
 
 

 

 
หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ชือสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลยัสยาม 
คณะ/ภาควชิา  : คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการบญัชี 
 

หมวดท ี1 ข้อมูลทวัไป 
1. รหัสและชือหลกัสูตร 
 รหสัหลกัสูตร : 25501811101031 

ภาษาไทย : หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 
ภาษาองักฤษ : Bachelor of Accountancy Program 

 
2. ชือปริญญา 

ภาษาไทย : บญัชีบณัฑิต 
ภาษาองักฤษ : Bachelor of Accountancy 
ชือยอ่ปริญญา (ภาษาไทย) : บช.บ. 
ชือยอ่ปริญญา (ภาษาองักฤษ) : B.Acc. 
 

3. วชิาเอก 
- 
 

4. จํานวนหน่วยกติทเีรียนตลอดหลกัสูตร  
 132 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
                               หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเนือง)                   หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

                  หลกัสูตรปริญญาตรี 5 ปี                            หลกัสูตรปริญญาตรี 6 ปี 
                  อืนๆ (ระบุ) 
 

5.2 ประเภทของหลกัสูตร (เฉพาะหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี) 
  หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 
5.3 ภาษาทใีช้  

           หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย 
    หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).................................... 
                หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)...ภาษาองักฤษ.. 
 

5.4 การรับผู้เข้าศึกษา 
  รับเฉพาะนกัศึกษาไทย 
  รับเฉพาะนกัศึกษาต่างประเทศ 
              รับทงันกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างประเทศ 

ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ (เฉพาะหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก) ระบุ........... 
 
5.5 ความร่วมมือกบัสถาบันอนื  

เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัทีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 
 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  
            ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
      ใหป้ริญญามากกวา่ 1 สาขาวิชา (ทวิปริญญา) 
                  ปริญญาร่วมกบัสถาบนั........................................................................... 
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6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลกัสูตร 
  - เป็นหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  ปรับปรุงจากหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561) โดยเริมใชห้ลกัสูตรภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 2562 
  - คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา  สาขาวิชาการบญัชี พิจารณากลนักรองใน
การประชุมครังที  4/2562 เมือวนัที  28  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
  - คณะกรรมการวิชาการ  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการประชุมครังที  6/2562  เมือวนัที  7 เดือน 
มิถุนายน พ.ศ.  2562  
  - สภามหาวิทยาลยัอนุมติัหลกัสูตรในการประชุมครังที ../2562 เมือวนัที  ….. เดือน มิถุนายน พ.ศ.  
2562 
 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทมีีคุณภาพและมาตรฐาน: 

หลกัสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีมีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัชี ในปีการศึกษา 2564 หลงัเปิดดาํเนินการสอนหลกัสูตรปรับปรุง 2 ปี 
 
8. อาชีพทสีามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา: 

ผูส้ําเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบญัชีไดต้ามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.  2543 และ
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอืนทีเกียวขอ้งทงัในลกัษณะของการประกอบวิชาชีพ
อิสระและการทาํงานในองค์กรหรือหน่วยงานทงัภาครัฐ ภาคเอกชน ทงัในประเทศ หรือต่างประเทศ 
ดงัต่อไปนี 

(1) ดา้นการทาํบญัชี 
(2) ดา้นการสอบบญัชี 
(3) ดา้นการบญัชีบริหาร 
(4) ดา้นการภาษีอากร 
(5) ดา้นการวางระบบบญัชี 
(6) ดา้นการศึกษาและเทคโนโลยทีางการบญัชี 
(7) ดา้นการตรวจสอบภายใน 
(8) ดา้นการใหค้าํปรึกษาทางการเงินและบญัชี 
(9) ดา้นอืนทีเกียวขอ้ง 
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9. ชือสกลุตําแหน่งทางวชิาการและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

ลาํดบั 
 

ตาํแหน่ง
วชิาการ 

ชือ-นามสกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจําตวั
ประชาชน คุณวุฒิ สาขา / สถาบัน / ปีทจีบ 

ภาระงานสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

ผลงานทาง
วชิาการ อาท ิ
ตาํรา/งานวจิัย/
บทความวิชาการ 

หลกัสูตร
ปัจจุบัน 

หลกัสูตร 
ปรับปรุง 

1 อาจารย ์ นายกิตติชยั  ถาวรธรรมฤทธิ 
 

310040058xxxx บช.ม.   
บธ.บ. 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

การบญัชีบริหาร  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2537 
การบญัชี  สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล  2535 

9 9 ภาคผนวก ค 

2 อาจารย ์ นางสาวเบญจมาศ  ปานชยั 
 

310160074xxxx บช.ม.   
บธ.บ. 

การบญัชีการเงิน  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2541 
การบญัชี  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร  2539 

12 12 ภาคผนวก ค 

3 อาจารย ์ ดร.วทิยา  อรุณศิริเพช็ร 310010058xxxx กจ.ด 
บช.ม.   
บธ.บ. 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสหกรณ์ 

การจดัการธุรกิจ  มหาวทิยาลยั ราชภฎัสวนดุสิต  2557 
การบญัชีบริหาร  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2536 
การบญัชี  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  2530 

6 6 ภาคผนวก ค 

4 
 
 
 

อาจารย ์ นายพิจกัษณ์  จนัทวโิรจน์ 
 
 

373030028xxxx บธ.ม. 
บช.บ. 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสหกรณ์ 

การบญัชี  มหาวิทยาลยัสยาม  2539 
การบญัชี  มหาวิทยาลยัสยาม  2534 

12 12 ภาคผนวก ค 

5 อาจารย ์ นางสาวไขแสง  ขนุพาสน์ 
 

310210069xxxx บช.ม.  
บช.บ. 

การบญัชีการเงิน  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2544 
การบญัชีการเงิน  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2540 

12 12 ภาคผนวก ค 

    ผูส้อบบญัชีภาษีอากร     
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10. สถานทจัีดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลยัสยาม    
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทจํีาเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

สถานการณ์และแนวโนม้เศรษฐกิจโลก ตลาดการเงินโลกเขา้สู่สถานการณ์ไร้พรมแดน ซึง
เป็นผลจากเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการเงินทีมีความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว ทาํใหมี้การพฒันาเครืองมือ
ทางการเงินใหม่ๆ รวมทงัมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทีหลากหลายส่งผลต่อการเปิดเสรีทางการคา้มากขึน 
การพฒันาทางเศรษฐกิจจะเปลียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value Base Economy”  หรือ “เศรษฐกิจ
ขบัเคลือนดว้ยนวตักรรม” มีผูป้ระกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผูป้ระกอบการ ผูป้ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กทีสามารถใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทลัในการสร้างสรรคคุ์ณค่าสินคา้และบริการ ซึง
เป็นการพฒันาประเทศสู่การเป็น Thailand 4.0 ส่งผลต่อรูปแบบของระบบเศรษฐกิจ ระบบการคา้และระบบ
การเงิน ทาํใหเ้กิดการเคลือนยา้ยเงินทุนระหว่างประเทศ  การดาํเนินการธุรกรรมทางการเงินมีรูปแบบและ
เครืองมือทีหลากหลาย  ซึงเกียวขอ้งโดยตรงกบังานการบญัชี ส่งผลให้เกิดความจาํเป็นทีตอ้งพฒันาองค์
ความรู้ในดา้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แนวปฏิบติัทางการบญัชี และการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร ทีสอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงเพือให้ไดส้ารสนเทศทีเป็นประโยชน์ต่อการ
ตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจและสามารถคาดการณ์อนาคตทางดา้นการเงินของกิจการเพือให้ผูบ้ริหารใชใ้นการ
วางแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจ  ดงันนัประเทศไทยตอ้งพฒันากาํลงัคนในวิชาชีพบญัชีใหมี้ความรู้ความสามารถ
ในระดบัสากลและสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในวิชาชีพบญัชีไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์มีวิจารณญาณ และ
รู้เท่าทนั  เพือรองรับการเปลียนแปลงดงักล่าว  

 
11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาสังคมและวฒันธรรม 

การเปลียนแปลงทางสังคมวฒันธรรมในกระแสโลกาภิวตัน์ การพฒันาประเทศไทยสู่การ
เป็น Thailand 4.0 ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ บุคลากรจึงตอ้งมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตวั
รับการเปลียนแปลงต่างๆ ทีเกิดขึนในสงัคม ดงันนัการพฒันาสงัคมและวฒันธรรมใหเ้ติบโตอยา่งยงัยนืควร
มุ่งเนน้ให้บุคคลปรับเปลียนค่านิยมให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินยั มีจิตสาํนึกทีดีต่อสังคมส่วนรวม และมี
ความรับผดิชอบต่อสิงแวดลอ้ม 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกยีวข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

การปรับปรุงหลกัสูตรควรตอ้งตอบสนองความจาํเป็นต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและการแข่งขนัในระดบัสากล เน้นการพฒันาศกัยภาพของบณัฑิตให้มีความรู้ทางวิชาชีพบญัชี 
เข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพได้อย่างต่อเนือง สามารถบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศกบัวิชาชีพบญัชีไดอ้ยา่งเหมาะสมและตอบสนองต่อการเปลียนแปลงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และระบบการเงิน รวมทงัการสร้างคุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องบณัฑิตในดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความ
รับผดิชอบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้ม 

 
12.2 ความเกยีวข้องกบัพนัธกจิของสถาบนั 

เป้าหมายการผลิตบณัฑิตของมหาวิทยาลยัคือ การสร้างบุคลากรทางการบญัชีของประเทศที
มีความรู้และความสามารถสอดคลอ้งกบัพนัธกิจตามแผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัเพือใหม้หาวิทยาลยั
เป็นกาํลงัสาํคญัของการพฒันาบุคลากรของประเทศการปรับปรุงหลกัสูตรบญัชีบณัฑิตจึงมุ่งพฒันาบณัฑิต
ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสัมพนัธ์ด้านบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือการติดต่อสือสาร 

 
13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอนืทเีปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอนืของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีทเีปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอนื 
รายวิชาต่างๆ  ในหมวดวิชาศึกษาทวัไป หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน และหมวดวิชาเลือกเสรีดงัต่อไปนี 
1) หมวดวิชาศึกษาทวัไปทุกรายวิชาทีเปิดสอนโดยคณะหรือภาควิชาอืน 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาภาษาและการสือสาร 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 

2) หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาแกน 
- กลุ่มวิชาแกนทางการเงินและการลงทุน 
- กลุ่มวิชาแกนทางการตลาด 
- กลุ่มวิชาแกนทางการจดัการและการประกอบการ 
- กลุ่มวิชาแกนทางการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 

3) หมวดวิชาเลือกเสรีใหเ้ลือกเรียนรายวิชาใดๆ ทีเปิดสอนในระดบัปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลยัสยาม 
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13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทเีปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอนืต้องมาเรียน 
รายวิชาในหลกัสูตรทีเปิดสอนให้ภาควิชา/หลกัสูตรอืนตอ้งมาเรียน ไดแ้ก่ วิชาการบญัชีเบืองตน้ 

วิชาการบญัชีการเงิน 1   วิชาการบญัชีการเงิน 2  วิชาการภาษีอากร 1   วิชาการบญัชีบริหาร 
  หมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาโท สาํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรหรือสาขาวิชาอืนทีตอ้งการเลือก
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิตเป็นวิชาโท จาํนวน 15 หน่วยกิต ซึงประกอบดว้ยรายวิชาต่อไปนี 
  131-203 การบญัชีขนักลาง 1 131-308 การบญัชีตน้ทุน 
  131-301 การบญัชีขนักลาง 2 131-472 การบญัชีขนัสูง 2 
  131-306 การสอบบญัชี 

 
13.3 การบริหารจัดการ 

13.3.1 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร มีหนา้ทีสาํคญัในการจดัการเรียนการสอน บริหารและ
ดาํเนินงานดา้นวิชาการใหเ้ป็นไปตามแผนงาน รวมทงัการประสานงานกบัคณะหรือภาควิชาอืนทีใหบ้ริการ
สอน และคณะหรือภาควิชาอืนทีรับบริการสอนจากภาควิชาการบญัชี ในส่วนของตารางสอน เนือหาสาระ
รายวิชา การวดัและประเมินผล เพือให้ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ ขอ้บงัคบั ระเบียบ คาํสัง และ
ประกาศของมหาวิทยาลยั 
   13.3.2 คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชาการบญัชี ทาํหนา้ที
ให้ความเห็นเกียวกบัการปรับปรุงหลกัสูตร การพิจารณาขอ้สอบ และการพิจารณาผลการเรียนอย่างนอ้ย
ภาคการศึกษาละ 1 ครัง 
  13.3.3 มีการแต่งตงัคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรซึงมีหัวหน้าภาคเป็นผูรั้บผิดชอบหลกั 
โดยทาํงานประสานกบั คณบดีคณะบริหารธุรกิจ การดาํเนินงานดา้นวิชาการอยู่ภายใตก้ฎเกณฑ์ของฝ่าย
วิชาการ มหาวิทยาลยั 
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หมวดท ี2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญาความสําคญัและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1 ปรัชญา/ความสําคญั 

 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม มุ่งทีจะผลิตบณัฑิตทางการบญัชี 
ทีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณลกัษณะของความเป็นมนุษยที์สมบูรณ์ทงัร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีความเขา้ใจตนเอง ผูอื้น สิงแวดลอ้ม ตลอดจนสงัคม เป็นผูที้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ มี
ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพือประกอบวิชาชีพทางการบญัชีตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
พร้อมกับเป็นทียอมรับในสังคมอนัก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติสอดคลอ้งกับอตัลกัษณ์
นกัศึกษา 

 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม กาํหนดเกณฑ์มาตรฐาน ให้
นกัศึกษามีความรู้ มีการพฒันาทกัษะและสมรรถนะทีจาํเป็นให้พร้อมในการประกอบวิชาชีพทางการบญัชี
ในสงัคมโลก สามารถนาํความรู้ และทกัษะไปแกปั้ญหาเชิงวิชาชีพและความพร้อมเขา้สู่โลกแห่งการทาํงาน 
รวมทงันาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1. เพือสร้างบัณฑิตทางการบัญชีทีมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชีในระดับสากล 

สอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูใ้ช้บณัฑิตเป็นผูมี้คุณธรรม และยึดมนัในจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี 
สามารถจดัทาํงบการเงินได้โดยใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ และมีความพร้อมทีจะนําไปสอบใบประกอบ
วิชาชีพ เป็นพลเมืองทีเขม้แขง็ยดึมนัในความถูกตอ้ง 

 2. เพือสร้างบณัฑิตทางการบญัชี ทีมีคุณลกัษณะบณัฑิตทีพึงประสงค ์มีทกัษะศตวรรษที 21 มี
ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ทีสอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงของสงัคม มีคุณลกัษณะความ
เป็นผูป้ระกอบการ 

 3. เพือสร้างบณัฑิตทางการบญัชีทีมีความพร้อมทาํงานไดท้นัทีเมือสาํเร็จการศึกษา สามารถ 
ติดตามการเปลียนแปลงทางวิชาชีพทางการบญัชีไดอ้ยา่งต่อเนือง 
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2. แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/ เปลยีนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ดัชนีชีวดั 
ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้มาตรฐานไม่
ต ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสกอ. และสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

ประเมินการประกนัคุณภาพ
หลกัสูตรเป็นระยะๆ อยา่ง
ต่อเนือง 
 
 
เพิมรายวิชาสาํนกังานบญัชี
จาํลองเพือเป็นการจาํลอง
สถานการณ์ทางธุรกิจ และ
เนน้ทกัษะทางวิชาชีพ 
 

เอกสารหลกัสูตรฉบบัปรับปรุง
รายงานผลการประเมินหลกัสูตร/ 
หลกัสูตรไดรั้บการประเมินมาตรฐาน
ในระดบัดีขึนไป 
 
