คําอธิบายรายวิชา
หลักสู ตรบัญชีบัณฑิต
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2558
1. หมวดศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
100-110 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Fundamentals of Mathematics
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย นิยาม ประพจน์ การให้
สัญลักษณ์ แสดงกฎเกณฑ์ การอ้างเหตุผลวิวฒั นาการความคิดทางคณิ ตศาสตร์
และการประยุกต์ที่สามารถใช้ได้ในการดําเนินชีวติ
100-111 สถิติเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ การรวบรวมและการเสนอข้อมูล
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลางและการกระจาย ทฤษฎีความน่าจะเป็ นเบื้องต้น การ
จัดลําดับและการจัดหมู่ การแจกแจงไม่ต่อเนื่องแบบต่างๆ การแจกแจงของค่าที่
ได้จากตัวอย่างประชากร ที่มีการแจกแจงแบบปกติ การอนุมานเชิงสถิติ การ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าตัวแปร
และสัดส่ วน การใช้ไคสแควร์ สหสัมพันธ์ และการถดถอยอย่างง่าย
100-112 คอมพิวเตอร์ พนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Introduction to Computer
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้พ้นื ฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ประวัติความเป็ นมา และวิวฒั นาการของ
คอมพิวเตอร์ในยุคต่างๆ องค์ประกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นาํ ข้อมูลเข้าและแสดง
ผลหน่วยความจําสํารอง ระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมประยุกต์ การประมวลผลข้อมูล ผังงาน
ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

100-113 วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
3(3-0-6)
General Sciences
ศึกษาหลักการและวิวฒั นาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกต์วิทยาศาสตร์สมัย
ใหม่ให้เข้ากับการดําเนินชีวิต เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิ สิ กส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์
และที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดํารงชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของมนุษย์
100-117 ความน่ าจะเป็ นและสถิติ
Probability and Statistics

3(3-0-6)

ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็ น การแจกแจงความน่า
จะเป็ น การแจกแจงที่สาํ คัญจากการสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ การแจกแจงไคสแควร์และการวิเคราะห์
ความถี่ สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
100-119 พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology Fundamentals
ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การพัฒนา
โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การสื่ อสารข้อมูลและเครื อ
ข่ายอินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้งานเวิร์ด องค์ประกอบและระบบของคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ นําข้อมูลเข้าและแสดงผล หน่วยความจําสํารอง ระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรม
ประยุกต์ การประมวลผลข้อมูล ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
100-120 มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาธรรม
ชาติและนิเวศวิทยาของสิ่ งมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าสิ่ งมีชีวิต ปฏิสมั พันธ์
และดุลยภาพระหว่างเหล่าสิ่ งมีชีวิตทั้งหลาย ตลอดจนปฏิสมั พันธ์ของสิ่ งมีชีวิตเหล่านั้น
รวมทั้งมนุษย์ต่อปัจจัยทางกายภาพ โดยอาจมีตวั อย่างของกิจกรรมมนุษย์ที่อาจกระทบต่อ
ดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเข้าใจต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและการ
ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์

100-122 เคมีทวั่ ไป
3(2-2-5)
General Chemistry
ศึกษาพื้นฐานของอะตอม คุณสมบัติของก๊าซ ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย
การสมดุลทางเคมี การสมดุลของไอออนในสารละลาย ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรี ดกั ชัน
เคมีจลน์ และนิวเคลียส
100-123 ฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป
3(2-2-5)
General Physics
ศึกษาหลักทฤษฎีและเทคนิคทางฟิ สิ กส์ กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คลื่น แสง
ฟิ สิ กส์แผนใหม่แม่เหล็กไฟฟ้ า การพัฒนาอุปกรณ์ในการจัดเก็บ การสื่ อสาร และการโต้
ตอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
100-126 นาโนเทคโนโลยีพนื้ ฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of Nanotechnology
ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนในธรรมชาติ หลักการวิทยาศาสตร์
พื้นฐานสําหรับ นาโนเทคโนโลยี การสังเคราะห์และการขึ้นรู ปนาโน เครื่ องมือและการ
วิเคราะห์ทางด้านนาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน
เทคโนโลยีทางการแพทย์ นาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่ องจักรนาโน การประยุกต์ใช้นาโน
เทคโนโลยี ความเป็ นพิษของนาโนที่มีผลกระทบต่อชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์จากนา
โนเทคโนโลยีที่มีใน ปั จจุบนั และแนวโน้มของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต
100-127 ชีววิทยาทัว่ ไป
3(2-2-5)
General Biology
ศึกษาหลักการทางชีววิทยาของสิ่ งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พลังงาน
กับชีวิต ความต่อเนื่องของชีวิตและพันธุศาสตร์ การสื บพันธุ์และการพัฒนาการหลังการ
ปฏิสนธิ โครงสร้างและสรี รวิทยาของสัตว์ นิเวศวิทยาและกิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อ
ระบบนิเวศ และการนําความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน

100-128 ชีวติ กับพลังงาน
3(2-2-5)
Life and Energy
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและการดํารงชีวิต ความหมายของพลังงาน
และชนิดของพลังงานที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั ปฏิสมั พันธ์ระหว่างพลังงานและรู ปแบบพลังงาน
และการเปลี่ยนรู ปพลังงาน การแนะนําพลังงานทดแทน หลักการประยุกต์ใช้พลังงานและ
ศักยภาพของแหล่งพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
พลังงานนํ้า พลังงานใต้พิภพ พลังงานจาก คลื่นมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการ
ส่ งเสริ ม การใช้พลังงานทดแทน
100-129 ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3(2-2-5)
Life and Modern Technology
ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่
อื่นๆรวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต และผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีผล
ต่อชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
100-133 อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Civilization
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เริ่ มแรก การตั้งถิ่นฐานและการ
สถาปนาอํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนื อ การรับอิทธิ พลของอารย
ธรรมอิ นเดี ย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณที่ มีส่วนสร้างสรรค์พ้ืนฐานอารยธรรมไทย
อารยธรรมทวารวดี อารยธรรมขอม อารยธรรมศรี วิชยั การเริ่ มก่อตัวของ อารยธรรมไทยที่
เด่นชัด ตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็ นต้นมา จนถึงการเข้ามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิ พลของ
อารยธรรมตะวันตกในสมัยรัตนโกสิ นทร์ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างไทยและลักษณะทาง
วัฒนธรรมของชนรุ่ นใหม่

100-134 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
Western Civilization
ศึกษาวิวฒั นาการของอารยธรรมตะวันตก โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่ ตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่
15จนถึ งปั จจุ บนั การวิเคราะห์ ปัญหาซึ่ งเกิ ดจากการปรั บตัวเข้าสู่ อารยธรรมยุคใหม่ การ
ผสมผสานระหว่ า งอารยธรรมตะวัน ตกและอารยธรรมตะวัน ออก ผลกระทบต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดทางด้านการเมือง การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม
100-135 มนุษย์ กบั ศิลปะ
Man and Art

3(3-0-6)

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั การแสดงออกทางศิลปะในรู ปของสถาปั ตยกรรม จิตรกรรม
และประติมากรรม ลักษณะความแตกต่างระหว่างศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่มีอิทธิ พลต่อวิวฒั นาการทางศิลปกรรมในยุคต่างๆ รวมทั้งแนวคิด
ทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ

100-136 มนุษย์ กบั ดนตรี
3(3-0-6)
Man and Music
ศึกษาเครื่ องดนตรี ประเภทต่างๆ ทั้งของไทยและสากล ความเข้าใจองค์ประกอบของดนตรี
อันเป็ นพื้นฐานต่อการฟัง ผลงานเพลงเอกของโลก เปรี ยบเทียบความแตกต่างของดนตรี แต่ละ
สมัยรวมทั้งอัจฉริ ยะของอดีตคีตกวีบางคน
100-138 ดนตรีไทย
3(2-2-5)
Thai Music
ศึกษาหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรี ของไทย ทั้งด้านประวัติความเป็ นมา การจําแนก
ประเภท รายละเอียดของดนตรี ไทยแต่ละประเภท และให้สามารถปฏิบตั ิการขั้นพื้นฐานทาง
ดนตรี ไทยได้
100-139 ดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Music
ศึกษาทฤษฎีดนตรี สากลทัว่ ไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา อัตราจังหวะต่างๆการจับกลุ่มตัวโน้ต
ตามจังหวะระดับเสี ยง กุญแจประจําหลัก เครื่ องหมายแปลงเสี ยง บันไดเสี ยงต่างๆ การฝึ ก
อ่านตัวโน้ตง่ายๆ และให้สามารถปฏิบตั ิการขั้นพื้นฐานทางดนตรี สากลได้

100-140 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
General Psychology
ศึกษาความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ ยวกับจิตวิทยา ปั จจัยด้านชี ววิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรม พัฒนาของ
มนุษย์ ความจําของมนุษย์ การเรี ยนรู ้ การรับรู ้ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อารมณ์ของมนุ ษย์
ความคิด สติปัญญา จริ ยธรรม การปรับตัว สุ ขภาพจิต และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละ
บุคคลและกลุ่ม เน้นการบูรณาการการสอนและกิ จกรรมประกอบการเรี ยนการสอนให้
สอดคล้องกับสภาพจริ งของพฤติ กรรมมนุ ษย์ในสังคมปั จจุบนั ทั้งสังคมเผชิ ญหน้าและ
สังคมออนไลน์ และใช้สื่อการสอนที่ทนั สมัย
100-141 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Laws
ศึ กษาวิวฒ
ั นาการของกฎหมาย ทฤษฎี และแนวคิดต่ างๆ ทางกฎหมาย สกุลกฎหมายที่
สํ า คัญ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งวิ ช ากฎหมายกับ ศาสตร์ แ ขนงต่ า งๆ การใช้ ก ฎหมาย
กระบวนการในการออกกฎหมาย การร่ างกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างของ
กฎหมายสิ ทธิ์และการใช้สิทธิ์ตลอดจนหลักสําคัญในกฎหมายลักษณะต่างๆ

100-142 หลักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Political Science
ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐ กระบวนการทางการเมือง รั ฐบาล รัฐสภา
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองที่สาํ คัญ ตลอดจนการเมืองระหว่าง
ประเทศ
100-143 การเมืองและการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึกษาวิวฒั นาการการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง สถาบัน
นิ ติ บ ัญญัติ บริ หารและตุ ลาการ การปกครองส่ วนกลาง ส่ วนภู มิ ภาคและส่ วนท้องถิ่ น
ตลอดจนขบวนการเคลื่ อนไหวทางการเมื องและการเปลี่ ยนแปลงทางการเมื อง หลักการ
เปลี่ ยนแปลงการปกครองจนถึงปั จจุบนั รวมทั้งสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ

100-144 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาคในเรื่ องปั ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิ จ
ปั จจัยกําหนดอุ ปสงค์ อุ ปทานของสิ นค้า พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค ลักษณะสําคัญของ
การตลาด สิ นค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การวิเคราะห์รายได้ในบัญชี
ผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระชาชาติ การกํา หนดรายได้ป ระชาชาติ นโยบายการเงิ น และการคลัง
โดยสังเขป ความสําคัญของการค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุ ลการชําระเงิ นและ
รายได้ประชาชาติ
100-147 ลีลาศ
1(0-2-1)
Skills in Social Dance
ศึกษาความเข้าใจและปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเป็ นมา ทิศทางในการลีลาศ
การจับคู่ที่ถูกต้อง ความรู ้เบื้องต้นในการลีลาศ มรรยาทในการลีลาศ ทักษะเกี่ ยวกับการ
ลีลาศแบบบอลรู มและลาตินอเมริ กนั รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพที่ถูกต้องในการลีลาศ
100-148 มนุษย์ กบั สั งคม
3(3-0-6)
Man and Society
ศึ ก ษาโครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบของสั ง คม วิ เ คราะห์ สั ง คมในรู ปแบบต่ า ง ๆ
ความสัมพันธ์และอิทธิ พลของมนุ ษย์กบั สังคม หน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนปั ญหา
และวิธีการแก้ปัญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหน้าและสังคมออนไลน์
100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสั งคม
3(3-0-6)
Politics and Economics in Society
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการเมืองและระบบเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ความสัมพันธ์ แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่าง ๆ ของการเกิดปั ญหา รวมไปถึงผลกระทบทาง
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริ หารจัดการเพื่อนําไปสู่ การมีส่วนร่ วมใน
การแก้ไขปัญหาตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยัง่ ยืน

100-158 ปรัชญาทัว่ ไป
3(3-0-6)
General Philosophy
ศึกษาความหมาย ความรู ้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา
ทั้งปรัชญาตะวันตก ปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเกี่ยวกับโลก
และชี วิตของมนุ ษย์ และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการดําเนิ นชี วิตอย่างเห็นคุณค่า
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา
2(1-2-3)
Study Skills in Higher Education
ศึ ก ษาปรั ชญา ระบบการศึ กษาและหลักสู ตรของมหาวิ ทยาลัย เป้ าหมายในการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา การเตรี ยมตัวก่อนเข้าชั้นเรี ยน วิธีการสร้างทักษะการเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพ
เทคนิ คการสร้างความรักในการเรี ยน เทคนิ คการฟั ง เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและการจด
บันทึกความรู ้ เทคนิ คการพูดเพื่อนําเสนองาน เทคนิ คการบริ หารเวลา เทคนิ คการเรี ยนรู ้แบบ
กลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ และการเตรี ยมตัวสอบและวิธีการ
ทําข้อสอบ

100-164 การใช้ ห้องสมุด
1(0-2-1)
Using the Library
ศึกษาการใช้ห้องสมุดตลอดจนการดําเนิ นงานและวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องสมุด ระบบ
การจัดหมู่หนังสื อ บัตรรายการ(โอแพ็ค) หนังสื ออ้างอิ ง วิธีรวบรวมบรรณานุ กรมและ
เชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสื บค้นจากฐานข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ
3(3-0-6)
100-165 การคิดวิเคราะห์
Critical Thinking
ศึกษาความหมายการคิด ปั จจัยพื้นฐานของการคิด ลักษณะของการคิด ความสัมพันธ์
ระหว่างสมองกับการคิด ความสําคัญของการคิด กระบวนการคิด อุปสรรคของการคิด
การป้ องกัน และแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งในการคิด ประเภทการคิด ต่า ง ๆ เน้น พัฒ นา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณี ศึกษา การเผชิญสถานการณ์ การคิดวิเคราะห์เหตุผล
เชิงจริ ยธรรม เทคนิ คการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสิ นใจอย่างสมเหตุสมผลและการนําเสนอ
องค์ความรู ้ที่เป็ นสัมฤทธิ ผลจากการฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์

