หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
(ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะวิทยาการจัดการ

3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 133 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
3.1.2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
30
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
9
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
6
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
6
4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
97
1) กลุมวิชาแกน
42
2) กลุมวิชาชีพ
55
2.1) กลุมวิชาเอก
40
2.1.1) บังคับ
33
2.1.2) ประสบการณภาคสนาม
7
2.2) กลุมวิชาเลือก
15
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1) กลุมภาษาและการสื่อสาร
9
บังคับเรียนจํานวน 9 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้
0011101* การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
0011102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
0011103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
0011104 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

หมายเหตุ : *รายวิชา 0011101 การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ เรียนโดยไมนบั หนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
การศึกษา (non credit) หากนักศึกษามีผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ผานตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จะไดรับการยกเวน ไมตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
6
หนวยกิต
บังคับเรียน 3 หนวยกิต และใหเลือกเรียนจํานวน 3 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้
0021101 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
0021102 ปรัชญาทั่วไป
3 (3-0-6)
0021103 สุนทรียภาพของชีวิต
3 (3-0-6)
0021104 ศาสตรและศิลปแหงความสุข
3 (3-0-6)
0021105 ทักษะชีวิต
3 (3-0-6)
0021106 พฤติกรรมมนุษยกบั การพัฒนาตน
3 (3-0-6)
0021107 บุคลิกภาพและภาวะผูนํา
3 (3-0-6)
0021108 การศึกษาคนควาและการอางอิง
3 (3-0-6)
0021109* จิตสํานึกราชภัฏ
3 (2-2-5)
หมายเหตุ : * รายวิชา 0021109 จิตสํานึกราชภัฏ บังคับเรียน
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจํานวน 6 หนวยกิต ในรายวิชาดังตอไปนี้
0031101 สังคมไทยกับความเปนพลวัต
3 (3-0-6)
0031102 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0031103 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
0031104 ธนบุรีศึกษา
3 (3-0-6)
0031105 สมุทรปราการศึกษา
3 (3-0-6)
0031106 เศรษฐกิจไทยรวมสมัย
3 (3-0-6)
0031107 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
0031108 ธุรกิจสมัยใหม
3 (3-0-6)
0031109 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
0031110 โลกศึกษา
3 (3-0-6)
0031111 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6)
4) กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจํานวน 9 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้

0041101
0041102
0041103
0041104
0041105
0041106
0041107
0041108

3301102
3301103
3302101
3302102
3303102
3311101
3311102
3341101
3351101
3401001
3411101
3412302
3414204
3431401

วิทยาศาสตรเพือ่ คุณภาพชีวิต
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
อาหาร และยา เพื่อคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิตและครอบครัวในสังคมยุคใหม
กีฬาเพื่อสุขภาพ
ภัยธรรมชาติ
การคิดและการตัดสินใจ
วิธีการแสวงหาความรู
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุมวิชาแกนบังคับเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 2
การเงินธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย
วิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
การบัญชีชั้นตน 1
การบัญชีชั้นตน 2
หลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
การภาษีอากร 1
หลักเศรษฐศาสตร
องคการและการจัดการ
การจัดการปฏิบัติการ
การจัดการเชิงกลยุทธ
หลักการตลาด

2) กลุมวิชาชีพ
2.1) กลุมวิชาเอก
2.1.1) วิชาบังคับเรียน
3312101
3312102
3312103
3313101
3313102

97
42

การบัญชีชั้นกลาง 1
การบัญชีชั้นกลาง 2
การวิเคราะหและการรายงานทางการเงิน
การบัญชีชั้นสูง 1
การบัญชีชั้นสูง 2

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

55
40
33

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

3322101
3322102
3333101
3333102
3342101
3352101

การบัญชีตนทุน 1
การบัญชีตนทุน 2
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
การสอบบัญชี
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การภาษีอากร 2

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

2.1.2) ประสบการณภาคสนาม
7
หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง
3304101
เตรียมความพรอมในการปฏิบัตงิ านวิชาชีพ
1 (45)
3304102 การฝกปฏิบัตงิ านวิชาชีพบัญชี
6 (640)
หรือ
3304103 สหกิจศึกษาทางการบัญชี
6 (640)
2.2) กลุมวิชาเลือก
15 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชากลุมวิชาตาง ๆ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยบังคับเรียนรายวิชา
สัมมนาการบัญชีจํานวน 3 หนวยกิต
2.2.1) กลุมวิชาบัญชีการเงิน
3313103 การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี
3 (3-0-6)
3313104 สถิติเพื่อการวิจัยทางการบัญชี
3 (3-0-6)
3313105 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3 (3-0-6)
3314101 ทฤษฎีบัญชี
3 (3-0-6)
3314102 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ
3 (3-0-6)
3314103 การบัญชีเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
3314104 การบัญชีระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
3314105 สัมมนาการบัญชีการเงิน
3 (2-2-5)
2.2.2) กลุมวิชาการบัญชีบริหาร
3323101 การวางแผนกําไรและการควบคุม
3 (3-0-6)
3323102 การบัญชีตามความรับผิดชอบตอสังคม
3 (3-0-6)
3324101 การบริหารตนทุนเชิงกลยุทธ
3 (3-0-6)
3324102 ปญหาการบัญชีบริหาร
3 (3-0-6)
3324103 สัมมนาการบัญชีบริหาร
3 (2-2-5)
2.2.3) กลุมวิชาการตรวจสอบ

3333103
3334101
3334102
3334103
3334104

การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
ปญหาการสอบบัญชี
สัมมนาการตรวจสอบภายใน
สัมมนาการสอบบัญชี

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

2.2.4) กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
3342102 การจัดการฐานขอมูลทางบัญชี
3 (3-0-6)
3343101 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม
3 (3-0-6)
3343102 โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
3 (2-2-5)
3344101 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
3344102 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (2-2-5)
2.2.5) กลุมวิชาภาษีอากร
3352102 การวางแผนภาษี
3 (3-0-6)
3353101 การบริหารภาษีอากร
3 (3-0-6)
3353102 ปญหาภาษีอากรธุรกิจ
3 (3-0-6)
3354101 การตรวจสอบบัญชีภาษีอากร
3 (3-0-6)
3354102 สัมมนาการภาษีอากร
3 (2-2-5)
2.2.6) กลุมวิชาการเงิน
3362101 การบริหารเงินทุน
3 (3-0-6)
3363101 การบริหารการเงินระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
3363102 การธนาคารระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
3364101 ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน
3 (3-0-6)
3364102 สัมมนาปญหาทางการเงิน
3 (2-2-5)
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หรือรายวิชาในหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมซ้ํากับรายวิชาที่
ทางหลักสูตรจัดไวใหเรียนตามแผนการเรียน รวมถึงตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมใน
เกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

หมายเหตุ กลุมรายวิชาที่เปดใหหลักสูตรอื่น ๆ ลงทะเบียนเรียน
3301101 หลักการบัญชี
3302101 การเงินธุรกิจ
3303101 การบัญชีเพื่อการจัดการ

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

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สามารถลงทะเบียนเรียนในชวง 4 ปการศึกษา ดังนี้
ชั้นปที่ 1
ภาคเรียนที่
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2
นก.

0011101* การพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นก.

0011103 ภาษาอังกฤษเพื่อ
2(1-2-3)

การสื่อสาร

3(2-2-5)

0011102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5) 0031109 อาเซียนศึกษา

3(3-0-6)

0021109* จิตสํานึกราชภัฏ

3(2-2-5) 0041107 การคิดและการตัดสินใจ

3(2-2-5)

0031101สังคมไทยกับความเปนพลวัต 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะดาน
กลุมวิชาแกน

3301102 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา
3311102 การบัญชีชั้นตน 2
3(2-2-5)
วิชาชีพทางธุรกิจ 1
3(3-0-6)
3311101 การบัญชีชั้นตน 1
3(2-2-5) 3341101 หลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ
3(3-0-6)
3401001 หลักเศรษฐศาสตร
3(3-0-6) 3351101 การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
3431401 หลักการตลาด

กลุมวิชาชีพบังคับ

3(3-0-6) 3411101 องคการและการจัดการ

3(3-0-6)

กลุมวิชาชีพเลือก

ฝกประสบการณภาคสนาม
หมวดวิชาเลือกเสรี

รวมหนวยกิต

21

21

ชั้นปที่ 2
ภาคเรียนที่
หมวดวิชา

1
รหัสวิชา

2

ชื่อวิชา

นก. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นก.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0011104 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะ
การเรียน

0041105 กีฬาเพื่อสุขภาพ

3(2-2-5)

3(2-2-5)

0041102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อชีวิต

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
กลุมวิชาแกน

3302102 กฎหมายธุรกิจและ
การพาณิชย

3(3-0-6)

3301103 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ทางธุรกิจ 2
3(3-0-6)
3302101 การเงินธุรกิจ

กลุมวิชาชีพบังคับ

3312101 การบัญชีชั้นกลาง 1

3(2-2-5) 3312102 การบัญชีชั้นกลาง 2

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3322101 การบัญชีตนทุน 1

3(3-0-6) 3312103 การวิเคราะหและการ
รายงานทางการเงิน

3352101 การภาษีอากร 2

3(3-0-6) 3322102 การบัญชีตนทุน 2

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

กลุมวิชาชีพเลือก

ฝกประสบการณภาคสนาม
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิต

18

18

ชั้นปที่ 3
ภาคเรียนที่
หมวดวิชา

1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2
นก. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นก.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0021106 พฤติกรรมมนุษยกับ
การพัฒนาตน

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
กลุมวิชาแกน

3303102 วิเคราะหเชิงปริมาณ
และสถิติธุรกิจ

กลุมวิชาชีพบังคับ

3313101 การบัญชีชั้นสูง 1

3412302 การจัดการปฏิบัติการ
3(3-0-6)

3(2-2-5) 3313102 การบัญชีชั้นสูง 2

3342101 ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี

กลุมวิชาชีพเลือก

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3333101 การควบคุมและ
3(2-2-5)

ตรวจสอบภายใน

3(3-0-6)

xxxxxxx วิชาเลือก

3(x-x-x) xxxxxxx วิชาเลือก

3(x-x-x)

xxxxxxx วิชาเลือก

3(x-x-x) xxxxxxx วิชาเลือก

3(x-x-x)

ฝกประสบการณภาคสนาม

หมวดวิชาเลือกเสรี
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

รวมหนวยกิต

18

18

ชั้นปที่ 4
ภาคเรียนที่
หมวดวิชา

1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2 (นักศึกษาฝกงาน/สหกิจศึกษา)
นก.

