ่านโฆษณา  การเขียนจดหมายสมคัรงาน  การเขียนประวติัส่วนตวั การสัมภาษณ์
งาน การใชภ้าษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะวิชาชีพทางการบญัชี  รวมถึงการสืบคน้ขอ้มูลจาก
อินเตอร์เน็ต  และการโตต้อบจดหมายอิเลก็ทรอนิค 

 

   
202-318   ภาษาองักฤษสําหรับธุรกจิ 2 3(2-2-5) 
                 English for Business II  
                 วชิาบังคบัก่อน :  202–317  ภาษาองักฤษสําหรับธุรกจิ 1  
 ศึกษาการฝึกฝนต่อจากภาษาองักฤษสาํหรับธุรกิจ 1 โดยใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัการจดัทาํ

เอกสารทางธุรกิจ เช่น จดหมายสั่งซ้ือ  ใบเสนอราคา เอกสารทางดา้นบญัชี รวมถึงการ
จดัทาํบญัชีดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป  การพฒันาทกัษะการฟัง การพดู  การอ่าน  การเขียน
เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัธุรกิจท่ีมีระบบสูงข้ึนไปอีก 
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202-400 รายงานการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน 3(3-0-6) 
 Financial Reports and Analysis  
 วชิาบังคบัก่อน :  202-104  การบัญชีช้ันกลาง 1  

                  202-200  การบัญชีช้ันกลาง 2  
 

 ศึกษารายงานการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลทางการบญัชี วิธีการและเคร่ืองมือในการ
วิเคราะห์งบการเงินและขอ้มูลทางการบญัชีอ่ืนท่ีสําคญัเพื่อการตดัสินใจ การวิเคราะห์
อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใชน้โยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนั 
ตลอดจนการวิเคราะห์งบการเงินรวม โดยเนน้การใชก้รณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง 
 

 

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

   202-200  การบัญชีช้ันกลาง 2 
 

 ศึกษาการกาํกบัดูแล วตัถุประสงคแ์ละองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน การควบคุม
ภายในตามแนวคิดของ COSO การจดัการความเส่ียงขององคก์าร (Enterprise Risk 
Management : ERM) ตามแนวคิดของ COSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุม
ภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้ งหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบติังานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอน
ของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมท่ีสําคญัขององคก์าร รวมทั้ง
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของผูต้รวจสอบภายในต่อการทุจริตในองคก์าร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

28

 
 
 

2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก 
1.  กลุ่มวชิาการบัญชีการเงิน 
202-307 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Public Sector  Accounting  
 วชิาบังคบัก่อน :  202-102 หลกัการบัญชีช้ันต้น    
 ศึกษาความหมาย วตัถุประสงค์ แนวคิดและพฒันาการด้านการบญัชีของหน่วยงาน

ภาครัฐ นโยบายการบญัชีและมาตรฐานการบญัชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบติัเก่ียวกบั
การบญัชีหน่วยงานภาครัฐ การจัดทาํรายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐและ   
งบการเงินของแผน่ดิน 

 

  
 

 

202-308 การบัญชีธนาคาร 3(3-0-6) 
 Bank Accounting  
 วชิาบังคบัก่อน : 202-102  หลกัการบัญชีช้ันต้น     
 ศึกษาระบบการบญัชีของธนาคารพาณิชย ์และเอกสารการเงินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย ์การบนัทึกบญัชี การปิดบญัชีประจาํงวด การทาํงบการเงินและระบบ
การบญัชีธนาคารพาณิชยท่ี์ใชค้อมพิวเตอร์ 

 

  
 

 

202-309 ระบบข้อมูลทางการเงิน 3(3-0-6) 
 Financial Information Systems  
 วชิาบังคบัก่อน  :  202-104  การบัญชีช้ันกลาง 1  

                    202-200  การบญัชีช้ันกลาง 2  
     202-205 การเงินธุรกจิ   

 

 ศึกษาองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการเงิน ลักษณะข้อมูลท่ี
ผูบ้ริหารทางการเงินตอ้งการ การแบ่งกระบวนการพฒันาระบบขอ้มูลคอมพิวเตอร์เป็น
ขั้นตอนต่าง ๆ การออกแบบระบบขอ้มูลการเงิน โครงสร้างของระบบขอ้มูลทางการเงิน
ต่าง ๆ รวมทั้งการประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในระบบขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจทาง
การเงิน 
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202-310 การบัญชีสําหรับวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 3(3-0-6) 
 Accounting  for Small and Medium Enterprises  
 วชิาบังคบัก่อน  :  202-104  การบัญชีช้ันกลาง 1  

                    202-200  การบญัชีช้ันกลาง 2  
 

 ศึกษาความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม รูปแบบและขั้นตอนการจดัตั้ง
ธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การบริหารงานของธุรกิจ ด้านการผลิต การตลาด   
การทรัพยากรบุคคล การบริหารจดัการ มาตรฐานการบญัชี ระบบบญัชีและงบการเงิน 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี และการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีสาํหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ   ขนาดยอ่ม 
 
 

 

202-312 การบัญชีเฉพาะกจิการ 3(3-0-6) 
 Accounting for Specific Enterprises  
 วชิาบังคบัก่อน  :   202-102  หลกัการบัญชีช้ันต้น    
 ศึกษาลกัษณะการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ การบญัชีและการควบคุมภายในเก่ียวกับ

สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย รายงานผลการดาํเนินงานและ
การแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนั้น ๆ เช่น  ธนาคาร สถาบนัการเงิน โรงพยาบาล 
โรงแรม การเกษตรกรรม  ธุรกิจการท่องเท่ียว สหกรณ์ มรดกและทรัสตี การประกนัภยั 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เป็นตน้ 
 
 

 

202-402 การบัญชีระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Accounting  
 วชิาบังคบัก่อน  :  202-104  การบัญชีช้ันกลาง 1  

    202-200  การบัญชีช้ันกลาง 2  
 

 
 
 
 

ศึกษาระบบบญัชีในธุรกิจระหว่างประเทศ การเปรียบเทียบระบบบญัชีและวิธีปฎิบติั
ทางการบญัชีของประเทศต่างๆ การลดความแตกต่างทางการบญัชี การซ้ือตราสาร
ล่วงหนา้และภาวะเงินเฟ้อ งบการเงินระหว่างประเทศ งบการเงินรวมและรายงานตาม
ส่วนงานของบริษทัขา้มชาติ การวิเคราะห์ งบการเงินนานาชาติ ราคาโอนและภาษี
ระหวา่งประเทศ การวางแผนและควบคุมของบริษทัขา้มชาติ 

 



 

 

30

  
 
 

 

202-403 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3(1-4-4) 
 Seminar in  Financial  Accounting  
 วชิาบังคบัก่อน  :  202-104  การบัญชีช้ันกลาง 1  

    202-200  การบัญชีช้ันกลาง 2  
 

 ศึกษาการอภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการนาํกรอบแนวคิดทางการบญัชีและมาตรฐาน
การบญัชีไปใชใ้นการปฏิบติังานดา้นการบญัชีการเงินสําหรับองคก์ารประเภทต่าง ๆ 
โดยใชก้รณีศึกษา บทความ เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ประเดน็ท่ีน่าสนใจ ตลอดจนปัญหาดา้นการบญัชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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2.  กลุ่มวชิาการบัญชีบริหาร 
202-313 การบัญชีเพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Management Accounting  
 วชิาบังคบัก่อน  :  202-104  การบัญชีช้ันกลาง 1  

                             202-200  การบัญชีช้ันกลาง 2  
 

 ศึกษากรอบแนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Development) ผลกระทบเชิงลบ
ของการประกอบธุรกิจท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม กระบวนการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
การรวบรวม จดัทาํและวิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม และประโยชน์ทางธุรกิจท่ี
ไดรั้บจากการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ทั้งท่ีเป็นตวัเลขทางการเงิน และไม่เป็นตวัเลขทาง
การเงิน การจดัทาํรายงานขอ้มูลการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management 
Reporting) เสนอต่อผูบ้ริหาร รวมทั้งการจดัทาํรายงานการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน 
(Sustainability Reporting) เสนอต่อผูใ้ชภ้ายนอกตามแนวปฏิบติัของ ISO หรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