100-166 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
Asian Studies
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของอาเซี ยน กลไกอาเซี ยน กฎบัตรอาเซี ยน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรม เขตการค้าเสรี และสภาพ
เศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซี ยนแถบภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ องค์ประกอบของประเทศ
ร่ วมเจรจาที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในอาเซียน
100-167 บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
2(1-2-3)
Ideal Graduate
ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี การทํากิ จกรรมเพื่อส่ วนรวม การรู ้ จกั
สิ ทธิ และหน้าที่ของตน การเรี ยนรู ้ประชาธิ ปไตย การประกันคุณภาพการศึกษา คุณธรรม
และจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตนห่ างไกลจากยาเสพติด การทํานุบาํ รุ งรักษาศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชนและชาติ เพื่อนําองค์ความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้นเป็ นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
100-168 หาดใหญ่ ศึกษา
2(1-2-3)
Hatyai Studies
ศึกษาประวัติศาสตร์ สภาพอดีตและปั จจุบนั ของธุ รกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ความเชื่อ ที่มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของคนในท้องถิ่น รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์
สภาพปั จจุบนั และปั ญหาของอําเภอใหญ่ท้ งั ในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
คุณภาพชีวิต
100-169 การคิดเชิงสร้ างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Thinking
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับความคิดเชิ งสร้ างสรรค์ องค์ประกอบและรู ปแบบของ
ความคิดเชิ งสร้ างสรรค์ กระบวนการคิดเชิ งสร้ างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู ้
เทคนิ ค การคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ แนวทางการพัฒ นาทัก ษะการคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานในชีวิตประจําวัน

100-170 ความปลอดภัยในชีวติ
2(2-0-4)
Safety for Life
ศึกษาความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัย ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตจาก
สิ่ งแวดล้อม อาหาร การจราจร ภัยธรรมชาติ อัคคีภยั การใช้ชีวิตทัว่ ไป ความปลอดภัยจาก
การมีเพศสัมพันธ์ ความปลอดภัยจากยาเสพติด เทคนิ ควิธีการจัดการกับความเสี่ ยงด้าน
สุ ขภาพและความปลอดภัยในชีวิต
100-171 กีฬาและนันทนาการ
1(0-2-1)
Sports and Recreation
ศึกษาความสําคัญและความจําเป็ นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่ วมกิจกรรมนันทนาการต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการต่อร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การประเมินสุ ขภาพของตนเอง
การเลือกรู ปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึ กทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การ
จัดกิจกรรมทางนันทนาการ
100-200 พหุวฒ
ั นธรรม
3(3-0-6)
Multiculturalism
ศึกษาความหมาย ความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้ง
ตะวันตก และตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและกระแสความเจริ ญก้าวหน้าของโลก ที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
มนุษย์
3(3-0-6)
100-231 ชีวติ กับวรรณกรรม
Life and Literature
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเรื่ องสั้น นวนิยาย บท
กวี บทละคร และงานเขียนอื่น เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับชีวิต
ในคุณค่าด้านความดี ความงามและความจริ ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดเจตคติที่ดี มีโลกทัศน์ต่อ
ชีวิตและสังคม ทั้งยังส่ งเสริ มการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนรักวรรณกรรมและรักการ
อ่าน

100-240 เศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
Sufficiency Economy
ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง แนวทางการนําไปประยุกต์ใช้ใน
รู ปแบบและลักษณะต่างๆ บูรณาการกับวิถีชีวิต ทั้งการบริ หารจัดการในครอบครัว การ
จัด การของชุ ม ชน การประกอบการขนาดย่ อ ม ขนาดธุ ร กิ จ แต่ ล ะประเภท เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
3(3-0-6)
100-241 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
Local Wisdom
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติตะวันออก
และ ภูมิปัญญาชนชาติตะวันตก ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ เน้นภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและสิ่ งแวดล้อม องค์ความรู ้ภูมิ
ปั ญญาด้านภาษาและวรรณคดี เพื่อประยุก ต์ใ ช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ น ให้เ กิ ด คุ ณ ค่ าต่ อการ
ดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
100-242 สั นติศึกษา
Peace Studies
ศึกษาความหมาย แนวคิดสําคัญเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปั ญหาความขัดแย้งและ
ความรุ นแรงในครอบครัว สังคม ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ โดยอาศัยองค์ความรู ้
ด้านรั ฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิ ตวิทยาสังคม เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจและเกิ ดพฤติกรรมการ
จัดการความขัดแย้งได้โดยสันติวิธี

100-244 เตรียมสหกิจศึกษา
2(1-2-3)
Cooperative Education Preparation
วิชาบังคับก่ อน: นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ขึน้ ไป
ศึกษาเกี่ ยวกับหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิ จศึกษาและระเบียบข้อปฏิบตั ิที่เกี่ ยวข้อง
จริ ยธรรมในวิชาชี พ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิ คการเตรี ยมตัวสมัครงาน
ความรู ้ พ้ืนฐานในการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิ กภาพ การใช้ภาษา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทํางานร่ วมกันในองค์การ
และระบบบริ หารงานอย่างมีคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน และ
เทคนิ คการนําเสนอผลงานทางวิชาการ อันเป็ นพื้นฐานของการเตรี ยมตัวเพื่อการทํางานใน
สังคมอย่างมีความสุ ข
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
100-150 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
3(2-2-5)
Thai Language for Communication
ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่ อสาร ในด้านการฟั ง
การพูดการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดในการใช้ภาษา
100-151 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
English I
ศึกษาโครงสร้างภาษาอังกฤษพื้นฐานและคําศัพท์ในชี วิตประจําวันเบื้องต้น เพื่อนําไปสู่
การฝึ กฝนทักษะต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ เพื่อฝึ กฝนการออกเสี ยงในภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
นักศึกษาสามารถโต้ตอบภาษาอังกฤษในประโยคสั้น ๆ สามารถอ่านเพื่อหารายละเอียด
และจับใจความ และสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้เป็ นประโยค
100-152 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
English II
วิชาบังคับก่อน : 100-151 ภาษาอังกฤษ 1
ศึกษาโครงสร้ างในระดับกลางและคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่จาํ เป็ นในชี วิตที่ กว้างขึ้นเพื่อ
พัฒนาความสามารถในพูดและเขียนลักษณะการบรรยาย อีกทั้งเพื่อพัฒนาทักษะการฟั ง
และการอ่านในสถานการณ์ที่หลากหลายยิง่ ขึ้นเพื่อการสื่ อสาร

100-154 ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese I
ศึกษาระบบเสี ยง เน้นการถ่ายเสี ยงภาษาจีนกลางด้วยอักษรจี น(pinyin)ให้ถูกต้องชัดเจน
ตาม หลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค
ฝึ กทักษะทั้ง 4
ด้า นคื อ การฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น ศึ ก ษาคํา ศัพ ท์ที่ ใ ช้ใ นชี วิ ต ประจํา วัน
ประมาณ 600 คํา
100-155 การพัฒนาการอ่ านภาษาไทย
3(2-2-5)
Reading Development in Thai
ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยที่มีประสิ ทธิภาพ ได้แก่ การอ่านจับใจความ
การอ่าน วิเคราะห์ การตีความ การสังเคราะห์และการเขียนตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
100-157 การฝึ กพูดภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Speech
ศึกษาการใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมในการพูด การเขียน โดยเน้นฝึ กทักษะการพูดแบบ
ต่าง ๆ ในที่ชุมชนที่ถูกต้อง การใช้ถอ้ ยคําสํานวนที่ไพเราะ ตลอดจนการกล้าแสดงออก
ด้านการพูดต่อที่ชุมชนในหัวข้อทัว่ ไปที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
100-252 ภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาการเฉพาะด้ าน
English for Academic Purpose
ศึกษาคําศัพท์ทางวิชาการเฉพาะวิชาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้าน การเขียนและการพูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ การสรุ ปบทความทาง
วิชาการเฉพาะด้าน และแสดงความคิดเห็นทั้งในรู ปแบบการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
100-253 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese II
วิชาบังคับก่อน : 100-154 ภาษาจีน 1
ศึ ก ษาตัว ต่ อเนื่ องจากภาษาจี น 1 โดยฝึ กทัก ษะทั้ง 4 ด้า นในระดับที่ สูงขึ้ น ใช้ภ าษาให้
ถูกต้องสอดคล้องกับเหตุการณ์และสิ่ งแวดล้อม การค้นคําศัพท์จากพจนานุกรม ศึกษาความ
แตกต่ า งของอัก ษรจี น แบบตัว เต็ม (Traditional Character)
และตัว ย่อ (Simplified
Character) ศึกษาคําศัพท์ใหม่ประมาณ 600 คํา