จาํนวนนกัศึกษาทีสอบผา่นรายวิชา
สาํนกังานบญัชีจาํลอง 

 ปรับปรุงหลกัสูตรทุกๆ 5 ปี 
 

เอกสารหลกัสูตรฉบบั 
ปรับปรุง/หลกัสูตรไดรั้บการเผยแพร่
ตามเกณฑม์าตรฐานคุณวฒิุ 

เสริมสร้างความรู้และทกัษะวิชาชีพ
ของนัก ศึกษาและบัณฑิตอย่ า ง
ต่อเนือง 
 

สร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกบัองคก์รวิชาชีพ
บญัชี หรือผูใ้ชบ้ณัฑิตในการ
พฒันาขีดความสามารถทาง
วิชาชีพของนกัศึกษาและ
บณัฑิต 
 
จดัโครงการ/กิจกรรมเพือ
เสริมสร้างความรู้และทกัษะ
วิชาชีพ 

บนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ /
กิจกรรม/โครงการทีมีองคก์รวิชาชีพ
หรือผูใ้ชบ้ณัฑิตใหก้ารสนบัสนุน/
สามารถทาํความร่วมมือและมีการ
ดาํเนินกิจกรรมตามบนัทึกความ
ร่วมมือ 
 
กิจกรรม/โครงการทีจดัเพือเสริมสร้าง
ความรู้และทกัษะวิชาชีพ 

พฒันาอาจารยใ์หส้ามารถ
ปฏิบติังานอยา่งมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมสนบัสนุนอาจารย์
ใหมี้ประสบการณ์วิชาการ
และวิชาชีพเพอืนาํมาใช้
ปรับปรุงคุณภาพการเรียน
การสอน 

ปริมาณงานดา้นการใหบ้ริการวิชาชีพ
การเขา้อบรมสมัมนาการศึกษาต่อ/
อาจารยไ์ดรั้บการพฒันาไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 50 
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หมวดท ี3  ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการและโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

มหาวิทยาลยัสยามจดัการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึงปีออกเป็น
สองภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคจะมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สปัดาห์  และหากเห็นสมควร
มหาวิทยาลยัอาจจดัใหมี้การศึกษาภาคฤดูร้อนได ้   

การกาํหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา ใหก้าํหนดเป็นหน่วยกิตโดยมีเกณฑต่์อไปนี 
- การศึกษาภาคทฤษฏี  การบรรยาย  สัมมนา  หรือการเรียนการสอนลกัษณะอืนทีเทียบเท่า 

ใหคิ้ด 1  ชวัโมงต่อสปัดาห์ หรือไม่นอ้ยกวา่ 15 ชวัโมง  ต่อหนึงภาคการศึกษาปกติเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
- การศึกษาภาคปฏิบติั  การทดลอง  การฝึก  หรือการศึกษาทีเทียบเท่าใหคิ้ด 2  ถึง 3 ชวัโมง

ต่อสปัดาห์  หรือตงัแต่ 30 ถึง  45  ชวัโมง  ต่อหนึงภาคการศึกษาปกติเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
   

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
การศึกษาภาคฤดูร้อน  มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกว่า 6 สัปดาห์  และตอ้งมีชวัโมงเรียน

ของแต่ละรายวิชารวมกนัทงัหมดเทียบเคียงกบัชวัโมงของการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ 
 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค  
 ไม่มี 
 

2.  การดําเนินการหลกัสูตร 
2.1  วนั-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

  วนั – เวลาราชการปกติ 
  นอกวนั – เวลาราชการ (ระบุ)  

       วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา  17.00 – 21.00 น. 
  วนัเสาร์  -วนัอาทิตย ์ เวลา  07.30 – 17.30 น.  
     และ เวลา  18.00 – 21.00 น. 

  ภาคการศึกษาที 1 เดือนสิงหาคม – ธนัวาคม 
         ภาคการศึกษาที 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
         ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
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2.2  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

ประกาศนียบตัรอืนทีกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า 
2. สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง (ปวส.) ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค 

(ปวท.) หรือประกาศนียบตัรอืนทีกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในสาขาวิชาทีเกียวขอ้ง ทงันี ให้เป็นไปตาม
หลกัการเทียบโอนตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสยาม ว่าดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยพิจารณาเป็นราย
กรณี 

3. ผ่านการสอบคดัเลือกของมหาวิทยาลยัสยามและ/หรือระบบการคดัเลือกของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. นกัศึกษาทีขอโอนจากสถาบนัอืนตามระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสยามเรืองการรับโอนนกัศึกษาจากสถาบนัอืน 

5. การรับนักศึกษาพิการ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์คุณสมบติั วิธีการรับนักศึกษาพิการเขา้
ศึกษาระดบัปริญญาตรี และการวดัผลตามทีมหาวิทยาลยัสยามกาํหนด 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
   1.  ปัญหาดา้นสงัคม เช่น การปรับตวัของนกัศึกษา 
   2.  ปัญหาความรู้พืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เทคโนโลย ีรวมทงัทกัษะดา้นการ
ใชภ้าษาต่างประเทศ 
 

2.3  กลยุทธ์ในการดําเนินงานเพอืแก้ไขปัญหา / ข้อจํากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 1. จดัใหน้กัศึกษาใหม่ร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพอืการศึกษาในมหาวิทยาลยัก่อน
เปิดภาคการศึกษา  
 2.   จดัการทดสอบพืนฐานความรู้เพือจดัโปรแกรมการสอนเสริมแก่นกัศึกษา 

  

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 รับนกัศึกษาปีการศึกษาละ....130....คน และคาดวา่จะสาํเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ดงันี 

จํานวนนักศึกษา 
ทคีาดว่าจะรับ 

ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชนัปีที 1 130 130 130 130 130 

ชนัปีที 2  130 130 130 130 

ชนัปีที 3   130 130 130 
ชนัปีที 4    130 130 
รวม 130 260 390 520 520 

คาดวา่จะสาํเร็จการศึกษา    130 130 



มคอ.212 
 

 
 

2.6  งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 รายรับจากค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมทีจะเกบ็จากนกัศึกษาตามอตัราของมหาวิทยาลยั 

(หน่วย:บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2562 2563 2564 2565 2566 
1.ค่าบาํรุงการศึกษา 2,554,500.- 4,881,500.- 7,208,500.- 9,535,500.- 9,535,500.- 
2.ค่าเล่าเรียน(หน่วยกิต) 5,967,000.- 11,934,000.- 17,901,000.- 23,868,000.- 23,868,000.- 
3.เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

รวมทงัสิน 8,521,500.- 16,815,500.- 25,109,500.- 33,403,500.- 33,403,500.- 
 

 2.6.2 รายจ่าย ค่าเครืองมือ อุปกรณ์ ค่าสอนของอาจารยป์ระจาํ และอาจารยพ์ิเศษตามอตัราที
มหาวิทยาลยักาํหนด 

(หน่วย:บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. ค่าใชจ่้ายดา้นการผลิต

บณัฑิต (ค่าสอน) 
3,796,000.- 7,592,000.- 11,388,000.- 15,184,000.- 15,184,000.- 

2. ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยั 390,000.- 780,000.- 1,170,000.- 1,560,000.- 1,560,000.- 
3. ค่าใชจ่้ายดา้นบริการ

วิชาการ 
140,000.- 260,000.- 390,000.- 520,000.- 520,000.- 

4. ค่าใชจ่้ายดา้นทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม 

65,000.- 130,000.- 195,000.- 260,000.- 260,000.- 

5. ค่าเงินอุดหนุน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

6. ค่าใชจ่้าย อืนๆ   
(ค่าเครืองมือ อุปกรณ์) 

900,000.- 1,820,000.- 2,730,000.- 3,640,000.- 3,640,000.- 

รวมทงัสิน 5,291,000.- 10,582,000.- 15,873,000.- 21,164,000.- 21,164,000.- 
ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 40,700.- 40,700.- 40,700.- 40,700.- 40,700.- 

 
หมายเหตุ ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษาตลอดหลกัสูตร 162,800 บาท 
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2.7  ระบบการศึกษา 
  แบบชนัเรียน 
  แบบทางไกลผา่นสือสิงพิมพเ์ป็นหลกั 
  แบบทางไกลผา่นสือแพร่ภาพและเสียงเป็นสือหลกั 
  แบบทางไกลผา่นอิเลก็ทรอนิกส์เป็นสือหลกั (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
  อืนๆ (ระบุ) 

 
2.8  การเทยีบโอนหน่วยกติ  รายวชิา และการลงทะเบยีนเรียนข้ามมหาวทิยาลยัเป็นไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการเทียบโอนความรู้และการให้โอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและเพือ
การศึกษาตามอธัยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ  พ.ศ. 2552  และประกาศทบวงมหาวิทยาลยัเรีองหลกัเกณฑ์
การเทยีบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 

 
3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลกัสูตร 
 3.1.1 จํานวนหน่วยกติรวม              132 หน่วยกติ 
 3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร 
 จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร           132  หน่วยกิต  

1.  หมวดวชิาศึกษาทวัไป             33  หน่วยกติ  
1.1 ใหเ้รียนแต่ละกลุ่มวิชาตามทีกาํหนด จาํนวน 18  หน่วยกิต ดงันี  

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์     3  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและการสือสาร     9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      3  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์     3  หน่วยกิต 

1.2 เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ ไดอี้กไม่นอ้ยกวา่  15 หน่วยกิต  
2.  หมวดวชิาเฉพาะ     93 หน่วยกติ  
2.1 กลุ่มวิชาแกน      45  หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาวิชาชีพเฉพาะ      36  หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาวิชาชีพเลือก      12  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี       6 หน่วยกติ  
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 3.1.3 รายวชิาในหลกัสูตร 
 1) ความหมายของเลขประจําวชิา 
 การกาํหนดรหสัประจาํวิชาในหลกัสูตรบญัชีบณัฑิตมีหลกัเกณฑด์งันี 

1. กาํหนดรหสัไว ้6 ตวั  
2. ตวัเลข  3  ตวัแรก  หมายถึง  กลุ่มวิชา 
3. ตวัเลข  3  ตวัหลงั หมายถึง  เลขกาํกบัรายวิชา 

 ความหมายของเลขประจาํวิชา 
รหสั   100-1xx   หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ สงัคมศาสตร์  
รหสั 101-2xx หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาและการสือสาร 
รหสั   101-3xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
รหสั   101-4xx    หมายถึง กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 

 รหสั   130-xxx   หมายถึง กลุ่มวิชาแกนทางบริหารธุรกิจ 
 รหสั  131-xxx   หมายถึง กลุ่มวิชาทางการบญัชี 
 รหสั  132-xxx   หมายถึง กลุ่มวิชาทางการเงินและการลงทุน 
 รหสั  133-xxx   หมายถึง กลุ่มวิชาทางการตลาด 
 รหสั  134-xxx   หมายถึง กลุ่มวิชาทางการจดัการและการประกอบการ 
 รหสั  135-xxx   หมายถึง กลุ่มวิชาทางการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 รหสั  136-xxx   หมายถึง   กลุ่มวิชาทางการจดัการอุตสาหการ 
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รายวชิา 
1.  หมวดวชิาศึกษาทวัไป 33 หน่วยกติ 

1.1 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนรายวชิาต่อไปนี  3 หน่วยกติ 

   *101-101         หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือการพฒันาทียงัยนื 3(3-0-6) 
   (Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาและการสือสาร ให้เรียนรายวชิาต่อไปนี   9 หน่วยกติ 

   *101-201   ภาษาไทยเพือการสือสาร       3(2-2-5) 
(Thai Language for Communication)  

  **@101-203 ภาษาองักฤษเพือการปรับพืน     3(2-2-5) 
(English for Remediation) 
(@ เป็นรายวิชาไม่นบัหน่วยกิตทีนกัศึกษาตอ้งสอบผา่น (S)  
จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั ได)้  

 **101-204  ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั                      3(2-2-5) 
                                        (Daily Life English)  

**101-205        ภาษาองักฤษเพือการศึกษาทางวิชาการ                     3(2-2-5) 
                         (English for Academic Study)  

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ให้เรียนรายวชิาต่อไปนี  3 หน่วยกติ 

 **101-301    ทกัษะดิจิทลัสาํหรับศตวรรษที 21                  3(2-2-5) 
    (Digital Literacy for 21ST Century)    

1.4 กลุ่มวชิาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ ให้เรียนรายวชิาต่อไปนี 3 หน่วยกติ 

**101-401   ชีวิต สุขภาวะ และการออกกาํลงักาย    3(2-2-5) 
                           (Life, Well-Being and Sports)              
 

และให้เลอืกเรียนรายวชิาในกลุ่มวชิาต่างๆ อกีไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกติ ดังนี 

1. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
**101-102   ความเป็นพลเมืองในสงัคมไทยและสงัคมโลก    3(3-0-6) 

    (Civic Literacy in Thai and Global Context)    

**101-103   การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพือความเป็นผูน้าํ    3(2-2-5) 

    (Designing Your Self and Personality for Leadership)   
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**101-104   การบริหารการเงินอยา่งชาญฉลาด                 3(3-0-6) 

(Smart Money Management) 

**101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม                   3(2-2-5) 

(Community Explorer and Service Learning) 

  **101-106 กฎหมายและการเมืองใกลต้วั                 3(3-0-6) 

   (Politics and Law in Everyday Life) 

101-107   ปรัชญาและศาสนากบัการครองชีวิต    3(3-0-6) 
(Philosophy, Religions and Life Style)   

101-108   หลกัตรรกศาสตร์และทกัษะการคิดเพอืการเรียนรู้ตลอดชีวิต  3(2-2-5) 
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   

 *101-109 มนุษยสมัพนัธ์และการพฒันาบุคลิกภาพ    3(3-0-6) 
  (Human Relations and Personality Development) 
*101-110 จิตวิทยาในชีวติประจาํวนั      3(3-0-6) 

(Psychology in Daily Life) 
*101-111 อาเซียนในโลกยคุใหม่      3(3-0-6) 

(ASEAN in the Modern World)   
*101-112 อารยธรรมศึกษา       3(3-0-6) 

(Civilization Studies) 
*101-113   ทกัษะการศึกษา       3(2-2-5) 

(Study Skills)      

101-114  จิตวิทยาทวัไป       3(3-0-6) 
 (General Psychology) 

 101-115  สงัคมวิทยาเบืองตน้   3(3-0-6) 
   (Introduction to Sociology) 
 101-116  หลกัเศรษฐศาสตร์                      3(3-0-6) 
   (Principle of Economics)    

2. กลุ่มวชิาภาษาและการสือสาร 

 *101-202  ภาษาไทยเพือการนาํเสนอ     3(2-2-5) 
  (Thai Language for Presentation) 

**101-206 ภาษาองักฤษเพือการนาํเสนอแบบมืออาชีพ   3(2-2-5) 
                    (English for Professional Presentation) 
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**101-207 ภาษาองักฤษเพือการสอบขอ้สอบมาตรฐาน    3(2-2-5) 
                             (English for Proficiency Test) 
**101-208 การเขียนโคด้คอมพิวเตอร์สาํหรับทุกคน    3(2-2-5) 
                             (Computer Coding for Everyone) 

 101-209   ภาษาจีน 1 (Chinese 1)      3(2-2-5) 
101-210   ภาษาจีน 2 (Chinese 2)      3(2-2-5) 

 101-211  ภาษาญีปุ่น 1 (Japanese 1)     3(2-2-5) 
 101-212  ภาษาญีปุ่น 2 (Japanese 2)                 3(2-2-5) 
 101-213  ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)                  3(2-2-5) 

 101-214  ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)                  3(2-2-5) 

3.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

   **101-302  วิทยาการขอ้มูลและจินตภาพ         3(2-2-5) 
(Data Science and Visualization)              

 **101-303   เทคโนโลยสีีเขียวเพือการพฒันาทียงัยนื       3(3-0-6)
                (Green Technology for Sustainable Development) 
    **101-304   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพือสร้างนวตักรรมและธุรกิจใหม่    3(3-0-6) 

(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)   
**101-305 การเชือมต่อของสรรพสิงสาํหรับทุกคน       3(2-2-5) 

(Internet of Thing for Everyone)  
**101-306 หอ้งทดลองทีมีชีวิตเพือความยงัยนื         3(2-2-5) 
  (Living Lab for Campus Sustainability)  
*101-307   เทคโนโลยสีารสนเทศ      3(2-2-5) 