   
202-314 การบัญชีสําหรับอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Accounting for Industrials  
 วชิาบังคบัก่อน  :  202-204  การบัญชีบริหาร  
 
 
 

ศึกษาลกัษณะของกิจการอุตสาหกรรม ตน้ทุนการผลิตสินคา้ สินคา้คงเหลือ หลกัการ
บัญชีเก่ียวกับวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต การปรับปรุงและปิดบัญชี   
งบทดลอง   งบต้นทุนการผลิต งบการเงิน และภาษีมูลค่าเพิ่ม  โดยนําเอาระบบ
โปรแกรมสาํเร็จรูปทางดา้นบญัชีตน้ทุนการผลิต มาใชใ้นการทาํงาน 

 

   
202-405 การวางแผนกาํไรและการควบคุม 3(3-0-6) 
 Profit Planning and Control  
 วชิาบังคบัก่อน  :  202-204  การบัญชีบริหาร   
 ศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนกาํไรและการควบคุม รวมไปถึง   

การประเมินผลงานขององคก์ารประเภทต่าง ๆ โดยเนน้การวางแผนกลยทุธ์และการใช้
งบประมาณเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผน
ท่ีวางไว ้การกาํหนดดชันีช้ีวดัผลการดาํเนินงาน และการรายงานเพ่ือการควบคุมและ  
การบริหาร 
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202-406 สัมมนาการบัญชีบริหาร 3(1-4-4) 
 Seminar in Managerial Accounting  
 วชิาบังคบัก่อน  :  202-204  การบัญชีบริหาร  
 ศึกษาการอภิปรายและวิเคราะห์บทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดล้อมท่ี

เปล่ียนแปลงไป การใชข้อ้มูลทางการบญัชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกตก์ารบญัชีตน้ทุน
และการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการบญัชีเพื่อการบริหาร ตลอดจนประเด็นท่ีน่าสนใจ ปัญหา
พิเศษทางการบญัชีบริหารตามสภาพแวดลอ้มปัจจุบนัและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

3.  กลุ่มวชิาการตรวจสอบ 
202-407 ปัญหาการสอบบัญชี 3(3-0-6) 
 Problems in Auditing  
 วชิาบังคบัก่อน  :  202-302 การสอบบัญชี   
 ศึกษาการทาํกระดาษทาํการ การสอบบญัชี กรณีศึกษา ปัญหาเฉพาะเร่ืองและประเภท

ธุรกิจ ปัญหาการเสนอรายงานต่อผูถื้อหุน้ วิวฒันาการของวิชาชีพ ปัญหาของวิชาชีพใน
ปัจจุบนั บทบาทของสมาชิกวิชาชีพ 

 

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

202-305   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  
                 202-401    การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

 

 ศึกษาแนวคิดและผลกระทบเน่ืองจากการนาํระบบคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการประมวลผล
ทางดา้นการบญัชี การควบคุมภายในของระบบงานท่ีใช้คอมพิวเตอร์ การทุจริตทาง
คอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกัน การประเมินความเส่ียงและการควบคุมภายใน   
การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของการประมวลผลขอ้มูล เทคนิคและการตรวจสอบระบบ
บญัชีท่ีใชค้อมพิวเตอร์ และการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการตรวจสอบ 

 

202-409 สัมมนาการสอบบัญชี 3(1-4-4) 
 Seminar in Auditing  
 วชิาบังคบัก่อน  :  202-302  การสอบบัญชี   
 ศึกษาการอภิปราย วิเคราะห์และคน้ควา้เพื่อใหเ้กิดความรู้และความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงใน

มาตรฐานการสอบบญัชีและปัญหาในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี แนวทางการแกไ้ข 
โดยใชก้รณีศึกษา บทความและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ตลอดจนประเดน็ท่ีน่าสนใจ ปัญหาพิเศษดา้นการสอบบญัชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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202-410 สัมมนาการตรวจสอบภายใน 3(1-4-4)  
 Seminar in Internal Audit  
 วชิาบังคบัก่อน  :  202-401  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
 ศึกษาการอภิปราย วิเคราะห์และคน้ควา้เพื่อให้เกิดความรู้ ทกัษะ และความเขา้ใจอย่าง