100-300 ภาษามลายู 1
3(2-2-5)
Malay I
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู และเสริ มสร้างทักษะพื้นฐานด้านการฟั ง พูด อ่าน
เขียน ภาษามลายูจากคําศัพท์ และประโยคเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน
100-301 ภาษามลายู 2
3(2-2-5)
Malay II
วิชาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดับต้นที่ต่อเนื่ องจากภาษา
มลายู 1 เพื่อสามารถใช้ภาษามลายูในการสื่ อสารและตามสถานการณ์ที่กาํ หนด
100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
3(2-2-5)
Japanese I
ศึ กษาและฝึ กฝน การออกเสี ยงและการเขียนตัวอักษรฮิ รางะนะ และอักษรคาตะคานะ
คําศัพท์พ้ืนฐาน รู ปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใช้เขียนประโยคในการสื่ อสาร ฝึ กทักษะ
การฟั ง เพื่อความเข้าใจ โดยการถามตอบเป็ นภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน และฝึ ก
การกล่าวแนะนําตัว ด้วยการพูดสนทนา ผ่านการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการสื่ อสาร

3(2-2-5)
100-303 ภาษาญีป่ ุ่ น 2
Japanese II
วิชาบังคับก่อน : 100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
ศึกษาและฝึ กทักษะพื้นฐานต่อเนื่ อง ผ่านทักษะการฟั ง การออกเสี ยงและการพูด การเขียน
ประโยค การอ่าน ข้อความพื้นฐานและคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ศึกษาและฝึ กฝนการ
ออกเสี ยงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม
100-304 ภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
Korean I
ศึ ก ษาคํา ศัพ ท์พ้ื น ฐาน รู ป ประโยคและไวยากรณ์ พ้ื น ฐาน เน้น ฝึ กบทสนทนาที่ ใ ช้ใ น
ชีวิตประจําวัน โดยสนทนาตอบโต้ดว้ ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึ กอ่านข้อความ ฝึ กการ
เขียนเป็ นรู ปประโยค

100-305 ภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5)
Korean II
วิชาบังคับก่ อน : 100-304 ภาษาเกาหลี 1
ศึกษารู ปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาสําหรับการสื่ อสารด้วยการฟั งและพูด
ภาษาเกาหลีและเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ที่ใช้ในการทํางาน คําศัพท์ในบทเรี ยน โดยฝึ กการใช้ภาษา
บูรณาการทักษะพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น
100-306 ภาษาเขมร 1
3(2-2-5)
Khmer I
ศึกษาและฝึ กทักษะเบื้องต้นด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร ศึกษา
ไวยากรณ์ เ บื้ อ งต้น และรู ป ประโยคพื้ น ฐาน ฝึ กออกเสี ย งตามหลัก สั ท ศาสตร์ ฝึ กอ่ า น
ประโยคง่าย ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
100-307 ภาษาเขมร 2
Khmer II
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่ อน : 100-306 ภาษาเขมร 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรในระดับที่ยากขึ้น
การฟังเพื่อจับใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบทอ่านสั้นๆ และฝึ กการสนทนาที่
เกี่ยวข้องกับการค้า ธุรกิจ การเดินทาง การศึกษา
100-308 ภาษาพม่ า 1
3(2-2-5)
Myanmar I
ศึกษาและฝึ กทักษะเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษารู ปประโยค
และไวยากรณ์พ้ืนฐานเน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ในชี วิตประจําวัน การอ่านฝึ กอ่านข้อความ
สั้น ๆ สามารถสรุ ปและตอบคําถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้
100-309 ภาษาพม่ า 2
3(2-2-5)
Myanmar II
วิชาบังคับก่ อน : 100-308 ภาษาพม่ า 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดับที่ยากขึ้น
การฟั งเพื่อจับใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบทอ่านสั้นๆ และฝึ กการสนทนา
ในทางธุรกิจ

100-310 ภาษาตากาล็อก 1
3(2-2-5)
Tagalog I
ศึ ก ษาคํา ศัพ ท์พ้ื น ฐาน รู ป ประโยคและไวยากรณ์ พ้ื น ฐาน เน้น ฝึ กบทสนทนาที่ ใ ช้ใ น
ชีวิตประจําวัน โดยสนทนาตอบโต้ดว้ ยภาษาตากาล็อก
100-311 ภาษาตากาล็อก 2
Tagalog II
วิชาบังคับก่ อน : 100-310 ภาษาตากาล็อก 1
ศึกษาคําศัพท์ รู ปประโยคและไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น เน้นการฝึ กบทสนทนาในเรื่ อง
เฉพาะทางมากขึ้น เช่น การติดต่อธุรกิจ

3(2-2-5)

100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

English Conversation
ศึ ก ษาการสนทนาในระดับ ที่ สู ง ขึ้ น โดยเน้น ทัก ษะด้า นการฟั ง และการพูด และศึ ก ษา
สํานวนการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยุทธ์ในการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ
100-354 ภาษาอังกฤษสํ าหรับธุรกิจ

3(2-2-5)

English for Business
ศึกษาคําศัพท์และสํานวนทางธุรกิจเบื้องต้น เช่น โครงสร้างองค์กร การเขียนกระบวนการ
ทางธุ รกิ จ การอ่ า นข้อมูล เชิ งสถิ ติ มารยาทการอยู่ร่ว มกัน ในสํานัก งาน การติ ด ต่ อ ทาง
โทรศัพท์ การจัดเรี ยงกําหนดการและการนัดหมาย บันทึกข้อความ จดหมายเวียน คําเตือน
ป้ ายประกาศ
100-355 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
Advanced Reading Development in English
ศึกษาการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ทกั ษะการอ่านข้าม การอ่านแบบกวาด การเดาคําศัพท์
จากเนื้อเรื่ อง การอ่านเพื่อจับใจความ เพื่อเสริ มทักษะการอ่านในภาษาอังกฤษให้มีความ
เข้าใจรวดเร็ วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นกั ศึกษายังสามารถเพิ่มพูนความรู ้ดา้ นคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
ผ่านการอ่านจากเนื้อเรื่ องที่หลากหลาย

3(2-2-5)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
201-203 องค์ การและการจัดการ
Organization and Management
ศึกษาลักษณะขององค์การ อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธีดาํ เนินงาน
ขององค์การธุรกิจ หน้าที่สาํ คัญของกระบวนการบริ หาร การวางแผน การจัดองค์การ
การจัดคนเข้าทํางาน การสัง่ การ และการควบคุม พร้อมทั้งเครื่ องมือทางการจัดการ
เบื้องต้น

3(3-0-6)

201-208 สถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Statistics
ศึกษาความรู ้เกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการทางสถิติต่างๆ สําหรับการเก็บรวบรวมและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อการตัดสิ นใจและวางแผนทางธุรกิจ การสํารวจตัวอย่าง การแจกแจง
ของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบไคสแควร์
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอย และสหพันธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์
การถดถอยและสหพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการตัดสิ นใจเชิงสถิติ
และฝึ กปฏิบตั ิการโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
ศึกษาแนวคิดที่มาของจริ ยธรรม ความสําคัญของจริ ยธรรมทางธุ รกิจ เหตุผลที่องค์การ
ธุ รกิจต้องมีจริ ยธรรม จรรยาบรรณทางธุ รกิจ การสร้างจริ ยธรรมในองค์การธุ รกิจ โดย
เน้นจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร และจริ ยธรรมของพนักงาน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจ ศึกษาโดยการใช้กรณี ตวั อย่างประกอบ
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่ อม
3(3-0-6)
Small Business Management
วิชาบังคับก่ อน : 201-203 องค์ การและการจัดการ
ศึ ก ษาการริ เริ่ มการจัด ตั้ง และดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ มที่ เ หมาะสมกั บ ทรั พ ยากร
สภาพแวดล้อม โดยคํานึ งถึงการจัดการด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบริ หาร
ทรั พยากรมนุ ษย์ การจัดทําโครงการที่ มีความเป็ นไปได้และเจริ ญเติ บโตอย่างยัง่ ยืน
การศึกษาโดยใช้กรณี ศึกษาธุรกิจขนาดย่อมในเขตภาคใต้