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นก.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาเฉพาะดาน
กลุมวิชาแกน

3414204 การจัดการเชิงกลยุทธ

3(3-0-6)

กลุมวิชาชีพบังคับ

3333102 การสอบบัญชี

3(3-0-6)

กลุมวิชาชีพเลือก

xxxxxxx วิชาเลือก

3(x-x-x)

ฝกประสบการณภาคสนาม

3304101 เตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพ
1(45)
3304102 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชี 6(640)
หรือ
3304103 สหกิจศึกษาทางการบัญชี

หมวดวิชาเลือกเสรี

6(640)

xxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

รวมหนวยกิต

3(x-x-x)

12

7

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

0011101

การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
English Proficiency Development
ไวยากรณพื้นฐาน โครงสรางประโยค การออกเสียง และคําศัพ ทร ะดับ เบื้ อ งตน
โดยเนน การฟง พูด อาน และเขียนในสถานการณตางๆ
Basic grammar; sentence structure; pronunciation and Fundamental
vocabulary with special emphasis on listening, speaking, reading and writing
skills in various everyday situations.

0011102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
ความสํ า คัญ ของภาษาไทยในฐานะเป นเครื่อ งมือ สื่ อ สาร และแสดงถึ ง ความเป น
เอกลักษณของชาติ การสืบคนขอมูลขาวสารจากทรัพยากรสารสนเทศ การสรุปความ การขยาย
ความ การวิเ คราะห และการแสดงความคิดเห็น การตีความ และการนําเสนอ โดยเนน
กระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา
The importance of Thai Language as a tool for communication and
representation of national identity; information retrieval from information
resources; drawing conclusions; making elaboration; analyses and expressions of
opinions; data interpretation and presentation with an emphasis on integration
process of language skills.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

0011103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณทั่วไปในชีวิตประจําวัน การทักทาย
การบอกลา การแนะนําตัวเองและผูอื่น การแสดงถึงอารมณ และความรูสึกที่เหมาะสม การ
บอกลั ก ษณะบุ ค คล และสิ่ ง ของ โดยการพัฒ นาทั ก ษะการฟ ง พูด อ า น และเขี ย น
ภาษาอังกฤษแบบผสมผสานกันทั้ง 4 ทักษะ ในลักษณะรูปประโยคพื้นฐานที่ใชไวยากรณเบื้องตน
ไมซับซอน การออกเสียงคําภาษาอังกฤษใหถูกตอง การฝกเขียนประโยคงายๆ เพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน การฝก อานและทําความเขาใจข อ ความภาษาอัง กฤษสั้นๆ การกรอก
แบบฟอรม การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ
Everyday English for general situations such as greeting, farewell,
introducing oneself and other; expressing appropriate emotions and feeling;
describing personal characteristics and object specification; developing four
communication skills through practising basic grammar and simple patterns of
sentences including practising phonetics; basic writing for everyday
communication; practising reading and understanding short text; form filling;
searching data from various sources.

0011104

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
English for Study Skills

3(2-2-5)

การฝกเทคนิคในการอานเพื่อหาหัวเรื่อง ใจความสําคัญ และรายละเอียดสนับสนุนจาก
สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส การใชหนังสือพิมพเปนสื่อในการคนหา และเพิ่มเติมความรู
การใชพจนานุกรม และการนําเสนอขอมูลเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
Practising reading skills for finding topics, main ideas and supporting
details from printing materials and electronic media; using newspapers as a
source material to fulfil and broaden student’s knowledge; practising dictionary
and presentation skills for improving speaking and writing competencies.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

0021101

ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Truth of Life
การเขาถึงธรรมชาติของตนเอง สังคม และโลก การพัฒนาตนตามหลักอริยสัจ การ
กําหนดเปาหมายของชีวิตดวยหลักคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถดํารงชีวิตอยูอยางมีสติใน
สังคมโลกาภิวัตนเพื่อสันติสุขอยางยั่งยืนทั้งสวนตนและสังคม
Realizing the nature of oneself, society, and the world; self – training in
accordance with the principles of the noble truth; determining the goal of life
base on virtual principle; ability to lead an individual life with mindfulness in the
globalized society for sustainable peace for both oneself and other members of
society.

0021102

ปรัชญาทั่วไป
3(3-0-6)
General Philosophy
แนวคิดทางปรัชญา พัฒนาการทางความคิดของนักปรัชญาในอดีตจนถึงปจจุบัน ปญหา
สําคัญทางปรัชญาในแตล ะสาขา ปรัชญาชีวิตของคนไทยซึ่ง ตั้ งอยูบ นพื้นฐานของศาสนาใน
ประเทศไทย

Philosophical concepts; development of philosopher’s thinking from
past to present; the main philosophical problems in each branch; Thai
philosophy of life based on main religions in Thailand.
0021103

สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสุนทรียภาพ การรับรู และการเรียนรูเกี่ยวกับคุณคา
ทางความงามในดานศิลปะ ดนตรี และศิลปะการแสดง โดยมุงสรางรสนิยมทางศิลปะ และ
นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิต
The relationships between humans and aesthetics; perception and
learning about the values of artistic beauty, music, and performing arts, aiming at
the creation of artistic taste and its useful application to good living.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

0021104

ศาสตรและศิลปแหงความสุข
3(3-0-6)
The Science and Art of Happiness
แนวคิดวาดวยความสุขของนักคิดสําคัญของโลก ศาสตรแหงความสุขที่บูรณาการมา
จากขอคนพบของสาขาจิตวิทยาเชิงบวก พันธุกรรมศาสตรเชิงพฤติกรรม ประสาทวิทยา และ
เศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรม การแสวงหาความสุขในระดับปจเจกบุคคลและสังคม
Concept of happiness based on principles discovered by world thinkers;
the science of happiness integrated with findings from positive psychology,
behavioral genetics, neuroscience, and behavioral economics; individual and
collective pursuits of happiness.

0021105

ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Life Skills
การจัดการกับปญหารอบๆตัวในสภาพสังคมปจจุบัน การเตรียมความพรอม สําหรับ
การปรับตัวในอนาคต ในดานความรู เรื่องความคิดสรางสรรค และความคิดวิเคราะห วิจารณ
ในดานเจตคติ เรื่องความตระหนักรูในตน และความเห็นใจผูอื่ น และในดานทักษะ เรื่องการ

น(ท-ป-อ)

สรางสัมพันธภาพ และการสื่อสาร การตัดสินใจ และการแกปญหา การจัดการกับอารมณ
และความเครียด
Management of surrounding problems in contemporary society; preparing
readiness for self-adjustment in the future; including knowledge dimension;
creative thinking and critical thinking; attitude dimension; self realization and
empathy to other people; and skill dimension; creating human relationship and
communication, decision making and problem solving; emotion and stress
management.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

0021106

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
พื้นฐานแหงพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตนดานมนุษยสัมพันธ และการดํารงชีวิตอยาง
เปนสุข การสื่อสารที่ประสบความสําเร็จ การทํางานเปนทีม ภาวะผูนําและผูตาม การเสริมสราง
แรงจูงใจ การใฝเรียนรู และพลังแหงชีวิตเพื่อประสิทธิภาพแหงตน ประสิทธิผลแหงงานและการ
อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติสุข
Fundamentals of human behaviors; self development in human relations
and happy living; successful communication; team working; leadership and
followers; empowerment of motivation, constant design for learning and life
energy for self’s efficiency; work effectiveness and peaceful living with others.

0021107

บุคลิกภาพและภาวะผูนํา
Personality and Leadership

3(3-0-6)

การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายนอก และภายใน ดานการแตงกาย มารยาท การวางตัวใน
สังคม มนุษยสัมพันธ การเขารวมงานสังคมในโอกาสตาง ๆ ภาวะผูนํา การเจรจาตอรอง การ
เขียนใบสมัครงาน รวมทั้ ง การพัฒ นาดา นจิต ใจ ทั ศนคติ และอารมณ หลั ก จิตวิ ท ยา และ
หลักธรรมทางศาสนา การคิดวิเคราะห การวางแผนเพื่อพัฒนา การประเมินตนเอง
Internal and external personality development related to dressing,
etiquette, appropriate social behavior; human relations; participating in various
social occasions; leadership; negotiation; writing job application;
mental,attitudinal, and emotional developments; principles of psychology and
religious principles; analytical thinking; planning for development; selfassessment.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

0021108

การศึกษาคนควาและการอางอิง
3(3-0-6)
Study Fundamentals and Referencing
ความหมาย และความสําคัญของการศึกษาคนควาทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบสื่อ
สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อบุคคล แหลงสารสนเทศ ภูมิปญญาทองถิ่น การเขาถึง การ
กําหนดกลยุทธการคน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเขาถึงและคนคื นสารสนเทศ การ
ประเมิน การเลือก การวิเคราะห การสังเคราะหสารสนเทศ การเขียนรายงานการคนควา การ
เขียนอางอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของ
Concepts and importance of study information resources in printed
media, electronic media and personnel sources; local wisdom, information
accessing, identifying searching strategies, using information technology to access
and retrieve; information evaluation, selection, analysis and synthesis of

information, report writing, reference and bibliography writing, ethics and law
involved.
0021109

จิตสํานึกราชภัฏ
3(2-2-5)
Rajabhat Consciousness
ความเปนมาของชาติไทยและหนาที่พลเมือง ความเปนมาของราชภัฏ พัฒนาการและอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การสราง และปลูกฝงจิตสํานึกความเปนไทย และความ
เปนราชภัฏ การสรางคุณลักษณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีใหมีคุณธรรม ความสามัคคี
ภาวะผูนํา จิตสาธารณะ และสุขภาวะดวยโครงงาน
Historical background of Thai nation and civic duties; historical
background of Rajabhat; development and identity of Rajabhat Dhonburi
University; creation and awareness implantation of being Thai and Rajabhat;
forming DRU students’ characteristics with morality, unity, leadership, public
consciousness and well-being through project-based learning.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

0031101

สังคมไทยกับความเปนพลวัต
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย และความเปนพลวัตของสังคมโลก การผสมผสานวิถีไทย
กับ พหุวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
General characteristics of Thai society and the dynamics of global society;
integration of Thai culture and multiculture for social living; public consciousness;
happy living in society based on virtues, morality and sufficient economic
principles.