(Information Technology)       
*101-308   คอมพิวเตอร์สาํหรับการศึกษาและการทาํงาน   3(2-2-5) 

   (Computer for Studies and Work) 
 *101-309   ชีวิตกบัสิงแวดลอ้ม     3(3-0-6) 
   (Life and Environment) 

*101-310   อาหารเพือสุขภาพทีดี      3(3-0-6)  
(Healthy Diet) 

*101-311   เคมีในชีวติประจาํวนั      3(3-0-6)  
(Chemistry in Daily Life) 
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*101-312   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาํวนั     3(3-0-6) 
(Mathematics in Daily Life)  

*101-313   สถิติในชีวิตประจาํวนั      3(3-0-6)               
 (Statistics in Daily life) 

101-314  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม     3(3-0-6)  
(Mathematics in Civilization)   

*101-315  สถิติและความน่าจะเป็น         3(3-0-6)   
   (Statistics and Probability)           
  
 

4.  กลุ่มวชิาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 

 **101-402   ศิลปะและดนตรีเพือสุนทรียภาพแห่งชีวติ      3(3-0-6) 
     (Art and Music Appreciation)        

**101-403 นิยมไทยและอศัจรรยใ์นสยาม                     3(3-0-6) 

(Thai Appreciation and Unseen in Siam)  

 **101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน                   3(2-2-5) 

   (Designing Your Dream) 

**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดาํเนินชีวิต                3(2-2-5)  
  (Yoga, Meditation and Art of Living) 
**101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค ์          3(2-2-5) 
  (Creative Photography) 

 
 ความหมายรหัสวชิามีดังนี 
 รหสั 101-1xx  หมายถึง กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 รหสั 101-2xx  หมายถึง กลุ่มวิชา ภาษาและการสือสาร 
 รหสั 101-3xx  หมายถึง กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 รหสั 101-4xx  หมายถึง กลุ่มวิชา พลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 
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2.   หมวดวชิาเฉพาะ    93  หน่วยกติ 
 2.1 กลุ่มวชิาแกน (45 หน่วยกติ)                               หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 130-104   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6) 
  (Business Economics) 
 130-204   การวิเคราะห์ขอ้มูลเพือการตดัสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
   (Data Analysis for Decision Making in Business)             
 130-212  การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน  3(3-0-6) 
  (Investment in Money Market and Capital Market) 
 130-215  ธุรกิจระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 
  (International Business) 
 130-302  กฎหมายธุรกิจ                                                                   3(3-0-6) 
  (Business Law) 
 130-303   การภาษีอากร 1 3(3-0-6) 
  (Taxation 1) 
 130-403 การออกแบบนวตักรรม 3(3-0-6) 
  (Design Thinking Studio) 
 130-404  การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกิจสตาร์ทอพั                              3(3-0-6) 
                (Entrepreneurship and Startup Business) 
 130-405  การจดัการเชิงกลยทุธ์เพือการแขง่ขนั 3(3-0-6)  
  (Strategic Management for Competitiveness) 
 131-103  การบญัชีการเงิน 1 3(3-0-6) 
  (Financial Accounting 1) 
 131-104  การบญัชีการเงิน 2 3(3-0-6) 
  (Financial Accounting 2) 
 132-203 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
  (Business  Finance) 

133-202  หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 3(3-0-6) 
 (Principles of Marketing and Digital Marketing) 

 134-201  หลกัการจดัการ    3(3-0-6) 
 (Principles of Management) 
 136-301  การจดัการการผลิตและการดาํเนินงาน 3(3-0-6) 
  (Production and Operation Management) 
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 2.2 กลุ่มวชิาวชิาชีพเฉพาะ (36 หน่วยกติ)        หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
  131-203 การบญัชีขนักลาง 1      3(3-0-6) 
 (Intermediate Accounting 1) 
  131-301 การบญัชีขนักลาง 2      3(3-0-6) 
   (Intermediate Accounting 2) 
  131-305 การภาษีอากร 2       3(3-0-6) 
   (Taxation 2) 
  131-306 การสอบบญัชี       3(3-0-6) 
 (Auditing) 
  131-307 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน   3(3-0-6) 
 (Internal Control and  Internal Auditing) 
  131-308 การบญัชีตน้ทุน      3(3-0-6) 
 (Cost Accounting) 
  131-309 การบริหารตน้ทุน      3(3-0-6) 
   (Cost Management) 
  131-403 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี     3(2-2-5) 
   (Accounting Information Systems) 
  131-408 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน  3(3-0-6) 
   (Financial Reporting and Statements Analysis) 
 131-460 สาํนกังานบญัชีจาํลอง      3(2-2-5) 
   (Accounting Firm Simulation) 
   131-471 การบญัชีขนัสูง 1      3(3-0-6) 
 (Advanced Accounting 1) 

  131-472 การบญัชีขนัสูง 2      3(3-0-6) 
 (Advanced Accounting 2) 
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 2.3 กลุ่มวชิาวชิาชีพเลอืก (12 หน่วยกติ)                หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
1. ต้องเลอืกเรียนวชิาสัมมนาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ และ 
2. ต้องเลอืกเรียนวชิาสหกจิศึกษา 1 หรือวชิาการฝึกงานทางการบัญชี 

   1.  กลุ่มวชิาการบัญชีการเงิน 
  131-411 การบญัชีเฉพาะกิจการ      3(3-0-6) 
   (Accounting for Specific Enterprises) 
 131-412 การบญัชีระหวา่งประเทศ     3(3-0-6) 
   (International Accounting) 

 131-413 สมัมนาการบญัชีการเงิน     3(3-0-6) 
   (Seminar in Financial Accounting) 
  2.  กลุ่มวชิาการบัญชีบริหาร 
 131-421 การวางแผนกาํไรและการควบคุม    3(3-0-6) 
  (Profit Planning and Control) 
 131-422 การบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ ์     3(3-0-6) 

 (Strategic Cost Management) 
 131-423 สมัมนาการบญัชีบริหาร      3(3-0-6) 
   (Seminar in Managerial Accounting) 
  3.  กลุ่มวชิาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน 
 131-431 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศทางการบญัชี  3(2-2-5) 
  (Accounting Information Systems Audit and Control) 
 131-432 สมัมนาการสอบบญัชี      3(3-0-6) 
  (Seminar in Auditing) 
 131-433 สมัมนาการตรวจสอบภายใน     3(3-0-6) 
  (Seminar in Internal Audit) 
  4.  กลุ่มวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญชี 
  131-409  โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืองานทางการบญัชี    3(2-2-5) 
  (Software Packages for Accounting) 
 131-441 ฐานขอ้มูลทางการบญัชี      3(2-2-5) 
   (Accounting Databases) 
 131-442 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี  3(2-2-5) 

 (Accounting Information Systems Analysis and Design) 
 131-443 การสือสารขอ้มูลทางธุรกิจ     3(3-0-6) 
  (Business Data Communication)  
 131-444 สมัมนาเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศทางการบญัชี  3(3-0-6) 
  (Seminar in Technology and Accounting Information Systems)    
  5.กลุ่มวชิาการภาษีอากร 
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 131-452 การวางแผนภาษี      3(3-0-6) 
   (Tax Planning) 
 131-453 สมัมนาการภาษีอากร      3(3-0-6) 
   (Seminar in Taxation) 
  6.กลุ่มวชิาอนืๆ 
 130-490   เตรียมสหกิจศึกษา                                                 1(1-0-2) 
  (Pre Co-Operative Education) 
 130-491 สหกิจศึกษา 1       5(0-30-0) 
    (Co-Operative Education 1) 
 130-492 สหกิจศึกษา 2       5(0-30-0) 
    (Co-Operative Education 2) 
 131-461  การฝึกงานทางการบญัชี      3(0-18-0) 
   (Professional Apprenticeship) 
 131-462 การวิจยัทางการบญัชี      3(3-0-6) 
  (Accounting  Research) 
 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี 6 หน่วยกติ 
 นกัศึกษาจะตอ้งเลือกเรียนรายวิชาใดๆทีเปิดสอนในระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัสยาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
 สาํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรหรือสาขาวิชาอืนทีตอ้งการเลือกหลกัสูตรบญัชีบณัฑิตเป็นวิชาโท ให้
นกัศึกษาลงกลุ่มวิชาโท จาํนวน 15 หน่วยกิต ซึงประกอบดว้ยรายวิชาต่อไปนี 
  131-203 การบญัชีขนักลาง 1 
  131-301 การบญัชีขนักลาง 2 
  131-306 การสอบบญัชี 
  131-308 การบญัชีตน้ทุน 
  131-472 การบญัชีขนัสูง 2 
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3.1.4  แผนการศึกษา  
 

แผนการศึกษา 
หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต หลกัสูตร 4 ปี (ภาคปกติ) 

 

ปีท ี1 ภาคการศึกษาท ี1 

รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ 
101-101 หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือการพฒันาทียงัยนื 3 
101-201 ภาษาไทยเพือการสือสาร 3 
101-203 ภาษาองักฤษเพือการปรับพืน                

(*เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตทีนักศึกษาตอ้งสอบผ่าน (S) 
จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาํวนัได)้ 

3* 

101-301 ทกัษะดิจิทลัสาํหรับศตวรรษที 21 3 
131-103 การบญัชีการเงิน 1 3 
133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 3 

 รวม 15 

 
 

ปีท ี1 ภาคการศึกษาท ี2 

รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ 
101-xxx เลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาทวัไป 3 
101-xxx เลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาทวัไป 3 
101-401 ชีวิต  สุขภาวะ และการออกกาํลงักาย 3 
130-104 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 
131-104 การบญัชีการเงิน 2 3 
134-201 หลกัการจดัการ 3 

 รวม 18 
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ปีท ี2 ภาคการศึกษาท ี1 

รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ 
101-xxx เลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาทวัไป   3 
101-xxx เลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาทวัไป   3 
101-204 ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั   3 
131-203 การบญัชีขนักลาง 1   3 
131-308  การบญัชีตน้ทุน   3 
132-203 การเงินธุรกิจ   3 

 รวม 18 

 
 

ปีท ี2 ภาคการศึกษาท ี2 

รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ 
101-205 ภาษาองักฤษเพือการศึกษาทางวิชาการ   3 
130-204 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพือการตดัสินใจทางธุรกิจ   3 
130-215 ธุรกิจระหวา่งประเทศ   3 
130-302 กฎหมายธุรกิจ   3 
131-301 การบญัชีขนักลาง 2   3 
131-309 การบริหารตน้ทุน   3 

 รวม 18 
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ปีท ี3 ภาคการศึกษาท ี1 

รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ 
101-308 คอมพิวเตอร์สาํหรับการศึกษาและการทาํงาน    3 
130-212 การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน   3 
130-303 การภาษีอากร 1   3 
131-306 การสอบบญัชี   3 
131-403 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี   3 
136-301 การจดัการการผลิตและการดาํเนินงาน   3 

 รวม 18 

 
 

ปีท ี3 ภาคการศึกษาท ี2 

รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ 
130-403 การออกแบบนวตักรรม  3 
131-305 การภาษีอากร 2 3 
131-307 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3 
131-460 สาํนกังานบญัชีจาํลอง 3 
13x-xxx เตรียมสหกิจศึกษาหรือวิชาชีพเลือก  1 หรือ 3 

 รวม 13 หรือ 15 
 

ปีท ี3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ 
13x-xxx สหกิจศึกษา 1 หรือ การฝึกงานทางการบญัชี 5 หรือ 3 

 รวม 5 หรือ 3 
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ปีท ี4 ภาคการศึกษาท ี1 

รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ 
130-404 การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกิจสตาร์ทอพั   3 
130-405 การจดัการเชิงกลยทุธ์เพือการแข่งขนั   3 
131-408 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน   3 
131-471 การบญัชีขนัสูง 1   3 
131-xxx วิชาชีพเลือก   3 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี   3 

 รวม 18 

 
 

ปีท ี4 ภาคการศึกษาท ี2 

รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ 
131-472 การบญัชีขนัสูง 2 3 
131-xxx วิชาชีพเลือก 3 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 

 รวม 9 
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แผนการศึกษา 
หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต หลกัสูตร 4 ปี (ภาคคาํ) 

 

ปีท ี1 ภาคการศึกษาท ี1 

รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ 
101-101 หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือการพฒันาทียงัยนื   3 
101-301 ทกัษะดิจิทลัสาํหรับศตวรรษที 21   3 
101-203 ภาษาองักฤษเพือการปรับพืน 

(*เป็นรายวิชาไม่นบัหน่วยกิตทีนกัศึกษาตอ้งสอบผา่น (S) 
จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาองักฤษใน
ชีวิตประจาํวนัได)้ 

    3* 

130-215 ธุรกิจระหวา่งประเทศ  3 
131-103 การบญัชีการเงิน 1  3 
133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั  3 

 รวม 15 

 
 

ปีท ี1 ภาคการศึกษาท ี2 

รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ 
101-xxx เลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาทวัไป  3 
101-xxx เลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาทวัไป  3 
101-401 ชีวิต  สุขภาวะ และการออกกาํลงักาย   3 
130-104 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   3 
131-104 การบญัชีการเงิน 2   3 
134-201 หลกัการจดัการ   3 

 รวม 18 
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ปีท ี2 ภาคการศึกษาท ี1 

รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ 
101-xxx เลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาทวัไป   3 
101-xxx เลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาทวัไป   3 
101-204 ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั   3 
131-203 การบญัชีขนักลาง 1   3 
131-308  การบญัชีตน้ทุน   3 
132-203 การเงินธุรกิจ   3 

 รวม 18 

 
 

ปีท ี2 ภาคการศึกษาท ี2 

รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ 
101-201 ภาษาไทยเพือการสือสาร   3 
101-205 ภาษาองักฤษเพือการศึกษาทางวิชาการ   3 
130-204 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพือการตดัสินใจทางธุรกิจ   3 
130-302 กฎหมายธุรกิจ   3 
131-301 การบญัชีขนักลาง 2   3 
131-309 การบริหารตน้ทุน   3 

 รวม 18 
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ปีท ี3 ภาคการศึกษาท ี1 

รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ 
101-308 คอมพิวเตอร์สาํหรับการศึกษาและการทาํงาน   3 
130-212 การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน   3 
130-303 การภาษีอากร 1   3 
131-306 การสอบบญัชี   3 
131-403 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี   3 
136-301 การจดัการการผลิตและการดาํเนินงาน   3 

 รวม 18 

 
 

ปีท ี3 ภาคการศึกษาท ี2 

รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ 
130-403 การออกแบบนวตักรรม  3 
131-305 การภาษีอากร 2 3 
131-307 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3 
131-460 สาํนกังานบญัชีจาํลอง 3 
13x-xxx เตรียมสหกิจศึกษาหรือวิชาวชิาชีพเลือก  1 หรือ 3 

 รวม 13 หรือ 15 
 

ปีท ี3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ 
13x-xxx สหกิจศึกษา 1 หรือ การฝึกงานทางการบญัชี  5 หรือ 3 

 รวม 5 หรือ 3 
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ปีท ี4 ภาคการศึกษาท ี1 

รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ 
130-404 การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกิจสตาร์ทอพั   3 
130-405 การจดัการเชิงกลยทุธ์เพือการแข่งขนั   3 
131-408 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน   3 
131-471 การบญัชีขนัสูง 1   3 
131-xxx วิชาชีพเลือก   3 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี   3 

 รวม 18 

 
 

ปีท ี4 ภาคการศึกษาท ี2 

รหัสวชิา ชือวชิา หน่วยกติ 
131-472 การบญัชีขนัสูง 2 3 
131-xxx วิชาชีพเลือก 3 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 

 รวม 9 
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 3.1.5 คาํอธิบายรายวชิา 
 
1) วชิาทเีปิดสอนให้กบัหลกัสูตรอนื 
131-105   การบัญชีเบืองต้น  3(3-0-6) 
 (Introduction to Accounting) 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
 กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน  สมการบญัชี  วงจรบญัชี  งบการเงินและการนาํเสนอ
งบการเงิน หลกัและวิธีการบนัทึกขอ้มูลทางการบญัชี การปรับปรุงบญัชีและการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด การ
บญัชีเกียวกบัสินคา้คงเหลือ การบญัชีสาํหรับกิจการอุตสาหกรรม การบญัชีเกียวกบัภาษีมูลค่าเพิม 
 Conceptual Framework for Financial Reporting; accounting equation; accounting cycle; 
financial statements and presentation of financial statements; principles and procedures of accounting 
record; adjusting entries and correction of errors; accounting for inventory; accounting for manufacturing 
firms; accounting for value added tax.  
 