ลึกซ้ึงในปัญหาในการปฏิบัติงานของผูต้รวจสอบภายใน แนวทางแก้ไข โดยใช้
กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งในประเทศและต่างประเทศ 
ตลอดจนประเด็นท่ีน่าสนใจ ปัญหาพิเศษดา้นการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

 

   
4.  กลุ่มวชิาอืน่ๆ 
202-300 การใช้คอมพวิเตอร์ในงานบัญชี 3(0-6-3) 
 Computer Applications in Accounting  
 วชิาบังคบัก่อน  :  100-119  พืน้ฐานคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ   

    202-102  หลกัการบัญชีช้ันต้น 
 

 ศึกษาองค์ประกอบของระบบขอ้มูลทางบญัชีท่ีใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี 
ขั้นตอนการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางบญัชี การประมวลผลขอ้มูล ระบบต่าง ๆ เช่น 
ระบบค่าจา้งเงินเดือน ระบบการขาย ระบบการซ้ือสินคา้ ระบบบญัชีลูกหน้ี ระบบบญัชี
เจา้หน้ี ระบบการควบคุมสินคา้คงเหลือ ระบบการผลิต ระบบบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
เป็นตน้ 

 

202-315 การวจัิยทางการบัญชี 3(2-2-5 ) 
 Accounting Research and Methodology  
 วชิาบังคบัก่อน  :  202-104  การบัญชีช้ันกลาง 1  

     202-200  การบัญชีช้ันกลาง 2  
 

 ศึกษาหลกัการ และระเบียบวิธีวิจยั การทาํวิจยัในรูปแบบต่าง ๆ และการส่ือสารความรู้
เก่ียวกบัการวิจยั การศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการบญัชี 
 

 

202-411 การจัดการภาษีอากร 3(3-0-6)  
 Tax Management  
 วชิาบังคบัก่อน  :  202-303  การภาษีอากร  2  
 ศึกษาการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย 

ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยดัภายใตก้รอบของ
กฎหมาย และความรับผดิชอบต่อสงัคม 
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205-404 สัมมนาคุณธรรมจริยธรรม 3(1-4-4)  
 Seminar in Morals and Ethics  
 วชิาบังคบัก่อน  :  -  
 ตระหนกัในคุณธรรม จริยธรรม มีวินยั ตรงต่อเวลา และรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

เขา้ใจภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีมและแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ รู้จกั
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของ
องคก์ารและสงัคม รู้จกัการใชเ้หตุผล มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

   
1.3  กลุ่มรายวชิาสหกจิศึกษา 
202-479 สหกจิศึกษา  9(0-40-9) 
 Cooperative Education  
 วิชาบังคับก่อน  : 100-244  เตรียมสหกจิศึกษา  และ นักศึกษาต้องลงทะเบียนและ สอบ

ผ่านในกลุ่มวชิาเอกบังคบัแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 
 

 ศึกษาการปฏิบติังานจริงในธุรกิจประเภทต่าง ๆ โดยท่ีการปฏิบติังานและการทาํรายงาน
จะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลของผูบ้ริหารแต่ละสถานประกอบการและอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็น
เวลา 1 ภาคการศึกษา หรือไม่นอ้ยกวา่ 600 ชัว่โมง 

 

   
202-499 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  2(0-40-0) 
 Cooperative Education Internship    
 วชิาบังคบัก่อน  :   เป็นนักศึกษาช้ันปีที ่2 ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน  
 ศึกษาการทดลองปฏิบติังานตามความเป็นจริง นอกสถานศึกษา  โดยการประสานงาน

ระหว่างสถาบนักบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีจะสามารถรับนักศึกษาภายใตก้ารควบคุมดูแล 
ติดตามและประเมินผล 

 

           
 
 
 
 
 
 

 