น(ท-ป-อ)

0031102

การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ประวัติความเปนมาของการเมือ ง และการปกครองไทย การวิเคราะหการเมืองและ
พฤติ ก รรมทางการเมื อ งไทย แนวคิ ด ทั่ว ไปเกี่ ย วกั บ ประชาธิ ป ไตย การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย สิทธิ และหนาที่ของพลเมืองไทย การวิเคราะหบทบาทของสถาบัน
ทางการเมืองไทย และระบบการบริหารราชการไทย
Historical background of Thai politics and government; analyses of Thai
politics and political behaviors; general concept of democracy; Thai democratic
government; rights and duties of Thai citizens; analyses of Thai political
institutional roles and public administration system.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

0031103

กฎหมายกับชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Law for Life and Society
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับชีวิตและสังคม สิทธิ
หนาที่ และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลตามกฎหมาย ความรับผิดชอบในทางแพงและในทาง
อาญา กระบวนการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายครอบครัว
และมรดก กฎหมายทรัพ ยสินทางปญ ญา กฎหมายสิ่งแวดลอ ม กฎหมายมหาชน กฎหมาย
แรงงาน

น(ท-ป-อ)

Introduction to the study of law; relation of law to an individual and
society; basic right duties and freedom of citizen under the law; responsibily in
civil law and criminal law; process of justice accordiry to criminal procedure
code; family law; succession laws; intellectual property law; environmental law;
public law labour law.
0031104

ธนบุรีศึกษา
3(3-0-6)
Thonburi Studies
ลักษณะทางภูมิศาสตร พัฒนาการทางการเมืองการ ปกครอง สังคมและเศรษฐกิจของ
กรุงธนบุรี ทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นในฝงธนบุรี การดํารงชีวิตและการปรับตัวของชุมชน
ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตนและปญหาที่เกิดขึ้น ความสําคัญและบทบาทของประชาคมใน
การอนุรักษและการพัฒนาพื้นที่ฝงธนบุรีใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน
Geographical circumstances; governmental, social and economic
development of Thonburi City; resources and local wisdom in Thonburi area;
ways of life and adjustment of community; impact of globalization and
occurrence of problems; importance and the role of civil society in preserving
and developing the strength and sustainability of the area.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

0031105

สมุทรปราการศึกษา
3(3-0-6)
Samutprakan Studies
ลัก ษณะทางภูมิศาสตร พัฒ นาการทางสัง คม เศรษฐกิจ การเมือ งการปกครองของ
สมุทรปราการ ทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ การดํารงชีวิต และการ

น(ท-ป-อ)

ปรั บ ตั ว ของชุ ม ชน ผลกระทบของกระแสโลกาภิ วั ต น แ ละป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น บทบาทและ
ความสําคัญของสมุทรปราการที่มีตอกรุงเทพมหานคร และประเทศไทย
Geographical circumstances; governmental, social and economic
development of Samutprakan; resources and local wisdom of Samutprakan; ways
of life and adjustment of community; impact of globalization and occurrence of
problems; the role and importance of Samutprakan to Bangkok Metropolitan and
Thailand.
0031106

เศรษฐกิจไทยรวมสมัย
3(3-0-6)
Thai Contemporary Economy
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ เศรษฐกิจไทย การจัดการการเงินสวนบุคคลในภาวะเศรษฐกิ จ
ปจ จุ บัน เศรษฐกิ จ ชุม ชน เศรษฐกิ จ สร างสรรค เศรษฐกิจ พอเพี ยง ความสั ม พัน ธร ะหวา ง
เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจอาเซียน และเศรษฐกิจโลก
General Knowledge of Thai economy; management of personal finance in
current economic situation; community economy; creative economy; sufficient
economy; the relation of Thai economy, ASEAN economy and world economy.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

0031107

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy for Sustainable Development

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา และหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การประยุกตใชเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อ คุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่ยั่ง ยืนในยุคโลกาภิวัตน
กรณีศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
Definitions, importance, development and principle of sufficiency
economy philosophy; application of sufficiency economy for improving quality of
life and sustainable development in globalization era; case studies of Royal
Development Projects.
0031108

ธุรกิจสมัยใหม
3(3-0-6)
Modern Business
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุร กิจ รูปแบบการจัดตั้ง ธุรกิจ ธุร กิจ กับสภาพแวดลอ ม การ
จัดการตามประเภทธุรกิจ การจัดการตามหนาที่ของธุรกิจ แผนธุรกิจ และความรับผิดชอบของ
ธุรกิจตอสังคม
General knowledge of business; types of business form; business and
environments; management based on business types and business function;
business plan and corporate social responsibility.

0031109

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน พัฒนาการความรวมมือของอาเซียนจากอดีตถึงปจจุบัน
การมุงสูประชาคมอาเซียน ความสัมพันธร ะหวางอาเซียนกับอินเดีย จีน เกาหลี ญี่ปุน และ
ภูมิภาคอื่นๆ ปญหาแนวทางในการแกไข และอนาคตของอาเซียน
General knowledge on ASEAN government; development of cooperation
among ASEAN countries from past to present; movement towards an ASEAN
community; relationships between ASEAN and India, China, Korea, Japan, and
other regions; issues of problems, solutions and the future of ASEAN.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

0031110

โลกศึกษา

3(3-0-6)

World Studies
พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลก โดยเนนพลวัตของโลก
ตั้งแตศตวรรษที่ 19 ถึงปจจุบัน ตลอดจนแนวโนมในอนาคต การปรับตัวของไทยในโลก
ยุคโลกาภิวัตน
The development of world’s economy; society and politics with an
emphasis on its dynamics from the 19th century up to present; including future
trends and Thailand’s adjustments to the global world order.
0031111

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Natural Resources and Environmental Management
ความสําคัญ สถานการณ และวิก ฤติการณของทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอ ม
การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน การมีสวนรวมของ
ประชาชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
Significance, situation and crises of natural resources and environment;
preservation and sustainable management of natural resources and environment;
community participation; environmental impact assessment.

0041101

วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ทัก ษะและกระบวนการทางวิท ยาศาสตร วิธีแสวงหาความรูทางวิท ยาศาสตร การ
เสริมสรางเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร การประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่
ส ง ผลต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ผลกระทบของความก า วหน า ทางวิ ท ยาศาสตร ด า นพลั ง งานและ
สถานการณพลังงานของโลกในปจจุบันที่มีตอมนุษย สภาพแวดลอม สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม
Scientific skills and process; methods of scientific inquiry; enhancing good
attitude towards science; application of scientific knowledge and technology
which affects on quality of life; impacts of scientific progression in energy and the
situation of world energy on human life, environment, society, politics and
culture.
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)

รหัสวิชา

0041102

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Information and Communication Technology for Life
ความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิพลของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีตอการดํารงชีวิต และความเปนอยูของมนุษย การ
เลื อ กใช ท รั พ ยากรเพื่ อ การสื่ อ สาร และแลกเปลี่ ยนข อ มู ล สารสนเทศ การใช โ ปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุก ตในระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน การ
สรางสังคมเครือขายแหงการเรียนรู การนําเสนอผลงาน การพัฒนาวิชาชีพ และการดํารงชี วิต
ประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ การมีจริยธรรม และการเคารพสิทธิทางปญญา
Definition,importance, and components of information technology; the
influence of information and communication technology on human living;
selection of resources for communication and information exchange; using of
operation system and application program in computer network for data
retrieval, building social network for learning; presentation of academic work,
career development and efficient daily living; ethics and respect to intellectual
property.

0041103

อาหาร และยา เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Food and Medicine for Quality of Life
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และภาวะโภชนาการของมนุษยในสังคมยุคใหม อาหาร
และผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ การประเมินภาวะโภชนาการ ยา และสารเสพติด หลักการ
ใชยา การเก็บรักษา และการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
Consumer behavior and nutritional status of human in modern society;
food and supplementary food for health; nutrition assessment; medicine and
bureau of drug and narcotic; principles of medicine application and storage in
daily life.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

0041104

คุณภาพชีวิตและครอบครัวในสังคมยุคใหม
3(3-0-6)
Quality of Life and family in Modern Society
รูป แบบของครอบครัว และปจ จัยที่มีอิท ธิพ ลตอ การดําเนินชีวิต การอบรมเลี้ยงดู
สมาชิกในวัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ และวัยผูสูงอายุ ที่มีผลตอการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม ความรูเกี่ยวกับเพศศึกษา และการวางแผนครอบครัว ปญหา
ครอบครัว และแนวทางแกไขปญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Family patterns and factors affecting family life; care and training for
children, adolescents, adults and aging of the household in supporting quality of
life of the family, community and society; sex education and family planning;
family problems and solutions for developing quality of life.

0041105

กีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Sports for Health
ความหมาย และความสําคัญของการออกกําลังกายตอสุขภาพ ระบบของรางกายที่
เกี่ยวของกับการออกกําลัง กาย หลักการและเทคนิคการออกกําลัง กาย การวิเ คราะห และ
ประเมินความเหมาะสมของแตละบุคคลในการออกกําลังกาย การฝกปฏิบัติ และทักษะ ในการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และการประเมินผลการออกกําลัง
กาย
Definition and importance of physical exercise to health; some functional
systems of human body related to physical exercises; principles and techniques
of physical exercise; analysis and assessment of the suitability of each person in
doing physical exercise; practising and skills in physical exercise for healthiness;
tests of physical ability and assessment the results of exercising.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

0041106

ภัยธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Disasters
ความรูพื้นฐานทางดานธรรมชาติวิท ยา สถานการณการเปลี่ยนแปลงสิ่ง แวดลอ มที่
เกิดขึ้นในปจ จุ บัน การเกิ ดภัยทางธรรมชาติป ระเภทตางๆ เทคโนโลยีก ารตรวจวัด และ
คาดการณการเกิดภัยธรรมชาติ ผลกระทบของภั ยธรรมชาติที่มีตอดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม การปรับตัว และการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเกิดภัยธรรมชาติ
Basic knowledge on natural science; the situation of environmental
changes in the present era; the occurrences of various natural disasters;
technology for detecting and forecasting natural disasters; impacts of natural
disasters on economy, society and environment; self-adjustment and preparation
for confronting natural disasters.