131-204   การบัญชีบริหาร     3(3-0-6) 
               (Managerial  Accounting) 
  วชิาบงัคบัก่อน : 131-104 การบัญชีการเงนิ 2 

การบัญชีบริหารและแนวคิดต้นทุน ต้นทุนงานสังทาํ ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนช่วง การ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตน้ทุน-ปริมาณ-กาํไร การวางแผนกาํไร งบประมาณยืดหยุ่น ตน้ทุนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์ผลต่าง การวดัผลการปฏิบติังานในองค์กรกระจายอาํนาจ การวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง 
ประเดน็สาํคญัต่อการตดัสินใจ 

Managerial accounting and cost concepts; job-order costing; activity-based costing; process 
costing, cost-volume-profit relationship analysis; profit planning; flexible budgets, standard costing and 
variance analysis; performance measurement in decentralized organizations; differential analysis; key 
issues in decision making. 
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2) วชิาทเีปิดสอนให้กบัหลกัสูตรบัญชีบัณฑิต 
1. หมวดวชิาศึกษาทวัไป (33 หน่วยกติ) 

1.1 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

*101-101   หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพอืการพฒันาทยีงัยนื         3(3-0-6) 
(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 

  หลกัการแนวคิดและความสาํคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการเบืองตน้ทาง

เศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทนัทางการเงิน ความเชือมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการ

พฒันาทียงัยืนและเป้าหมายการพฒันาทียงัยืน การดาํรงชีวิตในสังคมร่วมสมยัดว้ยการนอ้มนาํปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพือการพฒันาทียงัยนืโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือกรณีศึกษา 

 Principles and significance of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); basic 

principles of economics and financial literacy; relationship between SEP, sustainable development (SD), 

and sustainable development goals (SDGs); living in contemporary society with SEP for sustainable 

development from project-based learning or case study 

 

**101-102   ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก         3(3-0-6) 

   (Civic Literacy in Thai and Global Context)    

   สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็น

ปัญหาร่วมสมยัในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวฒันธรรมและกระบวนการ

ทางความคิดทีเป็นสากล ความรับผดิชอบต่อสังคม  การรู้หนา้ทีของพลเมืองและรับผดิชอบต่อสังคมในการ

ต่อตา้นการทุจริต ความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกบัสถานะการพฒันาของประเทศ บทบาทและ

หนา้ทีของบุคคลในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

    Political, economic, social and cultural circumstances of various groups of countries; 

contemporary issues of the global society; Thailand in the world society; cultural diversity and global 

mindset; social responsibility; civic engagement and social responsibility against corruption; relationship 

between citizenship and developmental status of a country; roles and duties of individual as a Thai and 

global citizen 
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**101-103 การออกแบบตนเองและบุคลกิภาพเพอืความเป็นผู้นํา         3(2-2-5) 

   (Designing Your Self and Personality for Leadership) 

 การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จกัตนเอง การกาํหนดเป้าหมายในชีวิต การเสริมสร้างการเห็น

คุณค่าในตนเอง การพฒันาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมนัใจในการอยูใ่นสังคม การพฒันาการพดูในที

สาธารณะ การแนะนาํตนเองเพือความประทบัใจแรกพบต่อผูอื้น การพฒันาภาวะผูน้าํ ทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ 

การทาํงานเป็นทีม   

Self-analysis; understanding one’s self; goal setting in life; self-esteem improvement; 

personality development; self-confidence improvement in public; public speaking development; self-

introduction for first impression; leadership development; human relation skills; team working 

**101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด                       3(3-0-6)  
          (Smart Money Management) 
  การเงินกบัชีวิตประจาํวนั สิทธิและหนา้ที เป้าหมายการเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล 

นวตักรรมทางการเงิน การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การประกนัภยั สินเชือเงินกู ้การวางแผนภาษี 

การเป็นผูป้ระกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การเตรียมตวัก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน 

  Finance and daily life; right and duty; financial goal; personal financial management; 

financial innovation; international and domestic investments; insurance; loan; tax planning; 

entrepreneurship; management of investment port;  preparation for retirement and financial independence 

 

**101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม           3(2-2-5) 

  (Community Explorer and Service Learning) 

การเรียนรู้เกียวกบัวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพือคน้หาประเดน็ปัญหาและแนวทางการ

พฒันาโดยให้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างผูเ้รียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริม

ทกัษะการเขา้ถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทกัษะการใชชี้วิตและทกัษะดา้นสังคม การสือสาร การ

เรียนรู้ผา่นกิจกรรมบริการ การพฒันาและการขบัเคลือนโครงการเพือการพฒันาและกิจกรรมบริการชุมชน 

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนกัวิจยัและนกัพฒันาชุมชนเพือรองรับภารกิจการพฒันาชุมชนทุกมิติอยา่ง

ยงัยนืในศตวรรษที 21  

Learning on community context; community analysis to identify issues and development 

approaches using collaborative community based approach among learners and community members; 
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techniques and enhanced skills in approaching community engagements, community participation, social 

and life skills, communication; service learning; project development and implementation for community 

development and services; preparation for becoming community researcher and developer in variety 

dimensions of sustainable community development in the 21ST century  

**101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว          3(3-0-6) 

  (Politics and Law in Everyday Life) 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบืองตน้ กฎหมายใกลต้วัทีเกียวขอ้งในชีวิตประจาํวนั 

อาทิ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร และ

กฎหมายอืนๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบนัของสงัคม  

Introduction to constitutional law and politics; laws in daily lives such as Civil Law, 

Criminal Law, Human Rights, Intellectual Property Law, Tax Law and other laws related to current social 

situations 

101-107  ปรัชญาและศาสนากบัการครองชีวติ           3(3-0-6) 
  (Philosophy, Religions and Life Style)   

หลกัปรัชญา คาํสอนของศาสนาต่างๆและความสําคญัของศาสนากับการดาํเนินชีวิต 
ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลกัศาสนา หลกัธรรมในการดาํรงชีวิต ความสําคญัของศีล สมาธิ 
ปัญญา การพฒันาตนและการแกปั้ญหาชีวิตโดยใชห้ลกัคาํสอนทางศาสนาต่างๆ การประยุกตใ์ชเ้พือสร้าง
ความสาํเร็จในการทาํงานและการอยูร่่วมกบัผูอื้นอยา่งสนัติ 

Principles of philosophy; religious teachings; impact of religion on living; meanings and 
values of life in religious view; dharma for living; significances of precept, concentration, and wisdom; 
self improvement and solution of life problems through religious teachings; application for successful 
working and peaceful living with others 

101-108   หลกัตรรกศาสตร์และทกัษะการคดิเพอืการเรียนรู้ตลอดชีวติ                     3(2-2-5) 
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   

  หลกัตรรกศาสตร์ ความรู้พืนฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การ
เลือกใชท้กัษะการคิดชนิดต่างๆในการแกปั้ญหาทีแตกต่างกนั การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิด
สังเคราะห์ การคิดวิพากษ ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต ์การคิดเชิงมโนทศัน์ การคิดเชิงกล
ยทุธ์ การคิดแกปั้ญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค ์การคิดอนาคต และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทกัษะ
การเขา้ถึงแหล่งความรู้เพือการพฒันาตนเองตลอดชีวิต 
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  Principles of logics; basic concepts of thinking processes: inductive and deductive 
thinking; selection of various thinking skills to solve different problems; analytical thinking; comparative 
thinking; synthesis thinking; critical thinking; considerate thinking; applied thinking; conceptual thinking; 
strategic thinking; problem-solving thinking; integrative thinking; creative thinking; future thinking; and 
self-study learning; skills approaching to various resources for lifelong self development   

*101-109 มนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาบุคลกิภาพ        3(3-0-6) 
(Human Relations and Personality Development) 
ความหมาย ทีมา และประโยชน์ของมนุษยสัมพนัธ์ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม

ต่างๆ ในสังคม การปรับตวัให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พฒันาการทาง
บุคลิกภาพของบุคคลเพือการปรับตวัทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผูน้าํ การฝึกพฤติกรรมที
เหมาะสมและมารยาททางสังคม การสร้างความประทบัใจแรกพบ การแต่งกายการแต่งหนา้และการทาํผม
เพือส่งเสริมบุคลิกภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ การพฒันาทกัษะการพูดดว้ยการออกเสียงทีชดัเจน
และใชภ้าษาทีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์  
  Meanings, background, and advantages of human relation; interpersonal relationship 
between individual and various groups in society; appropriate adjustment to circumstances in society; 
theories of personality; individual personality development for social adjustment; individual differences; 
leadership; appropriate behavioral practice and social manners; how to create first impression; outfits, make 
up, and hair styles to improve personality and fit circumstances; speech improvement through correct 
pronunciation and proper use of language to fit circumstances 

*101-110  จิตวทิยาในชีวติประจําวนั  (Psychology in Daily Life)      3(3-0-6) 
  แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั พฒันาการมนุษย ์บุคลิกภาพ
และความแตกต่างระหว่างบุคคล การเขา้ใจตนเองและผูอื้น การวิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล การ
เรียนรู้และการรับรู้ การจูงใจ การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ การจดัการความเครียด สุขภาพจิตและการ
ปรับตวั  
  Psychological concepts and application in daily life; human development; personality and 
individual differences; understanding oneself and others; transactional analysis; learning and perception; 
motivation; EQ improvement; stress management; mental health and adjustment 

*101-111  อาเซียนในโลกยุคใหม่  (ASEAN in the Modern World)                  3(3-0-6) 
  การเปลียนแปลงครังใหญ่ของเอเชียทีมีแนวโนม้ในการเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจของโลก 
กลุ่มประเทศทีมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดบัสูง และมีศกัยภาพทีจะเปลียนแปลงภูมิเศรษฐกิจของ
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โลก ความทา้ทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตวัและคงอยู่บนเส้นทางการเป็นศูนยก์ลางของโลก 
พฒันาการของอาเซียนและประชาคมอาเซียน ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวฒันธรรม บทบาทของ
อาเซียนและประเทศไทยในเวทีโลก 
  Great change of Asia to be global economic hub; countries with high economic growth, 
and potentiality to change global geo-economics; ongoing challenges of  Asian and ASEAN countries for 
adjustment and sustainability as global centralization; progression of ASEAN and ASEAN COMMUNITY 
developments: politic, economic, socio-cultural aspects, roles of ASEAN and Thailand in global stages  

*101-112  อารยธรรมศึกษา  (Civilization Studies)                     3(3-0-6) 
  อารยธรรมทีสาํคญั ทงัอารยธรรมตะวนัตกและตะวนัออก ยคุโบราณ ยคุกลาง ยคุใหม่ การ
ส่งต่อมรดกทางภูมิปัญญาให้กบัโลกในยุคปัจจุบนั ผลงานศิลปกรรมทีโดดเด่นในแต่ละยุค ภูมิหลงัทาง
ประวติัศาสตร์และมรดกทางวฒันธรรมของไทยและประเทศเพือนบา้นในกลุ่มอาเซียน  
 Major civilizations: both western and eastern; ancient age; middle age; modern age; hand 
over intellectual heritages to the present world; outstanding masterworks of fine arts in each era; historical 
background and cultural heritage of Thailand and neighboring countries in ASEAN  

*101-113   ทกัษะการศึกษา  (Study Skills)          3(2-2-5) 

 คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาใหส้มัฤทธิผลในระดบัอุดมศึกษา ทกัษะทีจาํเป็นสาํหรับ

การเรียนรู้ในศตวรรษที 21 การใชห้้องสมุดและเทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอยา่ง

มีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค ์การทาํงานเป็นทีม จิตสาธารณะ การบริหารเวลา    

 Value of education; learning methods for success in higher education;  necessary learning 

skills in 21st century; use of library and information technology;  analytical thinking skill; critical thinking; 

creativity thinking; team work; public mind; time management 

101-114  จิตวทิยาทวัไป  (General Psychology)         3(3-0-6) 
  แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เป้าหมายของ
วิชาจิตวิทยาและคุณค่าในทางปฏิบติั การสมัผสัและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล อารมณ์ พฒันาการของแต่ละช่วงวยั สติปัญญาและการวดั ความผดิปกติทางจิตและ
การพฒันาสุขภาพจิต การเขา้ใจและการพฒันาตนเอง 
  Guidelines and background of psychology; behavior interpretation, objectives of the 
subject and values of the practice; sensation and perception; motivation; learning; personalities and 



มคอ.237 
 

 
 

individual differences; emotions; development of each step of life; intelligences and measurement; 
psychological disorders; mental health development; self understanding and development 

101-115   สังคมวทิยาเบอืงต้น  (Introduction to Sociology)      3(3-0-6) 
  อิทธิพลของสิงแวดลอ้มทางสังคมทีมีต่อบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลใน
สังคม อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผูน้าํ เจตคติในการ
ทาํงาน มนุษยสัมพนัธ์ทีดี ความสําคญัและวิวฒันาการของสถาบนัต่าง ๆ โดยเทียบลาํดบั ความเจริญทาง
เทคโนโลย ีและความเปลียนแปลงทางประชากร 
  Influence of social environment to individuals, status and roles of people in society; 
influence of norms on human behavior; group construction and leadership; attitudes towards working; good 
human relationships; the importance and evolution of institutes by ranking; technology progress and 
population change 

101-116  หลกัเศรษฐศาสตร์  (Principle of Economics)       3(3-0-6) 
  หลกัทวัไปของเศรษฐศาสตร์ทีว่าดว้ยมูลค่า ราคาและการจดัสรรทรัพยากร พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค แนวความคิดเรืองอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินคา้ ภายใตท้ฤษฎีตน้ทุนและ
ปัจจยัต่าง ๆ ทีกาํหนดอุปทานของสินคา้และบริการของปัจจยัการผลิตในตลาดทีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ ปัจจยัการผลิตและการกาํหนดปัจจยัการผลิต โดยยอ่ในส่วนของตน้ทุนเชิงเปรียบเทียบ 
  General principles of economics regarding values, pricing and resource management; 
consumer behavior; points of view on utilities; theory of choices; goods reduction rules under the theory 
of cost and other factors determining demand and supply of products and services of product factors in the 
complete and incomplete competitive market; production factors and determination of production factors 
by shortening in terms of comparative cost 
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1.2  กลุ่มวชิาภาษาและการสือสาร 

*101-201   ภาษาไทยเพอืการสือสาร  (Thai Language for Communication)       3(2-2-5) 

การใชภ้าษาไทยเพือการสือสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟังจบัใจความ หลกัการใชภ้าษา

ในการพูดให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเหมาะสมกบักาลเทศะ การอ่านจบัใจความ สรุปความ และวิเคราะห์

สารทีอ่าน หลกัการใชภ้าษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ   

Thai language for communication in various situations; listening comprehension; 

principles of effective speaking; reading comprehension, summarizing and analyzing messages; principles 

of writing in various forms 

*101-202   ภาษาไทยเพอืการนําเสนอ  (Thai Language for Presentation)      3(2-2-5) 
การใชภ้าษาไทยนาํเสนอขอ้มูลในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การนาํเสนอขอ้มูลทางวิชาการ 

การนาํเสนอขอ้มูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การนาํเสนอขอ้มูลทีมีความน่าเชือถือ 

การเลือกใชช่้องทางการสือสารอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทาํงาน 

        Using Thai language to present information in various situations such as academic 
presentation; business presentation; expressing opinion, analysis and criticism; presentation reliable 
information by using the right and effective communication channel for learning and work 

**@101-203   ภาษาองักฤษเพอืการปรับพนื  (English for Remediation)               3(2-2-5) 
วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

การวดัผล :  ผา่น (Satisfactory - S) และ ไม่ผา่น (Unsatisfactory - U) 