201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
วิชาบังคับก่ อน : ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้ อย 99 หน่ วยกิต
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การจัดการเชิ งกลยุทธ์ในกระบวนการธุ รกิจ ความรับผิดชอบของ
องค์การธุรกิจต่อสังคม การกําหนดทิศทางขององค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์ก าร การกํา หนดกลยุ ท ธ์ การนํา กลยุ ท ธ์ สู่ ก ารปฏิ บ ัติ ใ น
สถานการณ์ต่างๆ การประเมินผลและควบคุมทางกลยุทธ์
3(2-2-5)
201-423 เกมจําลองทางธุรกิจ
Business Simulation Game
วิชาบังคับก่อน : ต้ องเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3
ศึกษาและปฏิบตั ิการทางธุรกิจในสถานการณ์จาํ ลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยบูรณา
การความรู ้ทางกลยุทธ์ธุรกิจ หลักการลงทุน การเลือกประเภทและขนาดขององค์กรธุ รกิจ
การจัดการ การเงิ น การลงทุน การบัญชี การตลาด การผลิ ต การดําเนิ นการ ทรั พยากร
มนุ ษย์ ปฏิบตั ิการในบทบาทของผูบ้ ริ หารองค์กรที่ตอ้ งวางแผน ตัดสิ นใจ และปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมเชิงพลวัตรของธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน

201-417 การจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
3(3-0-6)
International Business Management
วิชาบังคับก่ อน : ศึกษาวิธีการจัดการและการดําเนิ นธุ รกิจระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ใน
การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ กฎหมายและข้อ ตกลงระหว่ า งประเทศ รวมทั้ง
อนุสญ
ั ญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ผลประโยชน์และโอกาส
จากการลงทุนต่างประเทศ การพัฒนาและปรับปรุ งนโยบายการบริ หาร และการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ
202-102 หลักการบัญชีช้ันต้ น
3(2-2-5)
Principles of Accounting
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบ
แนวคิดทางการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึก
บัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับกิจการซื้ อ
ขายสิ นค้าและกิจการให้บริ การ ระบบใบสําคัญ และระบบเงินสดย่อย

202–103 การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
Taxation I
ศึกษานโยบายภาษีอากร วิธีการประเมิน หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บและรายละเอียดในการ
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการภาษีอากรทางด้านสรรพากร สรรพสามิ ต ศุลกากร และอื่ นๆ การ
คํา นวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสี ย ภาษี ทางธุ รกิ จ การอุ ทรณ์ ต่อพนักงาน
เจ้า หน้า ที่ ใ นเรื่ อ งภาษี อ ากรแต่ ล ะประเภท ปั ญ หาภาษี อ ากรและผลกระทบต่ อ การ
ตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หาร รวมถึงการวางแผนภาษีเบื้องต้น
202-205 การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
ศึกษาขอบเขต บทบาทและหน้าที่ของผูบ้ ริ หารการเงิ น เป้ าหมายและความสําคัญของ
การจัด การทางการเงิ น ของธุ ร กิ จ รู ป แบบของธุ ร กิ จ และภาษี อ ากร การอ่ า นและ
ตีความหมายงบการเงินขั้นต้น เทคนิคของการวิเคราะห์ทางการเงิน หลักเบื้องต้นในการ
จัด การทางการเงิ น ของธุ ร กิ จ ทั้ง ในด้า นการจัด หาและจัด สรรเงิ น เพื่ อ ใช้ใ นการ
ดําเนิ นงาน การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน รวมทั้งการวางแผนและควบคุมทางการเงินถึง
สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
203-101 เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Economics
ศึกษาความรู ้ เกี่ ยวกับเศรษฐศาสตร์ จุลภาค และเศรษฐศาสตร์ มหภาค วิธีการประยุกต์
หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในด้านธุรกิจ ได้แก่ การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์
และธุ รกิ จ เช่น อุปสงค์และอุปทานสําหรับตลาดต่าง ๆ การสํารวจตลาด การวางแผน
การผลิต การวิเคราะห์ตน้ ทุน การกําหนดราคา การวิเคราะห์นโยบายการให้สินเชื่อและ
การตัดสิ นใจในการลงทุน การวิเคราะห์กรณี ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
203-201 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ศึกษาแนวคิดทางการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญ หน้าที่ของตลาด
สถาบันทางการตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค การวิเคราะห์และการ
เลือกตลาดเป้ าหมาย สิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตลาด และส่ วนประสมการตลาด

204–300 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3(3-0-6)
Management Information Systems
ศึ ก ษาองค์ก ารธุ ร กิ จ ดิ จิ ท ัล เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ การบริ หารธุ ร กิ จ ระบบ
สารสนเทศขององค์การธุ รกิ จ การบริ ห ารองค์การธุ รกิ จและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิ งกลยุทธ์ กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิ จ การจัดการทรั พยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ การประยุกต์ระบบสารสนเทศสมัยใหม่ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ระบบ
วางแผนทรั พยากรขององค์การ ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ระบบการจัดการความรู ้
ระบบการจัดการความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยระบบ
สารสนเทศขององค์การธุรกิจ
3(3–0–6)
201-303 การจัดการการดําเนินงาน
Operations Management
วิชาบังคับก่อน : 201–208 สถิติธุรกิจ
ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณ์เชิงธุรกิจ วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ การวางแผนและการ
ควบคุม การเลือกทําเลที่ต้ งั การวางผังโรงงาน การศึกษางาน วัสดุคงคลัง การควบคุม
คุณภาพ การจัดการงานซ่อมและบํารุ งรักษา ปัจจัยมนุษย์ที่มีผลต่อการดําเนินงาน
301-209 กฎหมายธุรกิจ
3(3–0–6)
Business Laws
ศึกษาความหมายและลักษณะทัว่ ไปของนิ ติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับ ชื้อขาย เช่า
ทรัพย์เช่าชื้อ จํานอง จํานํา คํ้าประกัน และกฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั จํากัด บริ ษทั มหาชน
จํากัด รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น สหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ สมาคมการค้า หอการค้า
ตลอดจนพระราชบัญญัติต่างๆ เช่น ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร เครื่ องหมายการค้า คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และ
ส่ งเสริ มการลงทุน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
202-104 การบัญชีช้ันกลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Accounting I
วิชาบังคับก่อน : 202-102 หลักการบัญชีช้ันต้ น
ศึกษาหลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ การจําแนกประเภทสิ นทรัพย์ การรับรู ้
และการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ การตีราคา ต้นทุนการกูย้ ืม การจัดแบ่งส่ วนสิ นทรั พย์เป็ น
ต้นทุน และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสิ นทรั พย์ การแสดงรายการ
สิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูล
202-200 การบัญชีช้ันกลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Accounting II
วิชาบังคับก่ อน : 202-102 หลักการบัญชีช้ันต้ น
ศึกษาหลักการและวิธีการบัญชี เกี่ ยวกับส่ วนของเจ้าของและหนี้ สิน ประกอบด้วยการ
จําแนกประเภทหนี้ สิน การรับรู ้และการวัดมูลค่าหนี้ สิน การตีราคา การแสดงรายการ
หนี้ สินในงบแสดงฐานะทางการเงิ น และการเปิ ดเผยข้อมูล การประมาณการหนี้ สิน
หนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจจะเกิ ดขึ้น การบัญชี เกี่ ยวกับการจัดตั้งกิ จการ
การดําเนิ นงาน การแบ่ งผลกําไรขาดทุ น การเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ การเลิ ก
กิ จ การและการชํา ระบัญ ชี ข องห้า งหุ ้ น ส่ ว น บริ ษ ัท จํา กัด และบริ ษ ัท มหาชนจํา กัด
ตลอดจนการแสดงรายการส่ วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะทางการเงิน การเปิ ดเผย
ข้อมูล และงบกระแสเงินสด
202-202 การบัญชีต้นทุน
3(2-2-5)
Cost Accounting
วิชาบังคับก่อน : 202-102 หลักการบัญชีช้ันต้ น
ศึกษาความสําคัญและบทบาทการบัญชีตน้ ทุนในองค์การธุ รกิจ ความหมายของต้นทุน
ต่าง ๆ ระบบบัญชี ที่ใ ช้บนั ทึ ก ต้น ทุ น วิธีการบัญชี แ ละการควบคุ ม วัตถุ ดิ บ แรงงาน
ค่าใช้จ่ายการผลิ ต การปั นส่ วนค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชี ตน้ ทุนงานสั่งทํา ระบบ
ต้น ทุ น ช่ ว งการผลิ ต ระบบต้น ทุ น มาตรฐาน การบัญ ชี ต ้น ทุ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ ร่ วมและ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสี ย ของสิ้ นเปลื อง งานที่บกพร่ อง เศษซาก และต้นทุนฐาน
กิจกรรม