0041107

การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
หลักการ กระบวนการ และลักษณะการคิด รูปแบบตางๆของการคิด การตัดสินใจโดยใช
เหตุ ผ ลจากตรรกศาสตร การวิ เ คราะหข อ มูล และขา วสารโดยวิ ธี ก ารทางสถิติ เ บื้อ งต น
กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
Principles, processes and characteristics of thinking; styles of thinking;
decision making based on reasoning from logics; analysis of data and information
by fundamental statistical methods; decision making process and its application
in daily life problem solving.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

0041108

วิธีการแสวงหาความรู
3(2-2-5)
Method of Knowledge Acquisition
ความหมาย และความสําคัญ ขององคความรู ประวัติ และความเปนมาของวิธีก าร
แสวงหาความรู ของมนุ ษย วิ ธีก ารแสวงหาความรูข องศาสตร ส าขาต างๆ และการนํา ไป
ประยุกตใช วิธีการวิจัยเบื้องตนโดยสังเขปเพื่อการแสวงหาความรู
Definition and importance of knowledge; history and background of
acquisition methods used in the pursuit of knowledge; knowledge acquisition in
various disciplines and their application; basic research methodology for
knowledge acquisition.

3301102

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 1
3(3-0-6)
English for Business Profession Development 1
คําศัพทเฉพาะทางธุรกิจและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษโดยใช
คําศัพท สํานวนที่ใชในการสื่อ สารทางธุร กิจ ฝกการพูดในที่ชุมชนและการพูดสื่อ สารในการ
ประชุม การฟงเพื่อสรุปความจากการประชุมสัมมนาวิชาการ การอานและเขียนรายงานการ
วิเคราะหทางการเงิน การบัญชี และการตลาด
Business terminology; practice listening, speaking, reading and writing skills
in business contexts; practice public speaking and communication skills for
meetings, listening skills for summarizing academic meetings and seminars;
reading and writing of financial analysis reports, accounting and marketing
analysis.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3301103

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 2
3(3-0-6)
English for Business Profession Development 2
วิชาที่สอบผาน 3301102 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 1
การฝก ทัก ษะภาษาอัง กฤษโดยใชคําศัพ ทและสํานวนที่จําเปนสําหรับ งานบัญ ชีและ
การเงิน เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาขั้นสูง คําศัพทเฉพาะ แนวคิดและเอกสารทางธุรกิจบัญชี
และการเงิน มุงเนนทางดานบัญชีการเงินและการบัญชีการจัดการไดแก องคกรธุรกิจ ตนทุน และ
การเงิน
Develop English communicative skills using vocabulary and expressions
important in accounting and finance as a basis for advanced studies; business
terminology, concepts and documents concerning accounting and finance with
an emphasis on finance and management, i.e. business organizations, capital and
finance.
3302101

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
วิชาที่สอบผาน 3311101 การบัญชีชั้นตน 1 หรือ 3301101 หลักการบัญชี
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ เปาหมายและความสําคัญ
ของการเงินธุร กิจ หลั ก การการจัดหาเงินทุน ภายในธุ ร กิจ การจัดสรรเงินทุ นเพื่อ ใชในการ
ดําเนินงานของธุรกิจ คาของเงิน การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการลงทุนในกิจการ การขยาย
กิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล ตลาดทุนและตลาดเงินทั้งในประเทศ
และตางประเทศ

Scope, features, roles and duties of the financial division of a business;
goals and importance of business finance; principles of business funding and
funding allocation for business operations; financial values; financial planning
relating to the investment in business enterprises and business expansion; fund
raising, profit distribution and dividend policy ; domestic and foreign capital
markets and money markets.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3302102

กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย
3(3-0-6)
Business and Commercial Laws
กฎหมายที่เ กี่ยวกับ การจัดตั้ง และการจัดองค ก รทางธุร กิ จ หลัก กฎหมายเบื้อ งต น
เกี่ยวกับธุรกรรมทางธุรกิจ เชน กฎหมายลักษณะหนี้ นิติกรรม สัญญา ซื้อขาย เชาทรัพย เชา
ซื้อ ยืม ค้ําประกัน จํานอง ตั๋วเงิน การจางแรงงาน ตัวแทน นายหนา และศึกษากฎหมายเกี่ยวกับ
การคาระหวางประเทศ
Laws concerning the establishment and management of business
organizations; fundamental laws concerning business transactions, e.g. law of
obligations, juristic act, business contracts, leasing, hire-purchase, borrowing,
guaranteeing, mortgaging, billing, employment, agents and brokers; laws relating
to international trade.

3303102

วิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis & Business Statistics
ความรูทางคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจ
ภายใตความแนนอนและความไมแนนอน การโปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะหโครงขายงาน การ
จําลองสถานการณรวมทั้งประยุกตใชสถิติเ ชิงพรรณนาและสถิติเ ชิงอนุม าน เพื่อวางแผนและ
ตัดสินใจทางธุรกิจ

A study of mathematics and statistics for quantitative analysis; decision
making techniques given certainty and uncertainty; linear programming, network
analysis, simulation modeling, including the application of descriptive statistics
and inferencial statistics for business planning and decision making.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3311101

การบัญชีชั้นตน 1
3(2-2-5)
Accounting Principles 1
ความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี กฎหมายวา
ดวยการบัญชี และจรรยาบรรณวิชาชีพการบัญชี แมบทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี
ตามหลักการบัญชีคู การบันทึกตามวงจรบัญชี การจัดทํางบทดลอง การปรับปรุงรายการและ
แกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี การปดบัญชี กระดาษทําการงบการเงินสําหรับกิจการซื้อขาย
สินคา กิจการใหบริการ กิจการอุตสาหกรรม หลักการและวิธีการ ระบบใบสําคัญ ระบบเงินสด
ยอย และโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี
The meaning and purposes of accountancy; advantages of accounting
information; laws concerning accounting and the code of accounting ethics;
foundations of accounting; principles and methods of double entry accounting
and the accounting cycle recording; creating trial balance statements; making
entry adjustments and error corrections; closing entries; audit financial statement
sheets for trading, service and industrial businesses; principles and methods of
the voucher system, petty cash system and the application of accounting
software.

3311102

การบัญชีชั้นตน 2
3(2-2-5)
Accounting Principles 2
วิชาที่สอบผาน 3311101 การบัญชีชั้นตน 1
การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยไมหมุนเวียน การบัญชีเกี่ยวกับ หนี้สิน
หมุนเวียน เงินเดือน คาจาง เงินลงทุน ระบบใบสําคัญ หนี้สินระยะยาว สวนของเจาของและ
บัญชีอุตสาหกรรมขนาดยอม
Accounting related to current asset and fixed asset; accounting
concerning current liability, salaries, wages, investment capital, voucher system,
long-term liability, owner’s equity and small enterprise’s accounts.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3341101

หลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Principles of Information System
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ระบบสารสนเทศ บทบาทและองค ป ระกอบของระบบ
สารสนเทศในองคกร รูปแบบและโครงสรางระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศยอยทางธุรกิจ
การเขาถึงระบบสารสนเทศ การประยุกตใชระบบสนเทศเพื่อการบริหารงาน การสื่อสารขอมูลใน
ระบบสารสนเทศ และระบบเครือขาย
The fundamentals of an information system; roles and elements of an
information system inside an organization; forms and structure of an information
system; the information subsystem of a business, accessing the information
system, utilizing the information system for administration and the circulation of
information inside the information system and the network system.

3351101

การภาษีอากร 1
Taxation 1

3(3-0-6)

หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตาง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และ
ภาษี อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ประกอบด ว ย ภาษี เ งิ น ได บุ ค คลธรรมดา ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คล
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากร
แสตมป และอื่น ๆ
Principles, appraisal methodology and tax and duty payments according
to the revenue code; a study of taxes including personal income tax, corporate
income tax, value added tax, specific business tax, withholding tax, customs duty,
stamp duty, etc.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3401001

หลักเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
Principles of Economics
หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร ขอบเขต หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรวาดวย
มูลคา ราคา และการจัดการทรัพยากร พฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยที่กําหนดอุปสงคอุปทานของ
สินคาในตลาดที่มีก ารแขง ขันโดยสมบูรณ และไมส มบูรณ การเปลี่ยนแปลงของอุปสงคและ
อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน การภาษีอากร การคา การ
ลงทุน นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง
Principles and meaning of economics; scope and general principles of
economics relating to value, cost and resource management; consumer behavior
and factors determining demand and supply of goods in competitive markets
and imperfect competitive markets; change in demand and supply, market
balance and flexibility of demand and supply; taxes and duties; trading and
investment; financial policy and fiscal policy.

3411101

องคการและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
แนวคิดพื้นฐานทางการจัดการและองคการ สภาพแวดลอมทางการจัดการ จริยธรรมใน
การจัดการ หนาที่และกระบวนการในการจัดการ ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย การสั่งการและการควบคุม โดยมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับการสรรหา การ
พัฒนาและการธํารงครักษาทรัพยากรมนุษย
Fundamental principles of management and organization; the
management environment and code of management ethics; management duties
and processes, i.e. planning, establishing the organizational structure, managing
human resources, directing and controlling; content based on recruitment,
development and retention of human resources.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

3412302

การจัดการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Operation Management
การวางแผนและการควบคุมการผลิตสินคาและบริการ ระบบการผลิตและปฏิบัติการ
การเลือ กทําเลที่ตั้ง และการวางผังสถานประกอบการ การจัดการคุณภาพ การควบคุมสินคา
คงเหลือ การจัดการหวงโซอุปทาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการผลิตและการปฏิบัติการและการ
บํารุงรักษา
Planning and control of goods and services production; the system of
production and operation; the selection of a suitable location and development
plan; quality control, inventory control and supply chain management;
technology relating to production, operation and maintenance.

น(ท-ป-อ)

3414204

การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Strategic Management
แนวคิด พื้นฐานและกระบวนการในการบริ ห ารกลยุท ธ กระบวนการวางแผนและ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติและการควบคุมเชิงกลยุทธ
Basic concepts and processes for strategic management; strategic
planning and the decision making process; strategic implementation and strategic
control.