เงือนไข :  เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตทีนักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) จึงจะสามารถ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-204 ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัได ้

  คาํศพัท์สํานวนโครงสร้างทางไวยากรณ์ขนัพืนฐาน และทกัษะการสือสารทีใช้บ่อยใน

ชีวิตประจาํวนั การอ่านและการเขียนขอ้ความสนัๆ การตงัคาํถามและการตอบอยา่งสนั บทสนทนาอยา่งง่าย

ในระดบัคาํ วลี และประโยคสนัๆ 

  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills frequently 

used in everyday life; reading and writing short texts, short questions and answer and simple dialogues at 

word, phrase, and short sentence levels 
 

หมายเหตุ : นกัศึกษาทีไดค้ะแนนตาํกวา่เกณฑที์มหาวิทยาลยักาํหนด ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชา  

               101-203 ภาษาองักฤษเพือการปรับพืน (English for Remediation) 



มคอ.239 
 

 
 

**101-204   ภาษาองักฤษในชีวติประจําวนั   (Daily Life English)             3(2-2-5) 

  คาํศพัท ์สาํนวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทกัษะในการสือสาร โดยเนน้ทีหวัขอ้

ในชีวิตประจาํวนั ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบนั 

  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills with 

emphasis on everyday life; personal interest topics; current situations 

หมายเหตุ : นกัศึกษาทีไดค้ะแนนสูงกวา่เกณฑที์มหาวทิยาลยักาํหนด ใหย้กเวน้การลงทะเบียนเรียนรายวิชา    

               101-204  ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั (Daily Life English) และใหไ้ดเ้กรด A ในรายวชิา 

               ดงักล่าว  

**101-205   ภาษาองักฤษเพอืการศึกษาทางวชิาการ         3(2-2-5) 
(English for Academic Study)  
วิชาบงัคบัก่อน : 101-204  ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั (Daily Life English) 
การฝึกทกัษะทีจาํเป็นทีเกียวขอ้งเชิงวิชาการ การฟัง การพดู การอ่าน ไวยกรณ์ การเขียน 

และคาํศพัท ์
  Practice essential skills in relation to academic study; listening comprehension, oral 

presentation, reading, grammar, writing and vocabulary   

**101-206 ภาษาองักฤษเพอืการนําเสนอแบบมืออาชีพ         3(2-2-5) 
(English for Professional Presentation)  
หลกัการพูด การเลือกใช้คาํ ประโยค คาํเชือม โวหาร การออกเสียงคาํ และการพูดใน

สถานการณ์ต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นและการนาํเสนอเชิงวิชาการ การนาํเสนอทางธุรกิจ และการ
สมัภาษณ์งาน 

Principles of speaking; word choices selection of sentences, conjunctions, and 
expressions; speaking in various situations; discussion, academic presentation, business presentation, and 
job interview 

**101-207 ภาษาองักฤษเพอืการสอบข้อสอบมาตรฐาน                    3(2-2-5) 
(English for Proficiency Test)  

 บูรณาการทกัษะการใชภ้าษาองักฤษทงั 4 ดา้น การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนเพือ
การสอบขอ้สอบมาตรฐาน ฝึกใหน้กัศึกษาคุน้เคยกบัเนือหาและรูปแบบของขอ้สอบ TOEFL ฝึกเทคนิคที
เป็นประโยชนส์าํหรับทาํขอ้สอบ 
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Integration of four English skills for proficiency test; listening, speaking, reading and 
writing. Familiarize students with the contents and format of TOEFL examination; practice useful 
examination techniques 

**101-208 การเขียนโค้ดคอมพวิเตอร์สําหรับทุกคน                    3(2-2-5) 
(Computer Coding for Everyone) 

  ความรู้พืนฐานการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาไพทอน การติดตงัไพทอน เครืองมือทีใชใ้น
การเขียนโปรแกรม การติดตงัไลบรารี การประมวลผลดว้ยคอมมานดไ์ลน์ ชนิดของขอ้มูลและตวัแปร การ
รับขอ้มูลเขา้และการแสดงผลลพัธ์ การใช้งานคาํสังทางเลือก การใช้งานคาํสังวนลูป การสร้างฟังก์ชัน   
ไลบรารีทางคณิตศาสตร์และกราฟฟิก และการประยกุตใ์ชก้บังานดา้นกราฟิก  
  Basic knowledge of programming with Python; Python installation; IDE tools;  Library 
installation; executing from command line; data type and variable; simple input and output; selection 
statement usage; looping statement usage; function definition; math and graphic library and graphic 
application 

101-209   ภาษาจีน 1  (Chinese 1)            3(2-2-5) 

 สทัอกัษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คาํศพัทป์ระมาณ 300 คาํ และสาํนวนต่าง ๆ 
อยา่งง่ายทีใชใ้นชีวิตประจาํวนั ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเนน้การออกเสียงทีถูกตอ้ง 

 Phonetic transliteration using Chinese pinyin system; 300 vocabulary and simple 
expressions used in everyday life; Chinese conversation practice, with emphasis on correct pronunciation 

101-210 ภาษาจีน 2  (Chinese 2)              3(2-2-5) 
 วิชาบงัคบัก่อน : 101-209 ภาษาจีน 1   
 การเรียบเรียงประโยคพืนฐาน การหาคาํศพัทจ์ากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีน
ดว้ยหวัขอ้เรืองทีเป็นทีสนใจ ศึกษาคาํศพัทเ์พิมขึนอีกประมาณ 300 คาํ 
 Composing basic sentences; finding words in Chinese-Thai dictionary; Chinese 
conversation on interesting topics; 300 additional vocabulary 

101-211 ภาษาญปุ่ีน 1  (Japanese 1)          3(2-2-5) 
 การฟัง พูด ภาษาญีปุ่นขนัพืนฐาน โครงสร้างพืนฐานของภาษาญีปุ่น ระบบการออกเสียง
ภาษาญีปุ่น คาํศพัท ์และ สาํนวนอยา่งง่าย ทกัษะการอ่านประโยคอยา่งง่ายและการเขียนดว้ยตวัอกัษรฮิราคา
นะและคาตะคานะ 



มคอ.241 
 

 
 

  Listening and speaking of basic Japanese; basic Japanese structures; Japanese phonology; 
vocabulary and simple expressions; simple reading comprehension at sentence level; writing using 
Hiragana and Katakana characters  

101-212  ภาษาญปุ่ีน 2  (Japanese 2)          3(2-2-5) 
  วิชาบงัคบัก่อน : 101-211  ภาษาญีปุ่น 1   

ทกัษะการฟังและการพดูโดยใชโ้ครงสร้างไวยากรณ์ทีซบัซอ้นขึน คาํศพัท ์และ สาํนวน
อยา่งง่าย  ฝึกการอ่านคนัจิ และเขียนอนุเฉทในระดบัง่ายเกียวกบัชีวิตประจาํวนั  

Listening and speaking using more complex structures; vocabulary and simple 
expressions; reading Kanji characters; writing at short paragraph level about everyday life  

101-213  ภาษาเกาหล ี1  (Korean 1)                        3(2-2-5) 
ตวัอกัษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพืนฐานของภาษาเกาหลี คาํศพัทที์ใช้

ในชีวิตประจาํวนั ทกัษะการฟังและการพดู เนน้ประโยคสนทนาอยา่งง่ายทีใชใ้นชีวิตประจาํวนั   
Alphabet, phonetics and sentence patterns; basic Korean grammar structures; vocabulary 

for daily life; listening and speaking skills emphasis on simple conversations for daily communication 

101-214  ภาษาเกาหล ี2  (Korean 2)                      3(2-2-5) 
  วิชาบงัคบัก่อน : 101-213 ภาษาเกาหลี 1  

ทกัษะการฟังและการพูดโดยใชโ้ครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีทีซับซ้อนขึน บท
สนทนาอยา่งง่าย และ คาํศพัทที์ใชใ้นชีวิตประจาํวนั ทกัษะการอ่านและเขียนอนุเฉทเกียวกบัชีวิตประจาํวนั
โดยใชส้าํนวนอยา่งง่าย  

Listening and speaking with more complex Korean structures; simple conversation and 
vocabulary using in daily life; reading and writing short paragraph about everyday life using simple 
expressions 
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1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

**101-301    ทกัษะดิจิทลัสําหรับศตวรรษท ี21          3(2-2-5) 

     (Digital Literacy for 21st Century) 

ความรู้พืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี การจัดการ
สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเบืองต้น ความเสียงในการใช้งานทาง
อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ กฎหมายดิจิทลัทีเกียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัและความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบติัตนในสังคมออนไลน์ การทาํธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทลั การซือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต การ
ใหบ้ริการของรัฐบาลผา่นอินเทอร์เน็ต การสร้างความสมดุลดา้นดิจิทลั การใชง้านโปรแกรมสาํนกังาน การ
สร้างอินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทลั    
  Basic knowledge of computer usage; disruptive technology; modern technology 
management; basic cyber security; risks and risk management of internet and social media; daily life-
related digital laws and social media responsibilities; online financial transactions; online purchase through 
e-commerce services; e-government services; digital society balancing; office application usage; info 
graphic creation; digital marketing 
 

**101-302 วทิยาการข้อมูลและจินตภาพ                   3(2-2-5) 

    (Data Science and Visualization) 

ความรู้พืนฐานดา้นวิทยาการขอ้มูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิง การใชป้ระโยชน์และการ
ตระหนกัถึงความเหมาะสมในการให้ขอ้มูล การแสดงภาพขอ้มูลเพือการตดัสินใจ ฝึกการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยแอพลิเคชนั 
  Basic knowledge of data science; Internet of Things; usage and awareness of sufficient 
information given; data visualization for decision making; data analysis with applications 

**101-303 เทคโนโลยสีีเขียวเพอืการพฒันาทยีงัยนื                  3(3-0-6) 

             (Green Technology for Sustainable Development) 

แหล่งพลงังานทางเลือก พลงังานทดแทน การอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังาน การลดของ

เสีย  ผลิตภาพสีเขียว การจดัการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว วฐัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์ คาร์บอนเครดิต   คาร์บอน

ฟุตพรินท ์การจดัการผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

Alternative energy resources; renewable energy; energy conservation and management; 

waste reduction; green productivity; green supply-chain management; product life cycle; carbon  credit; 

carbon footprint; management of environmental impacts using modern technologies 
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**101-304   ตรรกะและการออกแบบความคดิเพอืสร้างนวตักรรมและธุรกจิใหม่               3(3-0-6) 

(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)    

แนวคิด กระบวนการ และทกัษะวิธีคิดเพือการออกแบบนวตักรรมและธุรกิจใหม่ การ

สาํรวจปัญหา การระดมความคิด การวิเคราะห์เพือสาํรวจความตอ้งการทีแทจ้ริงของผูใ้ชง้าน การออกแบบ

การแกปั้ญหาทีตรงตามความตอ้งการทีแทจ้ริงของผูใ้ชง้านและตรงกบัความตอ้งการของตลาด หลกัการ

สร้างนวตักรรมตน้แบบ การคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 

Concept; process; and skills regarding design thinking for innovation and start up; 

customer discovery; brainstorming; customer validation; customer development; product-market fit; 

prototyping; intellectual property rights protection 

**101-305 การเชือมต่อของสรรพสิงสําหรับทุกคน                    3(2-2-5) 

(Internet of Thing for Everyone) 

 ทาํความเขา้ใจการเชือมต่อของสรรพสิง องคป์ระกอบพืนฐาน การสือสารขอ้มูลภายใน
และการเชือมต่อของสรรพสิง ระบบนิเวศการเชือมต่อของสรรพสิง การประยกุตใ์ชง้าน 

Understanding IoT; fundamental elements in IoTs; communication and connectivity of 
IoTs; ecosystem; application of IoTs 

**101-306 ห้องทดลองทมีีชีวติเพอืความยงัยนื                      3(2-2-5) 

    (Living Lab for Campus Sustainability) 

หลกัการของห้องทดลองทีมีชีวิต และการประยุกตใ์ชห้ลกัการดงักล่าวเพือแกไ้ขปัญหา

หรือพฒันาอาคารและสิงแวดลอ้มในมหาวิทยาลยัสู่ความยงัยืน การสร้างแบบจาํลองเพือขยายผลและ

ประยกุตใ์ชใ้นสถานทีอืนๆ และในขนาดทีใหญ่ขึนได ้การบริหารโครงการ โดยเนน้ดา้นการออกแบบและ

พฒันาอาคารสถานทีเพือประหยดัพลงังานอยา่งยงัยนื 

Principle of living lab and its application for solving problems or improving buildings and 

environment in the university campus for sustainability; building an innovative scalable model for the 

effective project based implementation and knowledge transfer; project management emphasized on 

designing and developing buildings for sustainably energy saving 

*101-307 เทคโนโลยสีารสนเทศ  (Information Technology)        3(2-2-5) 
  แนวคิดเกียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หนา้ทีการ 
ทาํงานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการสือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสือ



มคอ.244 
 

 
 

ประสม อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใชง้าน การสืบคน้ขอ้มูล การใชง้านโปรแกรมประมวลผลคาํ การ
สร้างเวบ็เพจเบืองตน้ 

Concept of computer technology; components of computer system; the functions of 
hardware and software; data communication and computer networking; multimedia technology; internet 
and application; data retrieving; word processing implementation; developing basic Webpage 

*101-308  คอมพวิเตอร์สําหรับการศึกษาและการทาํงาน         3(2-2-5) 
  (Computer for Studies and Works)       
  หลกัการจดัการขอ้มูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ้มขอ้มูล อลักอริทึมและการแกโ้จทย์
ปัญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด้าน
คอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมตารางทาํงาน  โปรแกรม
นาํเสนองาน 
  Principles of data and information management; types of data files; algorithm and problem 
solving; e-business; computer laws; computer ethics; computer careers and certification; trends of 
information technology; spreadsheet implementation; software presentation  

*101-309 ชีวติกบัสิงแวดล้อม  (Life and Environment)        3(3-0-6)          
  ความสัมพนัธ์ระหว่างชีวิตกบัสิงแวดลอ้ม ความสาํคญัของทรัพยากรธรรมชาติ พลงังาน 
การเปลียนแปลงของโลกและภูมิอากาศ การตระหนกัถึงปัญหาของสิงแวดลอ้มและผลกระทบต่อมลภาวะ
และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม การใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพและพลงังาน
ทดแทน กฎหมายสิงแวดลอ้ม การดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  Relationship between human and environment; significance of natural resources, energy, 
global climate change1; awareness of environmental problems and impacts: from pollutions, loss of 
biodiversity; environmental conservation; application of biotechnology and alternative energy; 
environmental laws and laws; lifestyle following philosophy of sufficiency economy 

*101-310 อาหารเพอืสุขภาพทดีี  (Healthy Diet)         3(3-0-6)
  ความสาํคญัและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ โภชนาการและพลงังานจากอาหาร อาหาร
กบัโรค โภชนาการเพือการป้องกนัและการบาํบดัโรค อาหารอินทรีย ์การแปรรูปอาหาร การปนเปือนและ
การเสือมเสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความมนัคงทางดา้น
อาหาร ความเชือของการเสริมอาหารและผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร นวตักรรมอาหารและทิศทางตลาดของ
อาหารสุขภาพ   
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Importance and roles of nutrition to health; nutrition and food energy; nutrition and 
diseases; nutrition for prevention and therapy; organic diets; food transformation; contamination and food 
spoilage; quality and food safety; nutrition labels; food stability; belief of supplementary diets and dietary 
supplements products; food innovation and marketing direction of healthy diets 

*101-311 เคมีในชีวติประจําวนั  (Chemistry in Daily Life)                   3(3-0-6) 
ความสาํคญัของเคมี สสารและการจาํแนกสสาร โลหะและสารประกอบทางเคมีทีสาํคญั

ในชีวิตประจาํวนั สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนตแ์ละเครืองสาํอาง สารเคมี
ทีก่อใหเ้กิดมะเร็ง สารเคมีทีเป็นสารพิษทีใชใ้นชีวิตประจาํวนั การป้องกนัและแกพ้ิษจากสารเคมี 
  Essence of chemistry; matter and their classifications; metal and chemical compounds in 
daily life; natural and synthetic colors; drugs and addictive drugs; detergents and cosmetics; carcinogenic 
compounds; toxic compounds used in daily life; chemical prevention and alleviation 