202-203 การบัญชีช้ันสู ง 1
3(2-2-5)
Advanced Accounting I
วิชาบังคับก่อน : 202-104 การบัญชีช้ันกลาง 1
202-200 การบัญชีช้ันกลาง 2
ศึกษานโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และข้อผิดพลาด งบการเงิ น
ระหว่า งกาล การบัญชี สํา หรั บรายการที่ เ ป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ และการเปลี่ ย นค่ า
งบการเงิ น การบัญชี สํานักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศ สัญญาก่ อสร้ าง
ธุ ร กิ จ ฝากขาย ธุ ร กิ จ ขายผ่ อ นชํา ระและการเช่ า ซื้ อ สั ญ ญาเช่ า ระยะยาว ธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ และการบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี้
202-206 การบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
Management Accounting
วิชาบังคับก่ อน : 202-202 การบัญชีต้นทุน
ศึกษาการใช้ขอ้ มูลต้นทุนในการตัดสิ นใจ วางแผน ควบคุมการดําเนินงาน จัดการธุรกิจ
ตามสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริ มาณและกําไร ระบบ
ต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ตน้ ทุน การจัดทํางบประมาณการกําหนด
ราคาสิ นค้า ราคาโอน เพื่อการตัดสิ นใจและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
202-302 การสอบบัญชี
Auditing
วิชาบังคับก่ อน : 202-104 การบัญชีช้ันกลาง 1
202-200 การบัญชีช้ันกลาง 2
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทั่ว ไป และกรอบแนวคิ ด ของมาตรฐานการสอบบัญ ชี กฎหมายและ
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี การ
ทุจริ ต และข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ ยงในการสอบบัญชี และความมี
สาระสําคัญ การประเมิ นความเสี่ ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและ
วิ ธี ก ารตรวจสอบ การเลื อ กตัว อย่า งในการสอบบัญชี การทดสอบแบบแจ้ง ข้อ ความของ
กรรมการ หรื อผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน หรื อผูจ้ ดั การ กระดาษทําการของผูส้ อบบัญชี การตรวจสอบ
สิ นทรัพย์ หนี้ สิน ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานของผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต
รายงานการตรวจสอบและรั บ รองบัญ ชี ภ าษี อ ากร แนวทางการตรวจสอบบัญ ชี ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี การใช้บริ การหรื อผลงานของบุคคลอื่น และ
การตรวจสอบและรายงาน-บริ การเกี่ยวข้อง

3(3-0-6)

202-303 การภาษีอากร 2
3(3-0-6)
Taxation II
วิชาบังคับก่อน : 202-103 การภาษีอากร 1
202-104 การบัญชีช้ันกลาง 1
202-200 การบัญชีช้ันกลาง 2
ศึกษาแนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการ
บัญชี และการภาษีอากร การจัดทํากระดาษทําการเพื่อคํานวณภาษีเงินได้ตามประมวล
รัษฎากร การปรับปรุ งกําไรสุ ทธิ ทางบัญชี การเงินเป็ นกําไรสุ ทธิ ทางภาษีอากร รวมทั้ง
การจัดทํารายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากร และการยืน่ แบบแสดงรายการภาษี
สรรพากร
202-305 ระบบสารสนเทศทางบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Information Systems
วิชาบังคับก่อน : 202-102 หลักการบัญชีช้ันต้ น
204-300 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
ศึกษาลักษณะ ส่ วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการ
จัดทําเอกสารของธุ รกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี วงจรทางธุ รกิจขั้นพื้นฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับ
วงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรการบริ หารเงิน และรายงานทางการเงิน
ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้อ งในแต่ ล ะวงจร การควบคุ ม ภายใน
ทางเดิ น เอกสารและสารสนเทศทางการบัญ ชี ที่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง การพัฒ นาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีในรู ปแบบของระบบงาน โครงสร้างของข้อมูล และขั้นตอน
การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
202-306 การบัญชีช้ันสู ง 2
3(3-0-6)
Advanced Accounting II
วิชาบังคับก่อน : 202-104 การบัญชีช้ันกลาง 1
202-200 การบัญชีช้ันกลาง 2
ศึกษาการบัญชีสาํ หรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม การบัญชี
สํา หรั บ กิ จ การร่ ว มค้า การจัด ทํา งบการเงิ น รวม งบกระแสเงิ น สดรวม การจัด ทํา
งบการเงินจากรายการที่บนั ทึกไว้ไม่สมบูรณ์ ผลประโยชน์พนักงาน ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี และกิจการไม่หวังผลกําไร

202-311 ทฤษฎีการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Theory
วิชาบังคับก่อน : 202-104 การบัญชีช้ันกลาง 1
202-200 การบัญชีช้ันกลาง 2
ศึกษาวิวฒั นาการและแนวคิดทางการบัญชี ได้แก่ วิวฒั นาการทางการบัญชี โครงสร้าง
ของทฤษฎีบญั ชี แนวคิดทางการบัญชี กรอบแนวคิดทางการบัญชี และนโยบายการบัญชี
เป็ นต้น การแสดงผลการดําเนินงาน ได้แก่ สิ นทรัพย์และการวัดผลกําไร แนวคิดเกี่ยวกับ
รายได้และค่าใช้จ่าย เป็ นต้น การวัดมูลค่าเพื่อแสดงฐานะการเงิน ได้แก่ สิ นทรัพย์และ
การวัดมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค่าเสื่ อมราคา ค่าสู ญสิ้ น และการด้อยค่า หนี้ สิน
ส่ วนของเจ้าของ สิ นทรั พย์ทางการเงิ น และหนี้ สินทางการเงิ น เป็ นต้น และรายงาน
การเงิน ได้แก่ งบการเงิน การเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานการเงิน และการบัญชีเมื่อระดับ
ราคาเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น
202-317 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1
3(2-2-5)
English for Business I
ศึกษาการพัฒนาทักษะ ฝึ กปฏิบตั ิ เกี่ยวกับคําศัพท์ สํานวน ประโยคที่ใช้ในการสื่ อสาร
ในสถานการณ์ต่างๆทางธุ รกิ จ การติดต่อสื่ อสารทางโทรศัพท์ การทําบันทึกข้อความ
การอ่านโฆษณา การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การสัมภาษณ์
งาน การใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับทักษะวิชาชีพทางการบัญชี รวมถึงการสื บค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต และการโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิค
3(2-2-5)
202-318 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 2
English for Business II
วิชาบังคับก่อน : 202–317 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1
ศึกษาการฝึ กฝนต่อจากภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 โดยให้นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั ิการจัดทํา
เอกสารทางธุ รกิจ เช่น จดหมายสั่งซื้ อ ใบเสนอราคา เอกสารทางด้านบัญชี รวมถึงการ
จัดทําบัญชีดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
เนื้อหาที่เกี่ยวกับธุรกิจที่มีระบบสูงขึ้นไปอีก