3431401

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย บทบาทและความสําคัญของการตลาด พัฒนาการของแนวความคิดทาง
การตลาด สภาพแวดลอมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนตลาด การเลือกตลาด
เปาหมาย การวางตําแหนงผลิตภัณฑ สวนประสมการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด
จริยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบตอสังคม
Meaning, role and importance of marketing; the evolution of marketing
concepts; marketing environment, consumer behavior, market share, market
target, product positioning, market mix and the marketing information system;
code of marketing ethics and responsibility towards society.

รหัสวิชา
3312101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การบัญชีชั้นกลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Accounting 1
วิชาที่สอบผาน 3311101 การบัญชีชั้นตน 1
หลักการ และวิธีการเกี่ยวกับรายการสินทรัพยวาดวยการจําแนกประเภทสินทรัพย การ
ตีราคา การหามูลคา การจัดแบงสินทรัพยเปนตน และคาใชจายตามหลักการบัญชี การดอยคา
ของสินทรัพย การแสดงรายการสินทรัพยในงบแสดงฐานะทางการเงิน และการเปดเผยขอมูล
Principles and methodology relating to assets concerning classification,
evaluation, reproduction costs, allocating capital and expenses according to
accounting principle; asset impairment, assets declaration in the financial position
statement and information disclosure.

3312102

การบัญชีชั้นกลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Accounting 2
วิชาที่สอบผาน 3311101 การบัญชีชั้นตน 1
หลักการ และวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและสวนของเจาของ ประกอบดวยการจําแนก
ประเภทหนี้สิน การรับรูและการวัดมูลคาหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบแสดง
ฐานะทางการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับการปรับโครงสรางหนี้และงบการเงินระหวางกาล และการ
เปดเผยขอมูล การบัญชีเ กี่ยวกับ การจัดตั้งกิจ การ การดําเนินงาน การแบงกําไรขาดทุน การ
เปลี่ยนแปลงสวนของเจาของและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การเลิกกิจการและการชําระบัญชีของ
หางหุนสวน บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด ตลอดจนการแสดงรายการสวนของเจาของใน
งบแสดงฐานะทางการเงิน การเปดเผยขอมูลและงบกระแสเงินสด
Principle and methods relating to debt accounting and owner’s equity;
debt classification, acknowledgement and debt evaluation; appraisal, liability
declaration in the financial position statement, accounting concerning debt
rescheduling, interim financial budgeting and information disclosure; accounting
relating to business establishment, operation, loss and profit sharing, owner’s
equity change and comprehensive income statements; liquidation of
partnerships, limited companies and public limited companies; owner’s equity
declaration in the financial position statement, information disclosure and cash
flow statements.
รหัสวิชา
3312103

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

การวิเคราะหและการรายงานทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Statement Analysis
วิชาที่สอบผาน 3312101 การบัญชีชั้นกลาง 1
รายงานทางการเงินเกี่ยวกับงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี แนวคิด เทคนิคและ
วิธีการวิเคราะหงบการเงิน การประเมินขอมูลทางการเงินและขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ การวิเคราะห
การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด วิเคราะหผลตางกําไรและตนทุน การปรับปรุงงบ
การเงิน เมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง การประเมินจุดออนของขอมูลและขอจํากัดของงบการเงิน

การเปดเผยขอมูลในงบการเงินตอบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ วิธีการแกไขขอผิดพลาดที่
เกิดขึ้นจากการวิเคราะหงบการเงิน จริยธรรมของผูเกี่ยวของในการจัดทํารายงานทางการเงินและ
การวิเคราะหงบการเงิน
Financial reports as related to financial statements according to the
accounting standard; concepts, techniques and methods for financial statement
analysis; financial information evaluation and other related information; analysis
of change in financial positions; cash flow statements; cost volume profit
analysis; financial statement adjustment for the change in prices; evaluation of
information weaknesses and limitations of financial statements; disclosure of
financial information in financial statements to concerned persons or parties;
correction methods of errors derived from financial statement analysis; ethics of
the parties relating to financial reporting and financial statement analysis.

รหัสวิชา
3313101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

การบัญชีชั้นสูง 1
3(2-2-5)
Advanced Accounting 1
วิชาที่สอบผาน 3312101 การบัญชีชั้นกลาง 1
การรับรูรายไดเกี่ยวกับธุรกิจการฝากขาย ธุรกิจการขายโดยการผอนชําระสัญญาเชา
ธุรกิจรวมคา สํานักงานใหญและสาขา สัญญากอสราง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การบัญชีสําหรับ
รายการคาที่เปนเงินตราตางประเทศและการแปลงคางบการเงิน การบัญ ชีเกี่ยวกับ กิจการไม
แสวงหากําไร บัญชีกองทุนและการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี

Revenue recognition of consignments, installment sales, lease
agreements, joint ventures, headquarters and branches, construction contracts,
property business; accounting for trades related to foreign currency and currency
translation; non-profit accounting; fund accounting; accounting changes and
correction of errors
3313102

การบัญชีชั้นสูง 2
3(2-2-5)
Advanced Accounting 2
วิชาที่สอบผาน 3312101 การบัญชีชั้นกลาง 1
แนวคิด และวิธีการบัญชี การดําเนินธุรกิจดานการลงทุน การบัญชีสําหรับเงินลงทุนใน
บริษัทยอยและบริษัทรวม การทํางบการเงินรวมและงบกระแสเงินสดรวมของบริษัทใหญและ
บริษัทยอย ปญหาเกี่ยวกับการบัญชีระหวางบริษัทใหญและบริษัทยอย การถือหุนระหวางบริษัท
ในเครือ การตัดรายการระหวางกัน การแปลงคารายการที่เ ปนเงินตราตางประเทศและการ
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การจัดทําและเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
Concepts and methods of accounting for investment; accounting for
investment in subsidiaries and affiliated companies; consolidated financial
statements and cash flow statements of holding and subsidiary companies;
accounting problems between holding and subsidiary companies;
stockholdingbetween affiliated companies; cross amortization; currency
translation and currency exchange; financial statements and disclosure of
financial statements
รหัสวิชา
3322101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

การบัญชีตนทุน 1
3(3-0-6)
Cost Accounting 1
วิชาที่สอบผาน 3311101 การบัญชีชั้นตน 1
ความสําคัญและบทบาทการบัญชีตนทุนในองคกรธุรกิจ ศัพทและความหมายของตนทุน
ตาง ๆ ระบบบัญชีที่ใชบันทึกตนทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน คาใชจายการ
ผลิต ระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทํา ระบบตนทุนชวงการผลิต ระบบตนทุนมาตรฐาน การบัญ ชี

ตนทุนผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑพลอยได ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่ไมไดมาตรฐาน เศษ
ซากและตนทุนฐานกิจกรรม
Importance and roles of cost accounting in a business organization;
vocabulary and meaning relating to costs; the accounting system for recording
costs; accounting methodology and control of raw materials, labor and
production expenses; the accounting system for job order costs, the cost system
process and the cost standard system; cost accounting for joint-products and byproducts, waste, ill-spent material, imperfect products, junk and other activities.
3322102

การบัญชีตนทุน 2
3(3-0-6)
Cost Accounting 2
วิชาที่สอบผาน 3311101 การบัญชีชั้นตน 1
การใชขอมูลตนทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดําเนินงานกิจการ ภายใต
สถานการณที่แนนอนและไมแนนอน ความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณ และกําไร ระบบ
ตนทุนรวม ระบบตนทุนผันแปร งบประมาณ การวิเคราะหตนทุน และวิเคราะหผลแตกตางที่
เกิดขึ้น การกําหนด ราคาสินคา ราคาโอนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
The application of Cost information for decision making, planning and
control of business operation under certain and uncertain circumstances;
relations between costs, quantity and profits; the total cost system and the
variable cost system; budgeting and analysis of costs and recurring
differences; price determination, transfer expenses and evaluation of
implementation.
รหัสวิชา
3333101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
Internal Control and Auditing
วิชาที่สอบผาน 3312101 การบัญชีชั้นกลาง 1
3312102 การบัญชีชั้นกลาง 2

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

ความหมาย ประเภทและขอบเขตของการตรวจสอบภายใน คุณสมบัติของผูตรวจสอบ
ภายใน หนาที่และความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณทางวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน โครงสรางของหนวยงานตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายในและลัก ษณะของการควบคุมภายในที่ดี การประเมินความเสี่ยง หลัก ฐานและวิธีก าร
รวบรวมหลักฐาน การวางแผนและขั้นตอนในการตรวจสอบภายใน หลัก การตรวจสอบการ
ดําเนินงาน การรายงานปญหาและขอบกพรองที่ตรวจพบ ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
การติดตามผลการตรวจสอบภายใน
Meaning, types and framework of internal auditing; qualifications, duties
and responsibilities of internal auditors; professional ethics and standards for
internal auditing; structure of internal audit units; internal control and desired
attributes of internal control; risk assessment; evidence and methods of
collecting evidence; the planning and processes of internal auditing; principles of
performance auditing; reporting on problems and errors; suggestions and
solutions; follow-ups to internal audit results

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

3333102

การสอบบัญชี
Auditing

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

วิชาที่สอบผาน 3312101 การบัญชีชั้นกลาง 1
3312102 การบัญชีชั้นกลาง 2
ความหมาย วัตถุประสงคของการสอบบัญชี คุณสมบัติของผูสอบบัญชี บทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี มรรยาทและจรรยาบรรณของผูสอบบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี และตลาดหลักทรัพย ขอตกลงในการรับงานสอบบัญชี การ
ควบคุมภายในและการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ความเสี่ยงในการตรวจสอบ
ความมีสาระสําคัญ การวิเคราะหและการประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบ หลักฐานการสอบ
บัญชีและวิธีการรวบรวมหลักฐาน การวางแผนและการจัดทําแนวทางการตรวจสอบบัญชี วิธีการ
ตรวจสอบและเทคนิคที่ใชในการตรวจสอบบัญชี สินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายไดและ
คาใชจาย แนวทางการตรวจสอบดวยคอมพิวเตอร การจัดทํากระดาษทําการ การตรวจสอบ
เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน การสอบทานและการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี การ
รายงานการสอบบัญชีและการเปดเผยขอมูลมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวของและการใหบริการ
อื่นของผูสอบบัญชี
Meaning and objectives of auditing; qualifications, roles and
responsibilities of auditors; etiquette and professional ethics for auditors; laws
related to the auditing professions and the stock exchange; agreement on
auditing; internal controls and effectiveness evaluation of internal controls; risks
in materiality auditing; analysis and risk assessments in auditing; audit evidence
and methods of collecting evidence; planning and drawing guidelines for
auditing; methods and techniques of auditing asset accounts, liabilities, owners’
equity, revenues and expenditures; guidelines for audit using computers;
worksheet preparations; inspection of events occurring after the date the
financial statements are issued; cross-check and auditing quality controls;
auditing reports and disclosure of related auditing standards and other services
by auditors