*101-312 คณติศาสตร์ในชีวติประจําวนั  (Mathematics in Daily Life)      3(3-0-6)
   ตรรกศาสตร์เบืองตน้และการให้เหตุผล เรขาคณิตกบัการนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั การ
ประยุกตใ์ชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์เพือการแปลความหมายขอ้มูลทางสถิติ การประยุกตใ์ชค้วามรู้เบืองตน้
ทางคณิตศาสตร์เพือการแกปั้ญหาและตดัสินใจในชีวิตประจาํวนั 
  Logic and reasoning; Geometry and implementation in daily life; application of 
mathematics for statistical interpretation; application of fundamental mathematics for problem solving and 
decision making in daily life 

*101-313 สถิติในชีวติประจําวนั   (Statistics in Daily Life)            3(3-0-6) 
  ความรู้เบืองตน้เกียวกบัสถิติ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การบนัทึกขอ้มูลส่วนตวั บญัชีรายรับ
รายจ่ายประจําว ัน การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ การหาค่าสถิติเบืองต้นความน่าจะเป็นอย่างง่าย การ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้เบืองตน้ทางสถิติในชีวิตประจาํวนัเพือการตดัสินใจในการวางแผนการใชจ่้าย การทาํนาย
ผลการลงทุน และ การพยากรณ์อากาศ 
     Basic knowledge of statistics; data collection: demographic data, daily income and 
expenses account, business record; basic statistics and probability; application of basic statistics in daily 
life for decision making: spending planning, predictive investment, and weather forecast 

101-314  คณติศาสตร์ในอารยธรรม   (Mathematics in Civilization)         3(3-0-6) 
  หลกัเบืองตน้และพฒันาการของการเกิดขึนของตวัเลขและระบบการคิดโดยใชต้วัเลขเป็น
ฐาน การนาํเอาตวัเลขไปประยุกตใ์ห้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ระบบการนบัจาํนวนและพฒันาการ
ของความเป็นไปไดท้างสถิติเบืองตน้ ความรู้พืนฐานทางตรรกเชิงตวัเลข 
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  Fundamental principle and development of numbers and thinking system with numbers 
as the base; application of numbers to geometry and trigonometry; numbering system and development of 
basic statistic possibilities; fundamental knowledge of logical numbers  

*101-315 สถิติและความน่าจะเป็น   (Statistics and Probability)       3(3-0-6) 
  ความรู้เบืองตน้เกียวกบัสถิติ ความหมายขอบเขตและการใชป้ระโยชน์ทางธุรกิจ ลกัษณะ
ของขอ้มูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบืองตน้ ตวัแปรสุ่ม การแจกแจง
ความถี การประมาณค่าทางสถิติ ค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนร่วมและค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ การทดสอบสมมติฐาน 
  Fundamental statistics; meaning, scope, and usage in business; aspects of business data; 
data collection; basic probability theory; random variable; frequency distribution; statistical estimation; 
variance and proportion of population; analysis of covariance and correlation coefficient; hypothesis testing 
 

1.4 กลุ่มวชิาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์   

**101-401   ชีวติ สุขภาวะ และการออกกาํลงักาย         3(2-2-5) 
(Life, Well-Being and Sports)           

  สุขภาวะดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการเลือกคู่ครอง การสร้างเสริม
สุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ ยา เครืองสาํอาง สมุนไพร และผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
ทีใชใ้นชีวิตประจาํวนัให้เกิดความปลอดภยั การออกกาํลงักาย คุณค่าและผลของการออกกาํลงักายทีมีต่อ
ระบบต่างๆในร่างกาย การออกกาํลงักายเพือเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย และการออกกาํลงักายใน
ลกัษณะของกีฬาเพือการแข่งขนั 

 Physical, mental, emotional and social well-being; sex education; marriage life; health 
promotion; health literacy and safety selection of healthcare products, medication, cosmetic, herbs; food, 
nutrition and dietary supplements; value and effect of physical exercises on various systems of body; 
personal sports and game sports practices 

**101-402   ศิลปะและดนตรีเพอืสุนทรียภาพแห่งชีวติ          3(3-0-6) 

(Art and Music Appreciation)    

ความรู้ เ กียวกับสุนทรียศาสตร์  ศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรม  จิตรกรรม 

ประติมากรรม  นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ยุคสมยัต่างๆของศิลปะ แรงบนัดาลใจเบืองหลงัผลงานศิลปะ 

ความซาบซึงในศิลปะ การประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพนัธ์ระหว่างศิลปะ ดนตรี กบัชีวิต ศิลปะ
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ในชีวิตประจาํวนั และคุณค่าความงามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครืองมือจรรโลงจิตใจและ

สร้างสุนทรียภาพต่อชีวิตของมนุษย ์    

 Aesthetic knowledge; art in the form of architecture, painting, sculpture, dances and 

music; arts in major eras; inspiration behind pieces of arts; art appreciation; aesthetic evaluation; 

relationship between arts, music and life; art in daily life; the value of arts as a tool to sustain the human 

mind 

**101-403 นิยมไทยและอศัจรรย์ในสยาม           3(3-0-6) 

(Thai Appreciation and Unseen in Siam) 

ภูมิหลงัของสังคมไทย ศิลปะและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลกัษณ์

ความเป็นไทย มรดกทางภูมิปัญญาทีมีคุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา  คติความเชือและค่านิยม 

วิถีชีวิต ดนตรี นาฏศิลป์ และการละเล่นพืนบา้น  แนวทางอนุรักษ ์ สืบทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย   

Background of Thai society; arts and culture; Thai custom and tradition; identity of 

Thainess; admirable and valuable intellectual heritages; beliefs and values; ways of life; music; Thai dances 

and folk plays; conservation, inheritance and dissemination of Thainess 

**101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน                    3(2-2-5) 

  (Designing Your Dream)  

ฝึกทกัษะตงัประเด็นหัวขอ้เรืองทีสนใจเรียนรู้จากความตอ้งการของตนเอง ตงัสมมติฐาน

และให้เหตุผลโดยใชค้วามรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ คน้ควา้แสวงหาความรู้เกียวกบัสมมติฐานทีตงัไวจ้าก

แหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้วิธีการเหมาะสม 

สังเคราะห์สรุปองคค์วามรู้ นาํเสนอแนวคิดอยา่งเป็นระบบดว้ยกระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล 

กระบวนการแกปั้ญหา และกระบวนการกลุ่ม เพือใหเ้กิดทกัษะเรียนรู้ตลอดชีวิต  

Practicing skills in formulating interested topic from your own inspiration and ideas; 

hypothesis formulation and reasoning based on related concepts and theories; reviewing of information in 

relation to formulated hypothesis from various tools; data collection and data analysis planning; practicing 

systematic process of thinking, data gathering, problem-solving, and group working for the presentation of 

ideas in order to enhance lifelong learning skills 

 



มคอ.248 
 

 
 

**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวติ                 3(2-2-5)  

    (Yoga, Meditation and Art of Living) 

การฝึกโยคะเพือร่างกายและจิตใจทีดี ความหมายของโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ 

ปรัชญาโยคะ ประวติัโยคะ องคป์ระกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การ

ฝึกสมาธิเพือโยคะ การผอ่นคลายในการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึกโยคะ ขอ้ควร

ปฏิบติัและขอ้ควรระวงัในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ทีใชใ้นการฝึกโยคะ หลกัการสุขภาพแบบองคร์วมและ

ศิลปะการดาํรงชีวิต 

    Yoga for healthy body and mind; meaning of yoga; benefits of yoga practicing; yoga 

philosophy; history of yoga; eight limbs of yoga; categories of yoga asanas; pranayama; meditation for 

yoga; relaxation for yoga practicing; body preparation before yoga practicing; recommendations and 

precautions for yoga practicing; equipment for yoga practicing; holistic health concept and art of living 

**101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์                3(2-2-5) 

    (Creative Photography) 

การฝึกปฏิบติัเทคนิคการถ่ายภาพอยา่งง่ายโดยใชก้ลอ้งโทรศพัทมื์อถือและกลอ้งอืนๆ เพือ

สร้างสรรคผ์ลงานภาพถ่ายทีใชใ้นชีวิตประจาํวนัและหรือใชเ้พือการคา้ เรียนรู้การสือสารดว้ยภาพถ่าย การ

จดัองคป์ระกอบศิลป์ พืนฐานการจดัองคป์ระกอบภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง ความกลมกลืน มุมกลอ้ง สมดุล

ของภาพ แสงกบัการสร้างสรรคภ์าพถ่าย และมุมมองภาพกบัการสือความหมาย  

Practicing simple photographic techniques using mobile phone camera and other cameras 

to create photography in daily life or for commercial purposes; visual communication by using basic art 

composition, Golden Ratio Theory, harmony, camera angle, balance, photographic creation and perspective 
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 2.  หมวดวชิาเฉพาะ  93  หน่วยกติ 
2.1  กลุ่มวชิาแกน  (45 หน่วยกติ) 
130-104  เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ        3(3-0-6) 
  (Business Economics) 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี  

การนาํทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ทงัในระดบัจุลภาคและมหภาคมาประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ เพือการ
วิเคราะห์อุปสงคข์องสินคา้และบริการ ตน้ทุนการผลิต กาํไรทางธุรกิจและกาํไรทางเศรษฐศาสตร์ในการ
กาํหนดราคาทงัในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ตลอดจนรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ 
นโยบายการเงินและนโยบายการคลงัในระบบเศรษฐกิจ เพือนาํไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจการลงทุน
ทางธุรกิจ 

Introduce economic theory in both micro amd macro levels that can be applied in business. 
Emphasizes topics to be beneficial for business decision making and investment, namely, demand analysis 
of goods and services, cost of production, economic profit and business earnings, price determination in 
perfect and imperfect competitive markets, national income, monetary policy, and fiscal policy. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ญ)(1)  อธิบายหลกัการพืนฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค 
(ญ)(2)  อธิบายผลกระทบของการเปลียนแปลงในดชันีชีวดัดา้นเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อกิจกรรมทางธุรกิจ 
(ญ)(3) อธิบายโครงสร้างตลาดประเภทต่างๆซึงรวมถึงการแข่งขนัสมบูรณ์ การแข่งขนัแบบผกูขาด การ

ผกูขาด และการมีผูข้ายนอ้ยราย 
 
130-204  การวเิคราะห์ข้อมูลเพอืการตัดสินใจทางธุรกจิ 3(3-0-6) 
   (Data Analysis for Decision Making in Business)    
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
 หลกัการวิเคราะห์โดยเน้นการใชป้ระโยชน์ทางธุรกิจ ไดแ้ก่ การทดสอบขอ้มูลทีไดม้าโดยการ
แจงนับ การทดสอบและสหสัมพนัธ์เชิงเส้นอย่างง่ายและเชิงซ้อน การควบคุมคุณภาพทางสถิติ การ
โปรแกรมเชิงเส้นตรง ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการจัดสรรงาน โดยเน้นการสร้างตัวแบบและการ
คาํนวณหาผลลพัธ์ เพือช่วยในการตดัสินใจทางธุรกิจ 
 Study data analysis to decision making in business.  Main topics are sampling and sampling 
distributions, hypothesis testing, simple linear regression and multiple regression, linear programming 
models, transportation models, assignment models.  This course emphasizes on building models and 
solving   problems for business decision making. 
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ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ข)(3) วิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินเพือนาํเสนอขอ้มูลทีเกียวขอ้งสาํหรับ

การตดัสินใจดา้นการบริหาร 
 
130-212  การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน 3(3-0-6) 
                (Investment  in  Money  Market  and  Capital  Market) 
 วชิาบงัคบัก่อน:ไม่มี 
 ระบบและกลไกของตลาดการเงินและหลกัการลงทุนเบืองตน้ ความรู้เบืองตน้เกียวกบัตราสารทุน 
ตราสารหนี กองทุนรวม และตราสารอนุพนัธ์ การลงทุนในตลาดตราสารทุน การซือขายหลกัทรัพยแ์ละการ
ชาํระราคาหลกัทรัพยที์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์การลงทุนในตราสารหนี บทบาทและประโยชน์ของ
ตลาดตราสารหนี การลงทุนในตลาดการเงินระหวา่งประเทศ  ผลตอบแทนและความเสียงจากการลงทุนใน
หลกัทรัพย ์ การวางแผนการลงทุน        

The  system of  financial  market and  fundamental  of  investment. Basic concepts of equity 
securities, bonds, mutual fund and  derivative securities . Investment in  equity market, trading  procedures 
and settlement of  securities listed in  Stock Exchange of  Thailand (SET and MAI). Investment in Bond 
Market (ThaiBMA).  Roles and benefits of bond market.  Investment in   international  financial markets.  
Risk  and  return  of  securities. Investment  planning. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ค)(1)  เปรียบเทียบแหล่งเงินทุนต่างๆ ทีมีสาํหรับองคก์ร รวมถึงการจดัหาเงินทุนจากธนาคาร เครืองมือ

ทางการเงิน ตลาดหุน้กู ้ตลาดหุน้ทุนและตลาดพนัธบตัรรัฐบาล 
(ค)(3)  วิเคราะห์ฐานะการเงินในปัจจุบนัและในอนาคตขององคก์รโดยใชเ้ทคนิคต่างๆ ซึงรวมถึง การ

วิเคราะห์อตัราส่วน การวเิคราะห์แนวโนม้ และการวิเคราะห์กระแสเงินสด 
(ค)(4)  ประเมินความเหมาะสมขององคป์ระกอบต่างๆ ทีใชใ้นการคาํนวณตน้ทุนเงินทุนขององคก์ร 
(ค)(6)  อธิบายวิธีการประเมินมูลค่าดว้ยวิธีรายได ้วิธีสินทรัพย ์และวิธีมูลค่าตลาดทีใชส้าํหรับการตดัสินใจ

ลงทุน การวางแผนธุรกิจ และการบริหารการเงินในระยะยาว 
IES 3 
(ง)(6)  นาํเครืองมือและเทคโนโลยทีีเหมาะสมมาใชเ้พือเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการ

ตดัสินใจทีดีขึน 
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130-215 ธุรกจิระหว่างประเทศ                                                                       3(3-0-6)  
 (International Business) 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
 ความรู้พืนฐานธุรกิจระหว่างประเทศ และสภาพแวดลอ้มธุรกิจระหว่างประเทศทางดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรม การเมืองและกฎหมาย  เครืองมือนโยบายการคา้ การเปลียนแปลงและรูปแบบการคา้
ระหวา่งประเทศ การลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศ กฎเกณฑท์างการคา้ระหว่างประเทศ  การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ การเขา้สู่ตลาดต่างประเทศและการดาํเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 An introduction to international business. International business  environments (economic, social, 
cultural, political  and  legal). Policies, rules, and regulations of international trade and foreign direct  
investment.Regional  economic  integration. Foreign  markets  entry and  international  business  operations. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ฌ)(2) วิเคราะห์ลกัษณะของสภาพแวดลอ้มโลกทีส่งผลกระทบต่อการคา้และการเงินระหวา่งประเทศ 
(ฌ)(3) ระบุลกัษณะสาํคญัของโลกาภิวฒัน์ซึงรวมถึงบทบาทของธุรกิจขา้มชาติ การพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

และตลาดเกิดใหม่ 
IES 3 
(ข)(3) แสดงให้เห็นถึงความตระหนักเกียวกบัความแตกต่างทางวฒันธรรมและภาษาในการสือสารทุก

รูปแบบ 
(ค)(6) เปิดใจกวา้งรับโอกาสใหม่ๆ ทีเขา้มา 
 
130-302  กฎหมายธุรกจิ  3(3-0-6) 
   (Business Law) 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
 ความหมายและลกัษณะทวัไปของสัญญา หนีละเมิดและกฎหมายว่าดว้ยเอกเทศสัญญาทีสําคญัๆ 
เกียวกบัธุรกิจ เช่น ซือขาย เช่าทรัพย ์เช่าซือ ยมื คาํประกนั จาํนอง จาํนาํ ตวัแทน นายหนา้ประกนัภยั ตวัเงิน 
เช็คและความผิดเกียวกับเช็ค หุ้นส่วนและบริษทัและกฎหมายอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจ เช่น กฎหมาย
ทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีอากร เป็นตน้ 