202-400 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ งบการเงิน
3(3-0-6)
Financial Reports and Analysis
วิชาบังคับก่ อน : 202-104 การบัญชีช้ันกลาง 1
202-200 การบัญชีช้ันกลาง 2
ศึกษารายงานการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่ องมือในการ
วิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สําคัญเพื่อการตัดสิ นใจ การวิเคราะห์
อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชี ที่แตกต่างกัน
ตลอดจนการวิเคราะห์งบการเงินรวม โดยเน้นการใช้กรณี ศึกษาหรื อเหตุการณ์จริ ง
202-401 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
Internal Audit and Internal Control
วิชาบังคับก่ อน : 202-104 การบัญชีช้ันกลาง 1
202-200 การบัญชีช้ันกลาง 2
ศึกษาการกํากับดูแล วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุม
ภายในตามแนวคิดของ COSO การจัดการความเสี่ ยงขององค์การ (Enterprise Risk
Management : ERM) ตามแนวคิดของ COSO การประเมินประสิ ทธิภาพการควบคุม
ภายใน แนวคิ ด การตรวจสอบภายในและการจัด ตั้ง หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
จริ ยธรรม และมาตรฐานการปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอน
ของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สําคัญขององค์การ รวมทั้ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของผูต้ รวจสอบภายในต่อการทุจริ ตในองค์การ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
1. กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน
202-307 การบัญชีหน่ วยงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Sector Accounting
วิชาบังคับก่อน : 202-102 หลักการบัญชีช้ันต้ น
ศึ กษาความหมาย วัตถุ ประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการด้านการบัญชี ของหน่ วยงาน
ภาครัฐ นโยบายการบัญชี และมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ
การบัญชี หน่ วยงานภาครั ฐ การจัดทํารายงานทางการเงิ นของหน่ วยงานภาครั ฐและ
งบการเงินของแผ่นดิน

202-308 การบัญชีธนาคาร
3(3-0-6)
Bank Accounting
วิชาบังคับก่อน : 202-102 หลักการบัญชีช้ันต้ น
ศึกษาระบบการบัญชีของธนาคารพาณิ ชย์ และเอกสารการเงินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิ ชย์ การบันทึกบัญชี การปิ ดบัญชี ประจํางวด การทํางบการเงินและระบบ
การบัญชีธนาคารพาณิ ชย์ที่ใช้คอมพิวเตอร์
202-309 ระบบข้ อมูลทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Information Systems
วิชาบังคับก่ อน : 202-104 การบัญชีช้ันกลาง 1
202-200 การบัญชีช้ันกลาง 2
202-205 การเงินธุรกิจ
ศึ ก ษาองค์ป ระกอบของระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารการเงิ น ลัก ษณะข้อ มู ล ที่
ผูบ้ ริ หารทางการเงินต้องการ การแบ่งกระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ เป็ น
ขั้นตอนต่าง ๆ การออกแบบระบบข้อมูลการเงิน โครงสร้างของระบบข้อมูลทางการเงิน
ต่าง ๆ รวมทั้งการประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในระบบข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจทาง
การเงิน
202-310 การบัญชีสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
3(3-0-6)
Accounting for Small and Medium Enterprises
วิชาบังคับก่ อน : 202-104 การบัญชีช้ันกลาง 1
202-200 การบัญชีช้ันกลาง 2
ศึกษาความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รู ปแบบและขั้นตอนการจัดตั้ง
ธุ ร กิ จ ประเภทของธุ ร กิ จ การบริ ห ารงานของธุ ร กิ จ
ด้า นการผลิ ต การตลาด
การทรัพยากรบุคคล การบริ หารจัดการ มาตรฐานการบัญชี ระบบบัญชีและงบการเงิน
สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี และการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีสาํ หรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ ขนาดย่อม
202-312 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
Accounting for Specific Enterprises
วิชาบังคับก่ อน : 202-102 หลักการบัญชีช้ันต้ น
ศึกษาลักษณะการดําเนิ นงานเฉพาะกิ จการ การบัญชี และการควบคุมภายในเกี่ ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนี้ สิน ส่ วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย รายงานผลการดําเนิ นงานและ

การแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนั้น ๆ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน โรงพยาบาล
โรงแรม การเกษตรกรรม ธุรกิจการท่องเที่ยว สหกรณ์ มรดกและทรัสตี การประกันภัย
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็ นต้น
202-402 การบัญชีระหว่ างประเทศ
3(3-0-6)
International Accounting
วิชาบังคับก่ อน : 202-104 การบัญชีช้ันกลาง 1
202-200 การบัญชีช้ันกลาง 2
ศึกษาระบบบัญชี ในธุ รกิ จระหว่างประเทศ การเปรี ยบเทียบระบบบัญชี และวิธีปฎิ บตั ิ
ทางการบัญชี ของประเทศต่ างๆ การลดความแตกต่างทางการบัญชี การซื้ อตราสาร
ล่วงหน้าและภาวะเงินเฟ้ อ งบการเงินระหว่างประเทศ งบการเงินรวมและรายงานตาม
ส่ วนงานของบริ ษทั ข้ามชาติ การวิเคราะห์ งบการเงิ นนานาชาติ ราคาโอนและภาษี
ระหว่างประเทศ การวางแผนและควบคุมของบริ ษทั ข้ามชาติ
202-403 สั มมนาการบัญชีการเงิน
3(1-4-4)
Seminar in Financial Accounting
วิชาบังคับก่ อน : 202-104 การบัญชีช้ันกลาง 1
202-200 การบัญชีช้ันกลาง 2
ศึกษาการอภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการนํากรอบแนวคิดทางการบัญชีและมาตรฐาน
การบัญชี ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานด้านการบัญชี การเงินสําหรับองค์การประเภทต่าง ๆ
โดยใช้กรณี ศึกษา บทความ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ประเด็นที่น่าสนใจ ตลอดจนปั ญหาด้านการบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร
202-313 การบัญชีเพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Management Accounting
วิชาบังคับก่อน : 202-104 การบัญชีช้ันกลาง 1
202-200 การบัญชีช้ันกลาง 2
ศึกษากรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development) ผลกระทบเชิงลบ
ของการประกอบธุ รกิ จที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม กระบวนการจัดการสิ่ งแวดล้อม
การรวบรวม จัดทําและวิเคราะห์ขอ้ มูลต้นทุนสิ่ งแวดล้อม และประโยชน์ทางธุ รกิ จที่
ได้รับจากการจัดการสิ่ งแวดล้อม ทั้งที่ เป็ นตัวเลขทางการเงิ น และไม่เป็ นตัวเลขทาง
การเงิน การจัดทํารายงานข้อมูลการจัดการสิ่ งแวดล้อม (Environmental Management