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3342101

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting information Systems
วิชาที่สอบผาน 3341101 หลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
แนวความคิดเกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี เทคนิคและวิธีก ารของระบบ
สารสนเทศ การควบคุมภายในที่สําคัญและการตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การ
จัดทํารายงานเพื่อชวยในการควบคุมและตัดสินใจ ระบบงานตาง ๆ ที่ใชอยูทั่วไปในองคการธุรกิจ
เชน ระบบรับคําสั่งซื้อ ระบบเงินสดรับและจาย ระบบบัญชีลูกหนี้ เจาหนี้ ระบบสินคาคงเหลือ
ระบบเงินเดือน และระบบบัญชีแยกประเภท การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี รูปแบบ
ของระบบงาน โครงสรางของขอมูลและขั้นตอนการประมวลผล
Concepts of the accounting information system; techniques and methods
of the information system; important internal control and the verification of the
accounting information system; reporting for control and decision making;
systems implemented by a business organization, e.g. ordering, cash flow,
accounts receivable, accounts payable, inventory, payroll and ledger accounts;
development of the accounting information system; types of systems, data
structure and processing procedures.
3352101

ภาษีอากร 2
3(3-0-6)
Taxation 2
วิชาที่สอบผาน 3351101 การภาษีอากร 1
แนวคิดและความแตกตางระหวางเกณฑการรับรูรายไดและคาใชจาย ตามหลักการบัญชี
และการภาษีอากร การจัดทํากระดาษทําการเพื่อคํานวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร การ
ปรับปรุงกําไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเปนกําไรสุทธิทางภาษีอากร รวมทั้งการจัดทํารายงานตาง
ๆ ที่เกี่ยวของกับภาษีสรรพากรและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร
Criteria for recognizing income and expenses according to accounting and
taxation principles; creating data spreadsheets for income tax calculation
following the revenue code; adjusting net profits for taxation; creating documents
for taxation purposes and preparing tax documentation to submit to the revenue
department.

รหัสวิชา
3304101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
เตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
1(45)
Preparation for Professional Practice
การเตรียมความพรอมนักศึกษากอนเขาปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการดาน
ความรู ทักษะ บุคลิกภาพ การสรางมนุษยสัมพันธกับผูรวมงาน มารยาททางสังคม และ
ขอมูลเกี่ยวกับการฝกแบบสหกิจศึกษา
Basic Knowledge, skills, personality, relations with colleagues, social
Etiquette and necessary information before cooperative education at
workplace.

3304102

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชี
6(640)
Accounting practice
ใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการบัญชีในสถานประกอบการ โดยนําความรู
ภาคทฤษฎีไปฝกประสบการณดานบัญชี ณ สถานประกอบการ จัดทําโครงการพิเศษและอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับบัญชีใชในสถานการณจริงจัดใหนักศึกษานําความรูจากการผึกประสบการณดานการ
บัญ ชี ณ สถานประกอบการมาศึกษาและวิเคราะหเ พื่อ จัดทําภาคนิพ นธและประเมินผลโดย
คณะกรรมการ
Professional field experience in accounting, integrating theoretical
knowledge and field experience in the workplace; special projects and other
related activities for practical accounting; application of practical accounting
knowledge gained from the workplace to study and analysis, in order to write a
thesis to be evaluated by a committee.

3304103

สหกิจศึกษาทางการบัญชี
6(640)
Cooperative Education in Accounting
ปฏิบัติงานดานวิชาชีพบัญชีในถานประกอบการเปนเวลา 16 สัปดาหหรือไมนอยกวา
640 ชั่วโมงดวยการบูรณาการความรูที่ไดรับจากการศึกษาในหลักสูตรเขากับการปฏิบัติงานจริง
เสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการ จัดทําโครงการ รายงานผลการปฏิบัติงาน เขียน
รายงานโครงการ และนําเสนอโครงการตามคําแนะนําของพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศกเพื่อให
เกิดทักษะ องคความรูในวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม ลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จําเปน

สําหรับการปฏิบัติงานเพื่อใหเ ปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามความตองการของ
ตลาดแรงงานและพรอมที่จะทํางานใหทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา
Completion of an internship of 16 weeks or at least 640 hours, integrating
classroom knowledge by working as an employee in a workplace; project,
performance report, project report and presentation under supervision of
mentors and advisors, resulting in skills, knowledge, morals, ethics, and
characteristics or personality required for work, in order to meet the needs of the
labour market and be work ready at graduation
3313103

3313104

การกํากับดูแลกิจการและจรรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี
3(3-0-6)
Corporate Governance and Professional Ethics for Accounting
ความสําคัญ ความหมาย แนวคิด และประเภทของธรรมาภิบาลตลอดจนการนําหลักการ
แนวคิดของธรรมาภิบาลไปประยุกตใชในองคการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดระบบ
และกลไกในการกํากับดูแลกิจการที่ดี โปรงใส เปนธรรม และมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการ
ดํา เนิ นธุ ร กิจ นอกจากนี้ยั ง มุง เน นในเรื่ อ งความหมาย ความสํ า คัญ และแนวคิ ดเรื่ อ งความ
รับ ผิดชอบตอสังคมขององคการ ซึ่ง เปนสิ่ง สําคัญ มากในปจ จุบัน เพื่อ ใหเกิด ความกาวหนาใน
วิชาชีพการบัญชี
Importance, meaning, concept and types of good governance, including
the application of principles and concepts of good governance to public and
private organizations, in order to create good, observable ethical systems and
mechanisms in corporate governance; business ethics; emphasis on meaning,
importance and concept of corporate social responsibility

สถิติเพื่อการวิจัยทางการบัญชี
3(3-0-6)
Statistics for Research in Accounting
วิชาที่สอบผาน 3303102 วิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
หลั ก สถิติ และแนวคิด พื้น ฐานทางสถิ ติเ พื่อ ใช ในการทํ าวิ จัย ทางการบัญ ชี โดยเน น
หลักการเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูลดวย
คอมพิวเตอร
Principles of statistics and basic concepts of statistics for research in
accounting with an emphasis on appropriate statistical Methodology for data

analysis by using computers and interpretation

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3313105

การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
Specialized Accounting
วิชาที่สอบผาน 3311101 การบัญชีชั้นตน 1
ปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบัญ ชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ เชน
การประกันภัย ธุรกิจขนาดยอม ธุรกิจการเกษตร กิจการสาธารณูปโภค โรงแรม กิจการไมหวังผล
กําไร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย กิจการใหบริการอื่น ๆ โดยเลือกศึกษาประเภทของกิจการตามความ
เหมาะสม
Practice in accounting systems and practical guidelines for accounting in
various types of business – insurance business, small enterprises, agribusiness,
infrastructure, hotels, non – profitbusinesses, property business, other service
businesses, with a focus on studying a particular business area
3314101

ทฤษฎีบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Theory
วิชาที่สอบผาน 3312101 การบัญชีชั้นกลาง 1
3312102 การบัญชีชั้นกลาง 2
ความเปนมาและวิวัฒนาการทางบัญชี หนาที่ทางการบัญชี แนวคิดและโครงสรางของ
ทฤษฎีบัญชี แมบทการบัญชี และ มาตรฐานการบัญชี หลักเกณฑการเสนอขอมูลในงบการเงิน
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและพระราชบัญญัติวิชาชีพทางการบัญชี พ.ศ. 2543
Background and evolution of accounting; accounting tasks; concepts and
structures of accounting theory; accounting framework and accounting standards;
principles of presenting data in financial statements; professional ethics for
accounting and the Accounting Professional Act B.E. 2543

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3314102

การบัญชีหนวยงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Governmental Accounting
ระบบและวิธีปฏิบัติเ กี่ยวกับการบัญ ชีของหนวยงานภาครัฐ ทั้งในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค การจัดทํารายงานทางการเงิน และการตรวจสอบบัญชีของหนวยงานภาครัฐทั้งไทยและ
ตางประเทศ
System and practical guidelines for governmental accounting in both the
administrative centre and regions of the state; financial reports; domestic and
foreign governmental auditing

3314103

การบัญชีเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Accounting for Sufficiency Economy
ความรูเ กี่ยวกับ เศรษฐกิจ พอเพียง และการนําไปใชในชีวิตประจําวัน การนําความรู
ทางการบัญชี และการวิเคราะหทางการเงิน มาใชเปนเครื่องมือพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน แนวคิดเกี่ยวกับเงินและการออม การวางแผนการ
ใชจายและการทํางบประมาณสวนบุคคล การลงทุนสวนบุคคล และความรูเกี่ยวกับภาษีและการ
บริหารภาษีสวนบุคคล การบริหารเงินเพื่ออนาคต
Knowledge and application of sufficiency economy theory to daily life;
use knowledge of accountancy and financial analysis as the basis of an
understanding of the sufficiency economy movement at an individual, family and
community levels; concepts of finance and savings; personal financial planning
and budgeting; personal investment and knowledge of tax and personal tax
management ; financial management for the future

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3314104

การบัญชีระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Accounting
วิชาที่สอบผาน 3311101 การบัญชีชั้นตน 1
การบัญ ชีก ารเงิน การบัญ ชีบ ริห าร การสอบบั ญ ชีของบริษั ท ขามชาติภ ายใตส ภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และกฎหมายที่แตกตางกัน การวิเคราะหลักษณะความ
แตกตางและความสอดคลองของการบัญชีระหวางประเทศรวมถึง เอกสารและวิธีดําเนินการใน
การนําเขาและสงออกสินคา วิธีการชําระเงินเพื่อการนําเขาและสงออกสินคา วิธีการบันทึกบัญชี
สําหรับธุรกิจนําเขาและสงออกสินคา
Financialaccounting; managerialaccounting; auditinof
multinational
enterprises under different economic, social, cultural, political and legal
circumstances; analysis of differences and similarities of international accounting,
documents and procedures of imports and exports; methods of payment in
imports and exports; accounting methods for import and export business
3314105

สัมมนาการบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Seminar on Financial Accounting
แนวคิด ทฤษฎีและวิวัฒนาการทางการบัญชี จริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาชีพ แมบท
การบัญชี มาตรฐานการบัญ ชีไทยและตางประเทศ มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ และ
ประเด็นพิเศษทางการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับการลมละลาย การบัญชีมรดก และทรัสตี โดยเนน
การอภิปรายและการใชกรณีศึกษา

Concepts, theories and evolution of accounting; professional ethics and
morals; accounting framework; Thai and international accounting standards;
international accounting standards and special accounting issues; accounting for
bankruptcy; accounting for inheritance and trustees, with an emphasis on
discussions and case studies

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3323101

การวางแผนกําไรและการควบคุม
3(3-0-6)
Profit Planning and Control
การวางแผนกลยุท ธ บทบาทของการวางแผนกําไรและการควบคุม รวมไปถึง การ
ประเมินผลงานขององคกรประเภทตางๆ โดยเนนการวางแผนกลยุทธและการใชงบประมาณเปน
เครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่วางไว การกําหนดดัชนีชี้
วัดผลการดําเนินงานและการรายงานเพื่อการควบคุมและการบริหาร
Strategic planning; the role of profit planning and control; performance
assessment of various types of organizations, with an emphasis on strategic
planning and budgeting as a tool for planning and controlling performance; key
performance indicators and controls, management reports

3324101

การบริหารตนทุนเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Strategic Cost Management
แนวคิดตนทุนในสภาพแวดลอมธุรกิจสมัยใหม การบริหารตนทุนเชิงกลยุทธ เปาหมาย
การวิเคราะหขอมูล ตนทุนเพื่อการควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารตามระบบ
บัญชี ตนทุนฐานกิจกรรมและหลักแนวทางการบริหารตนทุนโดยรวมเพื่อใหเกิดคุณภาพและทัน
ตอเวลา ตนทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ การพิจารณาตนทุนตามทฤษฎี การวัดผลการปฏิบัติงาน
และการวัดผลดุลยภาพ

Concepts of cost in the modern business environment; strategic cost
management; objectives of data analysis; cost in performance controls and
evaluations; management based on accounting systems; activity-based costing
and total cost management framework in order to build quality and on-time cost
management; product life cycle cost; theoretical cost analysis; performance and
balance measurement

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3323102

การบัญชีตามความรับผิดชอบตอสังคม
3(3-0-6)
Accounting for Social Responsibility
ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และแนวทางในการสรางความรูและศักยภาพในการคิด
ปลูกฝงคานิยมที่ดีงาม การใชคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมเปนตัวกํากับ การแสดงพฤติกรรม
และใชศาสตรแหงวิชาชีพอยางถูกตองเหมาะสมกับการเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาตอสังคม
ภูมิใจในความเปนไทยมีสํานึกนําในการดูแลรับผิดชอบตอสังคม และประเทศชาติ อนุรักษภูมิ
ปญญาไทยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฝกการสํารวจตนเองทางดานบุคลิกภาพ คุณธรรม
ความฉลาดทางอารมณ การทํางานรวมกับผูอื่น การวางแผนชีวิตและงาน การสรางวิสัยทัศน ฝก
คิดวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรค วิธีการและแนวทางในการบริ หารจัดการชีวิต ครอบครัว
สังคมโดยใชหลักการบัญชีเนนการสรางองคความรูดวยตนเอง การพึ่งพาตนเอง การมองโลกใน
แงดีการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง สามารถนําความรูและทักษะไปประยุกตใชอยางถูกตอง
และยั่งยืน
Theories, principles,processes and guidelines for the development of
social responsibility, ethical choices and social values; developing behavior based
on morals, ethics and values and application of the professional standards, so as
to enhance the human resources of society; instilling pride in Thainess;

awareness of responsibility to society and country; conservation of Thai
knowledge, natural resources and environment; self-inspection of personality,
morality, emotional quotient, cooperation with others, and planning for life and
work, envisioning; practice of critical thinking, synthesizing, and creating; methods
and concepts for the management of life, family, and society, emphasis on
building an individual body of knowledge, self-reliance, optimism, continuous
knowledge acquisition, applying knowledge and skills appropriately and
sustainably

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3324102

ปญหาการบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
Problems in Managerial Accounting
บทบาทของการบัญชีบริหารและความสําคัญของการใชสารสนเทศทางการบัญชีและงบ
การเงินในการบริหารงาน แนวคิดและเครื่อ งมือทางการบัญชีบ ริหารภายใตส ภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไป การวางแผนและการควบคุม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเด็นรวมสมัยที่
เกี่ยวกับการบัญชีบริหาร
Roles of managerial accounting and the importance of accounting
information systems and financial statements in management; concepts and
tools of managerial accounting under varied environment; planning and
controlling; performance evaluation; contemporary issues in managerial
accounting

3324103

สัมมนาการบัญชีบริหาร
Seminar on Managerial Accounting

3(2-2-5)

วิเคราะหและอภิปรายแนวคิดและการประยุกตการบัญ ชีตนทุนและการบัญชีบริหาร
ตลอดจน ประเด็นปญหาพิเศษทางการบัญชีบริหารตามสภาพแวดลอมปจจุบัน
Analysis and discussion of concepts and the application of cost
accounting and managerial accounting; current problematic issues in managerial
accounting

รหัสวิชา
3333103

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information System Audit and Control
วิชาที่สอบผาน 3342101 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ผลกระทบเนื่องจากการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการประมวลผลทางดานการบัญชี
การควบคุมภายในของระบบงานที่ใชคอมพิวเตอร การทุจ ริตทางคอมพิวเตอรและมาตรการ
ปองกัน การประเมินผล การควบคุมภายใน และการวิเคราะหความนาเชื่อถือของการประมวลผล
ขอมูลเทคนิคและแนวการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใชคอมพิวเตอรและการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางการสอบบัญชี
Effects of the application of information systems to the accounting
processing; internal controls in computerized systems; computer fraud and
protection measures; evaluation; internal controls and credibility analysis of data

processing; techniques and the auditing framework of computerized accounting
systems and instant auditing programs
3334101

การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Risk Management
แนวคิดทางดานการตรวจสอบและการใชทัก ษะดานการเงินเกี่ยวกับการสืบสวนการ
ทุจริตทาง การเงิน คุณสมบัติของนัก บัญชีของบัญชีนิติเวช ปจจัยที่อาจทําใหเกิดการทุจ ริต
เทคนิคเฉพาะที่ตองใช ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการเขาไปมีสวนรวมในคดีความ
The concepts and practice of financial investigation and forensic
accounting, techniques for investigating financial fraud, the necessary
qualifications of a forensic accountant, risk factors and steps in the forensic
investigative process.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

3334102

น(ท-ป-อ)

ปญหาการสอบบัญชี
3(3-0-6)
Auditing Problems
วิชาที่สอบผาน 3333102 การสอบบัญชี
ปญ หาการสอบบั ญ ชี โ ดยใชก รณี ศึก ษาในการสอบบัญ ชีข องกิจ การแตล ะประเภท
บทบาทของสถาบั น อั น มี ผ ลต อ การกํ า หนดมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ใ นประเทศไทยและ
ตางประเทศ ผลกระทบอันเกิดจากการกําหนดมาตรฐานการสอบบัญชีใหม
Case studies relating to auditing problems in various businesses, the role
of the Institutes of Accountancy in setting national and international auditing
standards and their impact.

3334103

สัมมนาการตรวจสอบภายใน
3(2-2-5)
Internal Auditing Seminar
ความรูและความเขาใจปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของนัก ตรวจสอบภายใน
แนวทางการแกปญหาอันกอใหเกิดทักษะเมื่อปฏิบัติงานจริงได โดยศึกษาในรูปแบบการอภิปราย
เกี่ยวกับปญหาดานตาง ๆ ของหลักการและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยใชกรณีศึกษา
เพื่อใหเกิดทักษะในการนําเสนอทั้งรูปแบบการเขียนและการนําเสนอดวยวาจา
Knowledge and understanding of problems when performing internal
auditing, problem solving guidelines and practices to prepare and improve the
internal auditor’s ability to conduct a successful audit, a study of the theory and
practice of internal auditing through case studies and seminars, so as to develop
both written and verbal presentation skills.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

3334104

สัมมนาการสอบบัญชี
3(2-2-5)
Auditing Seminar
ความรู และความเขาใจปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานการสอบบัญชี แนวทางการ
แกปญหา อันกอใหเกิดทักษะเมื่อปฏิบัติงานจริงไดโดยการศึกษาในรูปแบบการอภิปรายเกี่ยวกับ
ปญหาดานตางๆ ของหลักการ และการปฏิบัติงานสอบบัญชี เชน ความเปนอิสระ และมาตรฐาน
การสอบบัญชี กระดาษทําการ ใน การสอบบัญชี การประเมินความเสี่ยงกรณีตางๆ การควบคุม
ภายใน โครงสรางรายงานการสอบบัญชี การสื่อสาร กับ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

น(ท-ป-อ)

ตรวจสอบ และผูบริหารเกี่ยวกับจุดออนและขอเสนอแนะของระบบการควบคุมภายใน การจัด
องคกร และการวางแผนการสอบบัญชีในสถานการณที่ซับซอน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และ
การพัฒนาวิชา ชีพสอบบัญชีเปนการศึกษาโดยใชกรณีศึกษา เพื่อใหเกิดทักษะในการนําเสนอ
รายงาน
Knowledge and understanding of problems encountered in the auditing
process, problem solving guidelines and practices to prepare and improve the
auditor’s ability to conduct a successful audit, a study of the theory and practice
of auditing through case studies in seminar form; individual objectivity and
auditing standards, audit working papers, risk assessment, internal control, audit
report structure, guidance for an auditor communications with the board, the
audit committee and the executive, weaknesses in internal control systems and
suggestions for improvement, organizing and planning internal control in
difficulties and complicated situations, developing professional ethics, accounting
skills and presentation skills.