Meaning and nature of juristic acts and contracts. Debt and infringement. Laws relating to sale, 
exchange, gifts, hire of property and hire-purchase, agency, brokerage, loan and negotiable instruments. 
Laws regarding the organization, operation and liquidation of partnerships, limited companies and public 
companies, intellectual property, labor, and taxation.  
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ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ช)(1)  อธิบายกฎหมายและขอ้บงัคบัทีกาํกบัดูแลกิจการทีมีรูปแบบแตกต่างกนั 
(ช)((2) อธิบายกฎหมายและขอ้บงัคบั ทีเกียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานของผูป้ระกอบวิชาชีพ

บญัชี 

 
130-303  การภาษีอากร 1        3(3-0-6) 
   (Taxation 1) 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
 ความหมาย วตัถุประสงค ์และลกัษณะการภาษี โครงสร้างของกฎหมายภาษี การจาํแนกประเภท
ภาษีอากร หลกัเกณฑ์และการจดัเก็บภาษีอากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงินไดห้ัก ณ ทีจ่าย ภาษีการรับมรดก ตามประมวล
รัษฎากร ความรับผดิชอบและจริยธรรมในการเสียภาษีใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

The definition, objective and characteristic of taxation; the structure of taxation; classification of 
tax law; principles and procedures in practice about personal income tax, corporate income tax, value added 
tax, specific business tax, stamp duty, withholding tax, inheritance tax; the responsibilities and ethics in 
deal with tax payment. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ง)(1) อธิบายขอ้กาํหนดและการปฏิบติัตามระบบการจดัเกบ็ภาษีอากรของประเทศ 
(ง)(2) จดัทาํการคาํนวณภาษีทางตรงและทางออ้มสาํหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

(ง)(4) อธิบายความแตกต่างระหวา่งการวางแผนภาษี การหลีกเลียงภาษีและการหนีภาษี 

(ช)(1) อธิบายกฎหมายและขอ้บงัคบัทีกาํกบัดูแลกิจการทีมีรูปแบบแตกต่างกนั 

IES 4 

(ข)(4) วิเคราะห์ทางเลือกของวิธีปฏิบติัและระบุถึงผลทีตามมาทางจริยธรรมของแต่ละทางเลือก 
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130-403  การออกแบบนวตักรรม 3(3-0-6) 
   (Design Thinking Studio) 
 วชิาบังคบัก่อน: ไม่มี 
 กลยทุธ์และกระบวนการเพือพฒันาวิธีการแกปั้ญหาและพฒันาผลิตภณัฑต์ลอดจนการบริการที
สร้างสรรค ์เพือการเพิมมูลค่า กระบวนการออกแบบนวตักรรม ไดแ้ก่ การทาํความเขา้ใจ ตีความปัญหา 
พฒันาความคิด พฒันาตน้แบบ และการทดสอบ 
Strategies and procedure to solve problem creatively and develop product and services that value added. 
Design process that create innovation through interpret, define, ideate, prototyping and experiment. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 3 
(ก)(4) ประยกุตใ์ชเ้หตุผล การวิเคราะห์เชิงวิพากษ ์และการคิดเชิงนวตักรรม ในการแกปั้ญหา 
 
130-404  การเป็นผู้ประกอบการและธุรกจิสตาร์ทอพั                              3 (3-0-6) 
 (Entrepreneurship and Startup Business) 
 วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

แรงจูงใจในการเป็นผูป้ระกอบการ คุณลกัษณะเฉพาะของผูป้ระกอบการ บริบทของการดาํเนิน
กิจกรรมการประกอบการ การตระหนักในโอกาสทางธุรกิจ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การจัดหา
ทรัพยากร รูปแบบทางธุรกิจ กิจกรรมของการประกอบการ ภาวะผูน้าํและความเป็นผูป้ระกอบการเพือ
สงัคม และการออกจากธุรกิจและผลลพัธ์ทีได ้

Entrepreneurial motivation, entrepreneurial characteristics, contexts of entrepreneurial activity, 
opportunity recognition, opportunity assessment, acquiring resources, business models, entrepreneurial 
activities, leadership and social entrepreneurship, exits and outcomes.  
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ฌ)(1)  อธิบายสภาพแวดลอ้มทีองคก์รดาํเนินงานซึงรวมถึงแรงผลกัดนัหลกัดา้นเศรษฐกิจ ดา้นกฎหมาย 

ดา้นการเมือง ดา้นสงัคม ดา้นเทคนิค ดา้นการต่างประเทศ และดา้นวฒันธรรม 
 
130-405  การจัดการเชิงกลยุทธ์เพอืการแข่งขนั  3(3-0-6)  

(Strategic Management for Competitiveness)   
 วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 

แนวคิดพืนฐานและกระบวนการในการพฒันากลยทุธ์ ครอบคลุมกระบวนการตงัแต่การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ การกาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ การกาํหนดกลยทุธ์ทงัในระดบัองคก์าร ระดบัหน่วย
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ธุรกิจ และระดบัหนา้ที การนาํกลยทุธ์สู่การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิผล และการติดตามประเมินผล เพือให้
องคก์ารเกิดความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัอยา่งยงัยนื  

Basic concepts and processes in strategy development. The process begin analysis of business 
environment, vision, mission, corporate strategy, business strategy, functional strategy, implementation 
strategic into practice effectively and evaluation. Strategic management that provide a strong and 
sustainable competitive advantage. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ฎ)(2)  อธิบายวตัถุประสงคแ์ละความสาํคญัของหนา้ทีและการดาํเนินงานประเภทต่างๆ ภายในองคก์ร 
(ฎ)(3) วิเคราะห์ปัจจยัภายนอกและภายในทีอาจมีอิทธิพลต่อกลยทุธ์ขององคก์ร 
(ฎ)(4) อธิบายกระบวนการทีอาจนาํมาใชใ้นการดาํเนินกลยทุธ์ขององคก์ร 
(ฎ)(5) อธิบายวา่ทฤษฎีพฤติกรรมองคก์รอาจนาํมาใชเ้พือยกระดบัผลการปฏิบติังานของบุคคล ทีมงาน และ
องคก์รไดอ้ยา่งไร 
IES 3 
(ง)(5) ประยกุตใ์ชท้กัษะความเป็นผูน้าํเพือโนม้นา้วจูงใจผูอื้นในการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายองคก์ร 
 
131-103  การบัญชีการเงิน 1       3(3-0-6) 
   (Financial Accounting 1) 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน สมการบญัชี วงจรการบญัชี งบการเงินและการ
นาํเสนองบการเงิน หลกัและวิธีการบนัทึกขอ้มูลทางการบญัชี การปรับปรุงบญัชีและการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
กระดาษทาํการ การบญัชีเกียวกบัสินคา้คงเหลือ การบญัชีเกียวกบัภาษีมูลค่าเพิม สมุดรายวนัเฉพาะ 
จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 

Conceptual Framework for Financial Reporting; accounting equation; accounting cycle; financial 
statements and presentation of financial statements; principles and procedures of accounting record; 
adjusting entries and correction of errors; worksheet;  accounting for inventory; accounting for value added 
tax; special journal; accounting professional ethics. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ก)(1)  ประยกุตใ์ชห้ลกัการบญัชีกบัรายการคา้และเหตุการณ์ต่างๆ 
IES 4 
(ข)(1)  อธิบายลกัษณะของจริยธรรม 
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(ข)(2) อธิบายขอ้ดีและขอ้เสียของแนวทางการปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละแนวทางการปฏิบติัตามหลกัการ
ต่อจริยธรรม 

 
131-104  การบัญชีการเงิน 2       3(3-0-6) 
   (Financial Accounting 2) 
 วชิาบงัคบัก่อน: 131-103  การบัญชีการเงนิ 1 

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การบญัชีเกียวกบัเงินสดยอ่ย เงินลงทุน ตวัเงินรับ ลูกหนี สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน หนีสินหมุนเวียน หนีสิน
ไม่หมุนเวียน ส่วนของเจา้ของ การบญัชีสาํหรับกิจการอุตสาหกรรม ระบบใบสาํคญั  งบกระแสเงินสด   

Bank reconciliation statement; accounting for petty cash, investment, notes receivables, accounts 
receivable, non-current assets, property, plant and equipment, natural resources, intangible assets, current 
liabilities, non-current liabilities, owner’s equity; accounting for manufacturing firms; the voucher system; 
statement of cash flows.  
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ก)(1)  ประยกุตใ์ชห้ลกัการบญัชีกบัรายการคา้และเหตุการณ์ต่างๆ 
 
132-203 การเงินธุรกจิ   3(3-0-6) 
 (Business Finance) 
 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

หลกัการ ทฤษฎี และความรู้เบืองตน้เกียวกบัการเงินธุรกิจ บทบาทและหนา้ทีการจดัการทางการเงิน
ในการวางแผนทางการเงินในยคุเศรษฐกิจดิจิตอล โดยคาํนึงถึงหลกัปรัชญาธรรมาภิบาล การคาํนวณ
อตัราส่วนทางการเงิน  การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหาร
เงินสด  การบริหารลูกหนีการคา้ การบริหารสินคา้คงเหลือ การวิเคราะห์จุดคุม้ทุนและการวางแผนกาํไร  ค่า
ของเงินตามเวลา  งบจ่ายลงทุน การบริหารเงินทุนระยะสนัและระยะปานกลาง และนโยบายการจ่ายปันผล 

This course  studies principles of business finance.  The role and task of financial management in 
financial planning in digital economy regarding to good governance philosophy. Financial ratios. Financial 
planning and forecasting. Working capital management. Cash management. Account receivable 
management. Inventory management. Break-even analysis and profit planning . Time value of money. 
Capital budgeting. Short-term and long-term  financing. Dividend policies. 
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ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ค)(1)  เปรียบเทียบแหล่งเงินทุนต่างๆ ทีมีสาํหรับองคก์ร รวมถึงการจดัหาเงินทุนจากธนาคาร เครืองมือ

ทางการเงิน ตลาดหุน้กู ้ตลาดหุน้ทุนและตลาดพนัธบตัรรัฐบาล 
(ค)(3)  วิเคราะห์ฐานะการเงินในปัจจุบนัและในอนาคตขององค์กรโดยใชเ้ทคนิคต่างๆ ซึงรวมถึง การ

วิเคราะห์อตัราส่วน การวิเคราะห์แนวโนม้ และการวิเคราะห์กระแสเงินสด 

(ค)(4)  ประเมินความเหมาะสมขององคป์ระกอบต่างๆ ทีใชใ้นการคาํนวณตน้ทุนเงินทุนขององคก์ร 
(ค)(6)  อธิบายวิธีการประเมินมูลค่าดว้ยวิธีรายได ้วิธีสินทรัพย ์และวิธีมูลค่าตลาดทีใชส้าํหรับการตดัสินใจ

ลงทุน การวางแผนธุรกิจ และการบริหารการเงินในระยะยาว 
(ฌ)(2)  วิเคราะห์ลกัษณะของสภาพแวดลอ้มโลกทีส่งผลกระทบต่อการคา้และการเงินระหวา่งประเทศ 
 
133-202  หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั     3(3-0-6) 

(Principles of Marketing and Digital Marketing) 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 

  ความสาํคญัและบทบาทของการตลาดทีมีต่อเศรษฐกิจและสังคมในยคุดิจิทลั  พฤติกรรมผูบ้ริโภค
ในยคุดิจิทลั  การแบ่งส่วนตลาด  การกาํหนดลูกคา้เป้าหมาย  ตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์ ส่วนประสมทางการตลาด 
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ การกาํหนดราคา  ช่องทางการตลาด  การส่งเสริมการตลาด  การประยกุตใ์ชเ้ครืองมือทาง
การตลาดทีเป็นสือดิจิทลั  การเตรียมความพร้อมในการนาํการตลาดดิจิทลัมาใชเ้ป็นกลยทุธ์ทางการตลาด  
และการติดต่อสือสารทางการตลาดผา่นสือสงัคม   

  Importance and role of marketing towards economy and society in the digital era.  Consumer 
behavior in the digital era, market segmentation, target group, product positioning. Marketing mix of 
product, price, place, promotion.  Application of digital media as a marketing tool, preparation of using 
digital marketing as a marketing strategy and marketing communication through social media. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ฌ)(1) อธิบายสภาพแวดลอ้มทีองคก์รดาํเนินงานซึงรวมถึงแรงผลกัดนัหลกัดา้นเศรษฐกิจ ดา้นกฎหมาย 

ดา้นการเมือง ดา้นสงัคม ดา้นเทคนิค ดา้นการต่างประเทศ และดา้นวฒันธรรม 
(ฌ)(3)  ระบุลกัษณะสาํคญัของโลกาภิวฒัน์ซึงรวมถึงบทบาทของธุรกิจขา้มชาติ การพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

และตลาดเกิดใหม่ 
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134-201  หลกัการจัดการ  3(3-0-6) 
                 (Principles of Management) 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
 ความรู้เบืองตน้เกียวกบัหนา้ทีทางการจดัการ ทฤษฎีและแนวคิดพืนฐานเกียวกบัการบริหาร
จดัการ อนัประกอบไปดว้ยการวางแผน การจดัองคก์ร การนาํและการควบคุม และทบทวนแนวคิด
วิวฒันาการทางการบริหารต่างๆ รวมทงัหนา้ทีการบริหารจดัการ การปฏิบติั ตลอดจนแนวคิดและวิธีการ
บริหารจดัการสมยัใหม่และร่วมสมยั 
 Introduction to the management function. Theory and fundamental  concepts of management 
including planning, organization, leadership, and control. This class overview the evolution of management 
thought, function, and practice thoroughly that defines the  current management approaches and emerging 
management concepts.  
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ฎ)(1)  อธิบายวิธีการต่างๆ ทีอาจใชใ้นการออกแบบและจดัรูปแบบองคก์ร 
(ฎ)(2)  อธิบายวตัถุประสงคแ์ละความสาํคญัของหนา้ทีและการดาํเนินงานประเภทต่างๆ ภายในองคก์ร 
IES 3 
(ข)(1)  ใหค้วามร่วมมือและทาํงานเป็นทีม เมือปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายองคก์ร 
(ข)(5)  ประยกุตใ์ชท้กัษะการต่อรองมาใชเ้พือหาทางแกปั้ญหาและขอ้ตกลงร่วมกนั 
(ข)(6)  ประยุกตใ์ชท้กัษะการให้คาํปรึกษาเพือลดหรือแกไ้ขขอ้ขดัแยง้  แกไ้ขปัญหา และสร้างโอกาสให้

ไดม้ากทีสุด 
(ง)(3)  ประยกุตใ์ชท้กัษะการบริหารคนในการสร้างแรงจูงใจและพฒันาผูอื้น 
 
136-301  การจัดการการผลติและการดําเนินงาน     3(3-0-6) 
           (Production and Operation Management) 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 

ความเป็นมา หลกัการ แนวคิดและทฤษฎีการจดัการผลิตและดาํเนินงาน หนา้ทีในการผลิตตลอดจน
การดาํเนินงานการผลิตสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพ ในดา้นต่าง ๆ เช่น การวางแผนผลิตภณัฑ ์ การควบคุม
คุณภาพ การเลือกทาํเลทีตงั การวางแผนผงักระบวนการผลิต การพยากรณ์ความตอ้งการ การวางแผนกาํลงั
การผลิต การจดัลาํดบังานและตารางการผลิต การจดัการสินคา้คงคลงัสมยัใหม่ 

The evolution, principles, concepts and theories of production and operation management. 
Functions and operations of effective production such as product planning, location selection, production 
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planning and control, forecasting of demand, prioritization, production scheduling, and modern inventory 
management. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ฎ)(4) อธิบายกระบวนการทีอาจนาํมาใชใ้นการดาํเนินกลยทุธ์ขององคก์ร 
IES 3 
(ค)(4) จดัการเวลาและทรัพยากรเพือใหบ้รรลุขอ้กาํหนดทางวิชาชีพ 
(ง)(1) ปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมายตามแนวปฏิบติัทีระบุไวภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนด 
(ง)(4) ประยกุตใ์ชท้กัษะการกระจายงานในการมอบหมายงาน 
 