Reporting) เสนอต่ อผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการจัดทํารายงานการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน
(Sustainability Reporting) เสนอต่อผูใ้ ช้ภายนอกตามแนวปฏิบตั ิของ ISO หรื อ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
202-314 การบัญชีสําหรับอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Accounting for Industrials
วิชาบังคับก่อน : 202-204 การบัญชีบริหาร
ศึกษาลักษณะของกิ จการอุตสาหกรรม ต้นทุนการผลิตสิ นค้า สิ นค้าคงเหลือ หลักการ
บัญ ชี เ กี่ ย วกับ วัต ถุ ดิ บ ค่ า แรงงาน ค่ า ใช้จ่ า ยในการผลิ ต การปรั บ ปรุ ง และปิ ดบัญ ชี
งบทดลอง งบต้น ทุ น การผลิ ต งบการเงิ น และภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม โดยนํา เอาระบบ
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางด้านบัญชีตน้ ทุนการผลิต มาใช้ในการทํางาน
202-405 การวางแผนกําไรและการควบคุม
3(3-0-6)
Profit Planning and Control
วิชาบังคับก่ อน : 202-204 การบัญชีบริหาร
ศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนกําไรและการควบคุ ม รวมไปถึ ง
การประเมินผลงานขององค์การประเภทต่าง ๆ โดยเน้นการวางแผนกลยุทธ์และการใช้
งบประมาณเป็ นเครื่ องมือในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผน
ที่วางไว้ การกําหนดดัชนี ช้ ี วดั ผลการดําเนิ นงาน และการรายงานเพื่อการควบคุมและ
การบริ หาร
202-406 สั มมนาการบัญชีบริหาร
3(1-4-4)
Seminar in Managerial Accounting
วิชาบังคับก่อน : 202-204 การบัญชีบริหาร
ศึ ก ษาการอภิ ป รายและวิ เ คราะห์ บ ทบาทของการบัญ ชี บ ริ ห ารกับ สภาพแวดล้อ มที่
เปลี่ยนแปลงไป การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชี ตน้ ทุน
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการบัญชีเพื่อการบริ หาร ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปั ญหา
พิเศษทางการบัญชีบริ หารตามสภาพแวดล้อมปัจจุบนั และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. กลุ่มวิชาการตรวจสอบ
202-407 ปัญหาการสอบบัญชี
Problems in Auditing
วิชาบังคับก่อน : 202-302 การสอบบัญชี

3(3-0-6)

ศึกษาการทํากระดาษทําการ การสอบบัญชี กรณี ศึกษา ปั ญหาเฉพาะเรื่ องและประเภท
ธุรกิจ ปั ญหาการเสนอรายงานต่อผูถ้ ือหุ น้ วิวฒั นาการของวิชาชีพ ปั ญหาของวิชาชีพใน
ปัจจุบนั บทบาทของสมาชิกวิชาชีพ
202-408 การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Control and Audit Information Systems
วิชาบังคับก่อน : 202-302 การสอบบัญชี
202-305 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
202-401 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ศึกษาแนวคิดและผลกระทบเนื่องจากการนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผล
ทางด้านการบัญชี การควบคุ มภายในของระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การทุจริ ตทาง
คอมพิ ว เตอร์ แ ละมาตรการป้ องกัน การประเมิ น ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน
การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของการประมวลผลข้อมูล เทคนิ คและการตรวจสอบระบบ
บัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการตรวจสอบ
202-409 สั มมนาการสอบบัญชี
3(1-4-4)
Seminar in Auditing
วิชาบังคับก่อน : 202-302 การสอบบัญชี
ศึกษาการอภิปราย วิเคราะห์และค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู ้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งใน
มาตรฐานการสอบบัญชีและปั ญหาในการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี แนวทางการแก้ไข
โดยใช้กรณี ศึกษา บทความและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปั ญหาพิเศษด้านการสอบบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ
202-410 สั มมนาการตรวจสอบภายใน
3(1-4-4)
Seminar in Internal Audit
วิชาบังคับก่ อน : 202-401 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ศึกษาการอภิปราย วิเคราะห์และค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู ้ ทักษะ และความเข้าใจอย่าง
ลึ ก ซึ้ งในปั ญ หาในการปฏิ บ ัติ ง านของผูต้ รวจสอบภายใน แนวทางแก้ไ ข โดยใช้
กรณี ศึก ษา บทความ และเอกสารต่ าง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้งในประเทศและต่ า งประเทศ
ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปั ญหาพิเศษด้านการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

4. กลุ่มวิชาอืน่ ๆ
202-300 การใช้ คอมพิวเตอร์ ในงานบัญชี
3(0-6-3)
Computer Applications in Accounting
วิชาบังคับก่ อน : 100-119 พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
202-102 หลักการบัญชีช้ันต้ น
ศึ ก ษาองค์ประกอบของระบบข้อมูลทางบัญชี ที่ใ ช้โปรแกรมสําเร็ จ รู ปทางการบัญชี
ขั้นตอนการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางบัญชี การประมวลผลข้อมูล ระบบต่าง ๆ เช่ น
ระบบค่าจ้างเงินเดือน ระบบการขาย ระบบการซื้ อสิ นค้า ระบบบัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชี
เจ้าหนี้ ระบบการควบคุมสิ นค้าคงเหลือ ระบบการผลิต ระบบบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
เป็ นต้น
202-315 การวิจัยทางการบัญชี
3(2-2-5 )
Accounting Research and Methodology
วิชาบังคับก่อน : 202-104 การบัญชีช้ันกลาง 1
202-200 การบัญชีช้ันกลาง 2
ศึกษาหลักการ และระเบียบวิธีวิจยั การทําวิจยั ในรู ปแบบต่าง ๆ และการสื่ อสารความรู ้
เกี่ยวกับการวิจยั การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านการบัญชี
202-411 การจัดการภาษีอากร
3(3-0-6)
Tax Management
วิชาบังคับก่ อน : 202-303 การภาษีอากร 2
ศึกษาการวางแผนภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา ภาษี เงิ นได้นิติบุคคล ภาษี หัก ณ ที่ จ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น เพื่อให้การเสี ยภาษีเป็ นไปอย่างประหยัดภายใต้กรอบของ
กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคม
205-404 สั มมนาคุณธรรมจริยธรรม
3(1-4-4)
Seminar in Morals and Ethics
วิชาบังคับก่ อน : ตระหนักในคุณธรรม จริ ยธรรม มีวินยั ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
เข้าใจภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้ง รู ้จกั
เคารพสิ ทธิ และรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์การและสังคม รู ้จกั การใช้เหตุผล มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.3 กลุ่มรายวิชาสหกิจศึกษา
202-479 สหกิจศึกษา
9(0-40-9)
Cooperative Education
วิชาบังคับก่ อน : 100-244 เตรียมสหกิจศึกษา และ นักศึกษาต้ องลงทะเบียนและ สอบ
ผ่ านในกลุ่มวิชาเอกบังคับแล้วไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
ศึกษาการปฏิบตั ิงานจริ งในธุรกิจประเภทต่าง ๆ โดยที่การปฏิบตั ิงานและการทํารายงาน
จะต้องอยูภ่ ายใต้การดูแลของผูบ้ ริ หารแต่ละสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ น
เวลา 1 ภาคการศึกษา หรื อไม่นอ้ ยกว่า 600 ชัว่ โมง
202-499 ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
2(0-40-0)
Internship
วิชาบังคับก่อน : เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน
ศึกษาการทดลองปฏิบตั ิงานตามความเป็ นจริ ง นอกสถานศึกษา โดยการประสานงาน
ระหว่างสถาบันกับหน่ วยงานต่างๆ ที่จะสามารถรั บนักศึกษาภายใต้การควบคุ มดูแล
ติดตามและประเมินผล