รหัสวิชา
3342102

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

การจัดการฐานขอมูลทางบัญชี
3(3-0-6)
Accounting and Database Management
วิชาที่สอบผาน 3341101 หลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
แนวคิดโครงสรางหลัก องคป ระกอบของระบบฐานขอ มูล ทางบัญ ชี รวมถึง วิธีการจัด
โครงสราง วิธีการออกแบบระบบฐานขอมูลโดยใชแบบจําลองขอมูลเชิงสัมพันธ การประยุก ต

ระบบจัดการฐานขอมูลทางบัญชี และระบบรักษาฐานขอมูล
Concepts, structure and elements of a database system; organization and
relational database design, the application of database management and
maintenance systems.
3343101

ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม
3(3-0-6)
Information System Security and Control
วิชาที่สอบผาน 3342101 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ความสําคัญของความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ แนวความคิดในการกําหนดนโยบาย
และวิธีการบริหารเพื่อใหเกิดความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การสรางระบบ การควบคุม
ระบบและการประกันคุณภาพระบบสารสนเทศ ปญหาและขอกําหนดทางกฎหมายและสัง คมที่
เกี่ยวของกับความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
Importance of information system security, concepts of creating and
administering information system security and policies, information system
quality assurance and control, information system security threats; legal and
social problems and constraints.
3343102

โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Software
วิชาที่สอบผาน 3311101 การบัญชีชั้นตน 1
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับงานบัญชี โดยศึกษาการใชโปรแกรมสําเร็จรูป และ
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานดานบัญชี การออกแบบโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี รวมทั้ง
การออกแบบรายงานทางการบัญชีที่ไดมาจากโปรแกรมสําเร็จรูป
The application and study of information technology in accounting;
designing and using accounting software when designing financial statements.
รหัสวิชา
3344101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Analysis and Design of Accounting Information System
วิชาที่สอบผาน 3342101 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

แนวคิด หลักการวิเคราะหและออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี การศึกษาความเปนไป
ไดของโครงการ การจัดทําแบบนําเสนอโครงการ การบริหารโครงการ เครื่องมือและเทคนิคใน
การวิเคราะห และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยคํานึงถึงกระบวนการทางบัญชี
และระบบการควบคุมภายใน
Concepts and principles of accounting information system analysis and
design, the study of project feasibility, proposal, management, analysis of
instruments and techniques, designing accounting information systems in relation
to the accounting processes and internal controls.
3344102

สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
Seminar in Accounting Information Systems and Technology
วิชาที่สอบผาน 3342101 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
อภิปรายวิเคราะหปญหา และประเด็นปจจุบันเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใชกับ ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีโดยใชกรณีศึกษา บทความ และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ปญหาพิเศษดานเทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Discussion and analysis of problems and contemporary issues related to
the application of technology to accounting information systems through case
studies, articles and related local and foreign material. Special issues associated
with technology and accounting information systems.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3353101

การบริหารภาษีอากร
3(3-0-6)
Tax Management
วิชาที่สอบผาน 3352101 ภาษีอากร 2
หลักการจัดองคกรที่มีผลตอความแตกตางทางบัญชีและภาษีอ ากรซึ่งกระทบกับการ
บริหารจัดการขององคกร ปญหาทางภาษีอากรการวินิจฉัยทางดานภาษีอากรของสวนที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจรวมทั้งขอหารือของกรมสรรพากรซึ่งสงผลกระทบกับธุรกิจรวมทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับ
กฎหมายมหาชน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
Principles of organizational management and its impact on the
differences between accounting and taxation, tax problems, corporate tax
analysis, rulings issued by the Revenue Department and its impact on business
enterprises and public law.
3353102

ปญหาภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Tax Problems
วิชาที่สอบผาน 3352101 ภาษีอากร 2
กรณีศึกษาปญหาภาษีอากรธุรกิจ และการวิเคราะหปญหาภาษีอากรจากคําวินิจฉัย ขอ
หารือ คําพิพากษาผลกระทบตาง ๆ จากการออกกฎหมายใหม ไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอื่น ๆ
A study and analysis of business tax problem through case studies,
consultations and judgments, impacts issuing from new laws; personal and
business income tax, withholding tax, value added tax, specific business tax, etc.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3354101

การตรวจสอบบัญชีภาษีอากร
3(3-0-6)
Tax Audit
วิชาที่สอบผาน 3352101 ภาษีอากร 2
แนวคิดเกี่ยวกับผูสอบบัญชีภาษีอากร การปฏิบัติงานสอบบัญชีภาษีอากร รายงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรอง
บัญชี การเตรียมตัวเปนผูตรวจสอบบัญชีภาษีอากร พระราชบัญญัติการบัญชี ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ในสวนที่เกี่ยวของกับหางหุนสวนนิติบุคคล และประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร
Concepts of the tax audit and auditor role; auditor’s inspection report
and certificate according to the Notification of the Director-General of the
Revenue in regards to the tax audit and certification, preparation for tax auditing,
Accounting Professional Act, Civil and Commercial Code for juristic partnership,
and Revenue Code for tax auditing.
3354102

สัมมนาการภาษีอากร
3(2-2-5)
Taxation Seminar
วิชาที่สอบผาน 3352101 ภาษีอากร 2
อภิป รายและวิเ คราะหประเด็นที่นาสนใจทางภาษีอ ากร โดยใชก รณีศึกษา บทความ
และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศตลอดจนคําวินิจฉัยดานภาษีอากร
และคําพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง
Discussion and analysis of interesting issues related to taxation through
case studies, articles and related local and foreign documents, consultations
and judgments of the Central Tax Court.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3362101

การบริหารเงินทุน
3(3-0-6)
Investment Management
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย ลักษณะหลักทรัพย การประเมินมูลคา
ของหลักทรัพยประเภทและลักษณะของความเสี่ยง ผลตอบแทนจากการลงทุน การวิเคราะห
หลักทรัพยและจังหวะในการลงทุน การศึกษาการบริหารหลักทรัพย การจัดประเภทหลักทรัพย
การบริหารความเสี่ยงในหลักทรัพยประเภท
ตาง ๆ และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
A basic knowledge of finance and capital; risk characteristics, value
estimation, types and characteristics of risk, investment return, analysis and
timing, the study of investment management; types of investment and risk
management, the Stock Exchange of Thailand.

3363101

การบริหารการเงินระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Financial Management
ลักษณะและปญหาของงบดุล การชําระเงิน ความเสี่ยงประเภทตาง ๆ ที่เกิดจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน ตลาดการเงินระหวางประเทศ
สภาพคลองของเงินทุน ปญหาทางดานเศรษฐกิจการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน และการ
จัดทํางบจายลงทุนของกิจการขามชาติ
The study of balance sheet characteristics, problems and payments, the
foreign exchange market and risk management, investment liquidity, financial
problems, working capital management, and multinational capital budgeting.

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3363102

การธนาคารระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Banking
การดําเนินงาน และการปฏิบัติงานของฝายการตางประเทศของธนาคารพาณิชยในเรื่อง
ระบบการเงินระหวางประเทศ ตลาดทุนและตลาดเงินตราตางประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน
วิธีการชําระเงินตราตางประเทศและวิธีเรียกเก็บตลอดจนศึกษาดุลการชําระเงินระหวางประเทศ
และปญหาทางดานเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอการธนาคารระหวางประเทศ
International banking operations and processes related to the
international financial system, capital and foreign exchange markets, exchange
rate systems, international transfer and payment systems, the study of the
International Balance of Payment and economic issues that affect international
banking.

3364101

ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน
3(3-0-6)
Monetary Theory and Policy
วิชาที่สอบผาน 3401001 หลักเศรษฐศาสตร
ทฤษฏีและความตองการถือเงินของนัก เศรษฐศาสตรของยุคตาง ๆ เชน ยุคคลาสสิค
เคนส ยุคหลัง เคนส และนัก เศรษฐศาสตรส มัยใหม ทฤษฎีป ริม าณเงิน ตัวแปรการเงิน เชน
ดอกเบี้ย มาตราการและนโยบายทางการเงินซึ่งมีผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
Monetarist theories and the evolution of money demand theory;
Classical, Keynesian, Post-Keynesian and Modern Monetary Economics, the
Quantity theory of money, financial variables; interest rates, monetary measures
and policies that affect a nation’s economic system.
3364102

สัมมนาปญหาทางการเงิน
3(2-2-5)
Seminar in Financial Problems
กรณีศึก ษาทางการเงินธุรกิจทําการวิเ คราะหแสดงความคิดเห็นอภิปรายปญ หาและ
ตัดสินใจตามหลักการ ตามทฤษฎี และความเหมาะสมตามสถานการณ

รหัสวิชา
3301101

3303101

Discussion and analysis of interesting issues related to corporate financial
problems through case studies, articles and related local and foreign material.
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
หลักการบัญชี
3(2-2-5)
Principles of Accounting
แมบทการบัญชี สมการบัญชี วงจรบัญชี แนวคิดการวิเคราะหสินทรัพย หนี้สิน สวนของ
เจาของ หลักบัญชีคู เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายการขั้นตน
ประกอบดวยสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึก ในสมุดแยกประเภท งบทดลอง
รายการปรับปรุง การจัดทํางบการเงินสําหรับกิจการบริการและกิจการซื้อขายสินคา
Standards of accounting, accounting equation, the accounting cycle,
analyze the concepts of assets, debts, double entry accounting, source
documents, recording transactions in the book of original entry; general and
special journals, general and subsidiary ledgers; trail balance, adjusted entry,
financial statements of service and merchandising businesses.

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Accounting
วิชาที่สอบผาน 3301101 หลักการบัญชี และ 3302101 การเงินธุรกิจ
การพัฒนาและวิเ คราะหขอมูล ทางการบัญ ชีเพื่อนําไปใชในการวางแผน การควบคุม
และการตัดสินใจ การบัญชีตนทุนรวม การบัญชีตนทุนผันแปร การวิเคราะหความสัมพันธตนทุน
ปริมาณ กําไร งบประมาณ งบประมาณรายจายลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบ การวัดผล
การดําเนินงาน การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ การกําหนดราคาโอน และการกําหนดราคาขาย
Accounting information development and analysis for planning and
controlling, the use of accounting information for short-term and long-term
decision making; absorption and variable costing, relationship analysis between
cost, volume, profit and budget, capital budget, responsibility accounting,
performance evaluation, transfer pricing and pricing strategies.