2.2  กลุ่มวชิาวชิาชีพเฉพาะ  (36 หน่วยกติ) 

131-203  การบัญชีขันกลาง 1 3(3-0-6) 

  (Intermediate Accounting 1) 
         วชิาบงัคบัก่อน :  131-104 การบัญชีการเงิน 2 
 หลกัการและวิธีการบญัชีเกียวกบัสินทรัพยต์ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การรับรู้รายการ
และการวดัมูลค่าของสินทรัพย์  เงินสด ลูกหนี สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี 
 Principles and methods of accounting for assets in accordance with  financial reporting standards; 
the recognition and measurement of assets; cash, receivable, inventory, investments, property, plant and 
equipment; intangible assets; accounting professional ethics. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ก)(2)  ประยกุตใ์ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRSs) หรือมาตรฐานอืนทีเกียวขอ้ง

กบัรายการคา้และเหตุการณ์ต่างๆ 
(ก)(3)  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีใชจ้ดัทาํงบการเงิน 
IES 3 
(ค)(1)  แสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมนัในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
IES 4 
(ก)(1) ประยกุตใ์ชค้วามคิดแบบการตงัขอ้สงสัยอย่างมีวิจารณญาณในการประเมินขอ้มูลทางการเงินและ

ขอ้มูลอืนทีเกียวขอ้ง 
(ก)(2) ระบุและประเมินวิธีการทีสมเหตุสมผลในการหาขอ้สรุปทีมีเหตุผลสนบัสนุนอย่างเหมาะสม โดย

พิจารณาจากสถานการณ์และขอ้มูลทีเกียวขอ้งทงัหมด 
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131-301  การบัญชีขันกลาง 2      3(3-0-6) 
 (Intermediate Accounting 2) 
 วชิาบังคบัก่อน : 131-104 การบัญชีการเงิน 2 

   หลกัการและวิธีการบญัชีเกียวกบัหนีสินและส่วนของเจา้ของ การจาํแนกประเภทหนีสิน การรับรู้
รายการและการวดัมูลค่าของหนีสิน การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัหนีสิน วิธีการบญัชี
เกียวกบัห้างหุ้นส่วน บริษทัจาํกดั และบริษทัมหาชนจาํกดั  กาํไรต่อหุ้น การแสดงรายการ จรรยาบรรณ
วิชาชีพบญัชี 

Principles and methods of accounting for debt and owner’s equity; classification of liabilities; 
recognition and measurement of liabilities; the presentation and disclosure of liabilities; accounting for 
partnership, limited company and public company; earnings per share; the financial reporting; accounting 
professional ethics. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ก)(2)   ประยกุตใ์ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRSs) หรือมาตรฐานอืนทีเกียวขอ้ง

กบัรายการคา้และเหตุการณ์ต่างๆ 
(ก)(3)  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีใชจ้ดัทาํงบการเงิน 
(ก)(4)   จดัทาํงบการเงินซึงรวมถึงงบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

หรือมาตรฐานอืนทีเกียวขอ้ง 
(ค)(2)  วิเคราะห์ความตอ้งการดา้นกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนขององคก์ร 
 
131-305 การภาษีอากร 2 3(3-0-6) 
  (Taxation 2) 
 วชิาบงัคบัก่อน  :  130-303 การภาษีอากร 1 
  131-203 การบญัชีขันกลาง 1   
   131-301 การบญัชีขันกลาง 2 
 แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑก์ารรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามหลกัการบญัชีและการ
ภาษีอากร การจดัทาํกระดาษทาํการเพือคาํนวณภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกาํไรสุทธิ
ทางการบญัชีการเงินเป็นกาํไรสุทธิทางภาษีอากร การบญัชีเกียวกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี การจดัทาํ
รายงานต่างๆ ทีเกียวขอ้งกับภาษีและแบบแสดงรายการภาษี จรรยาบรรณวิชาชีพการบญัชีและความ
รับผดิชอบในการเสียภาษีใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 
 Concepts and differences between accounting principles and taxation for revenues and expenses 
recognition; preparation of working paper for calculating income tax in accordance with Revenue Code; 
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adjustments for financial acconting-based income to taxable income; deferred tax accounting; preparation 
of tax report and tax returns; accounting professional ethics and responsibility for tax payment. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ง)(2)  จดัทาํการคาํนวณภาษีทางตรงและทางออ้มสาํหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

(ง)(3)  วิเคราะห์ประเดน็ภาษีอากรทีสมัพนัธ์กบัรายการคา้ระหวา่งประเทศทีไม่ซบัซอ้น 

IES 3 
(ก)(5)  เสนอแนะวิธีแกไ้ขปัญหาทีไม่มีรูปแบบและซบัซอ้นในหลายแง่มุม 
IES 4 
(ข)(3)  ระบุประเดน็ทางจริยธรรมและกาํหนดวา่เมือใดควรประยกุตใ์ชห้ลกัจริยธรรม 
(ค)(3)  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งจริยธรรมและกฎหมาย ซึงรวมถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งกฎหมาย 

ขอ้บงัคบั และประโยชน์สาธารณะ 
 
131-306 การสอบบัญชี               3(3-0-6) 
  (Auditing) 
      วชิาบงัคบัก่อน  : 131-203 การบญัชีขันกลาง 1  
                                         131-301 การบญัชีขันกลาง 2 

แนวคิดทวัไป แม่บทสําหรับงานทีให้ความเชือมนั มาตรฐานการสอบบญัชี   พระราชบญัญติั
วิชาชีพบญัชีและกฏหมายต่างๆ ทีเกียวขอ้ง  บทบาท ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชี 
หลกัการและวิธีการในการสอบบญัชี การวางแผนงานสอบบญัชี ความเสียงในการสอบบญัชีและความมี
สาระสําคญัรวมถึงการประเมินความเสียง การประเมินการควบคุมภายใน หลกัฐานการสอบบญัชี  และ
วิธีการตรวจสอบ  สินทรัพย ์ หนีสิน  ส่วนของผูถื้อหุน้  รายได ้ และค่าใชจ่้าย  การควบคุมคุณภาพงานสอบ
บญัชี การจดัทาํกระดาษทาํการและการเขียนรายงานการสอบบญัชีในรูปแบบต่างๆ  รวมถึงแนวทางการ
ตรวจสอบบญัชีในกรณีใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 

General concepts; framework  for assurance engagements; auditing  standards; Accounting 
Profession Act and related laws; roles, responsibilities and ethics of auditors; principles and procedures of 
auditing; audit planning; risks and materiality in auditing including risk assessment; internal control 
assessment; audit evidences and audit procedures on assets, liabilities, equity, income and expenses; quality 
assurance; working paper and reporting, including auditing by computer. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(จ)(1) อธิบายวตัถุประสงคแ์ละขนัตอนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน 
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(จ)(2) ประยกุตใ์ชม้าตรฐานการสอบบญัชีทีเกียวขอ้ง (เช่น มาตรฐานการสอบบญัชีระหวา่งประเทศ) และ
กฎหมายและขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน 

(จ)(3)ประเมินความเสียงของขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินและพจิารณาถึง
ผลกระทบต่อกลยทุธ์การตรวจสอบ 

 (จ)(4) ประยกุตใ์ชว้ิธีเชิงปริมาณทีใชใ้นงานตรวจสอบ 
(จ)(5) อธิบายองคป์ระกอบสาํคญัของงานใหค้วามเชือมนัและมาตรฐานทีเกียวขอ้งกบังานนนั 
(ช)(2) อธิบายกฎหมายและขอ้บงัคบั ทีเกียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานของผูป้ระกอบวิชาชีพ

บญัชี 

IES 3 
(ก)(3) ระบุไดว้า่เมือใดสมควรทีจะปรึกษาผูเ้ชียวชาญในการแกปั้ญหาและการหาขอ้สรุป 

(ข)(5) ประยกุตใ์ชท้กัษะการต่อรองมาใชเ้พือหาทางแกปั้ญหาและขอ้ตกลงร่วมกนั 
(ข)(7) นาํเสนอความคิดและโนม้นา้วจูงใจผูอื้นเพือใหเ้กิดการสนบัสนุนและมีพนัธสญัญาร่วมกนั 
(ค)(3) กาํหนดมาตรฐานส่วนบุคคลระดบัสูงในการปฏิบติังานและติดตามผลงานของตนเองโดยใชข้อ้มูล

ป้อนกลบัจากผูอื้นและการไตร่ตรองดว้ยตนเอง 
IES 4 
(ข)(5) ประยกุตใ์ชห้ลกัจริยธรรมพืนฐานในเรืองความซือสตัยสุ์จริต ความเทียงธรรม ความรู้ความสามารถ

ทางวิชาชีพและความระมดัระวงัรอบคอบ การรักษาความลบั และการปฏิบติัตนเยยีงผูป้ระกอบ
วิชาชีพในสถานการณ์ทีล่อแหลมทางจริยธรรม  และกาํหนดแนวทางปฏิบติัทีเหมาะสม 

(ค)(1) อธิบายบทบาทของจริยธรรมในวิชาชีพและทีเกียวขอ้งกบัแนวคิดดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม 
(ค)(4) วิเคราะห์ผลทีตามมาของพฤติกรรมซึงผดิจริยธรรมต่อบุคคล ต่อวิชาชีพ และต่อสาธารณะ 
 
131-307 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน         3(3-0-6) 
 (Internal Control and Internal Auditing) 
 วชิาบังคบัก่อน  : 131-104 การบัญชีการเงิน 2 
 การกาํกบัดูแลกิจการ วตัถุประสงคแ์ละองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน การควบคุมภายใน
ตามแนวคิดของ COSO การจดัการความเสียงขององคก์ร การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบ แนวความคิดพืนฐานของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานสากลการปฏิบติังาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน  จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน การจดัองคก์รและการ
บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน การสาํรวจขนัตน้ การวางแผนการตรวจสอบบนพืนฐานความเสียง การ
เลือกตวัอยา่งและเทคนิคการปฏิบติังานตรวจสอบ หลกัฐานการตรวจสอบ กระดาษทาํการ การรายงานผล
การตรวจสอบและการติดตามผลการตรวจสอบภายในกิจการทีสาํคญัขององคก์ร รวมทงัหนา้ทีและความ
รับผดิชอบของผูต้รวจสอบภายในต่อการทุจริตในองคก์ร  
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Corporate governance; the purpose and components of internal control; the COSO approach to 
internal control; enterprise risk management; assessment of the effectiveness of internal control; audit 
committee; the basic concept of internal audit; international standards for the professional practice of 
internal auditing; professional ethics of internal auditors; organization and management of the internal 
audit; the primary research; audit planning based on risk; sampling and techniques of auditing program; 
audit evidence; audit working paper; report of audit result and monitoring progress in major internal 
auditing; auditor’s duty and responsibility against fraud. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 

(ก)(6) ตีความของรายงานต่างๆ ซึงรวมถึงขอ้มูลทีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงิน เช่น รายงานความยงัยนื และ
รายงานฉบบับรูณาการ 

(ฉ)(1) อธิบายหลกัการการกาํกบัดูแลทีดีซึงรวมถึงสิทธิและความรับผิดชอบของผูเ้ป็นเจา้ของ นักลงทุน 
และผูมี้หนา้ทีกาํกบัดูแลทีไดรั้บการกาํกบัดูแล และอธิบายบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียในขอ้กาํหนด
ดา้นการกาํกบัดูแล การเปิดเผยขอ้มูล และความโปร่งใส 

(ฉ)(2)  วิเคราะห์องคป์ระกอบของกรอบแนวคิดในการกาํกบัดูแลองคก์ร 
(ฉ)(3)  วิเคราะห์ความเสียงและโอกาสขององคก์รโดยใชก้รอบแนวคิดในการบริหารความเสียง 
(ฉ)(4)  วิเคราะห์องคป์ระกอบของการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการรายงานทางการเงิน 
IES 3 
(ก)(1)  ประเมินขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลและแง่มุมทีหลากหลายผา่นการวิจยั การวิเคราะห์ และการบูรณาการ 

(ก)(2)  ประยกุตใ์ชดุ้ลยพินิจเยยีงผูป้ระกอบวิชาชีพ ซึงรวมถึงการระบุ และการประเมินทางเลือก เพือใหไ้ด้
ขอ้สรุปทีสมเหตุสมผลบนพืนฐานของขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์ทีเกียวขอ้งทงัหมด 

(ข)(4)  ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการฟังเชิงรุกและการสมัภาษณ์ทีมีประสิทธิภาพ 
(ข)(6)  ประยุกตใ์ชท้กัษะการให้คาํปรึกษาเพือลดหรือแกไ้ขขอ้ขดัแยง้  แกไ้ขปัญหา และสร้างโอกาสให้

ไดม้ากทีสุด 

(ค)(2)  ประยกุตใ์ชค้วามสงสยัเยยีงผูป้ระกอบวิชาชีพในการตงัคาํถามและประเมินขอ้มูลทงัหมดเชิงวิพากษ ์
(ค)(5)  คาดการณ์ความทา้ทายและวางแผนหาทางแกปั้ญหาทีเป็นไปได ้
IES 4 
(ข)(6)  ประยกุตใ์ชข้อ้กาํหนดทางจริยธรรมทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมทางวิชาชีพในการปฏิบติัตามมาตรฐาน 
(ค)(2)  อธิบายบทบาทของจริยธรรมทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจและการกาํกบัดูแลทีดี 
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131-308 การบัญชีต้นทุน       3(3-0-6) 
 (Cost Accounting) 
 วชิาบงัคบัก่อน : 131-104 การบัญชีการเงนิ 2 

บทบาทและความสาํคญัของการบญัชีตน้ทุนในองคก์รธุรกิจ ความหมายของตน้ทุนต่างๆ  ประเภท
ของตน้ทุน   ระบบบญัชีทีใช้บนัทึกตน้ทุนการผลิต วิธีการบญัชีและการควบคุมวตัถุดิบ แรงงาน และ
ค่าใชจ่้ายการผลิต ระบบตน้ทุนงานสังทาํ ระบบตน้ทุนช่วงการผลิต การบญัชีตน้ทุนผลิตภณัฑ์ร่วมและ
ผลิตภณัฑพ์ลอยได ้การปันส่วนค่าใชจ่้ายการผลิต ระบบตน้ทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง การบญัชี
ตน้ทุนฐานกิจกรรมและระบบการผลิตแบบทนัเวลา 

The role and importance of cost accounting in the business; definition of cost; types of cost; 
accounting system used to record costs; method of accounting and control of raw materials, labor and 
manufacturing overhead; job-order costing; process costing; accounting for joint products and by-product; 
allocating manufacturing overhead; standard costing and variance analysis; activity-based costing and  just-
in-time system. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ข)(1) ประยุกต์ใชเ้ทคนิคต่างๆ เพือสนับสนุนการตดัสินใจดา้นการบริหารรวมถึงตน้ทุนผลิตภณัฑ์ การ

วิเคราะห์ผลต่าง การบริหารสินคา้คงเหลือ และการจดัทาํงบประมาณและการพยากรณ์ 
(ข)(2)  ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคเชิงปริมาณทีเหมาะสมในการวิเคราะห์พฤติกรรมตน้ทุนและตวัผลกัดนัตน้ทุน 
(ข)(4) จดัทาํรายงานเพือสนบัสนุนการตดัสินใจดา้นการบริหาร ซึงรวมถึงรายงานต่างๆ ทีมุ่งเนน้การ

วางแผนและการจดัทาํงบประมาณ การบริหารตน้ทุน การควบคุมคุณภาพ การวดัผลการปฏิบติังาน 
และการเทียบเคียงสมรรถนะกบัเกณฑม์าตรฐาน 

(ข)(5)  ประเมินผลการปฏิบติังานของผลิตภณัฑแ์ละส่วนงานธุรกิจ 
IES 3 

(ง)(2)  สอบทานงานของตนเองและของผูอื้นเพือประเมินว่างานนันเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของ
องคก์รหรือไม่ 

 
131-309     การบริหารต้นทุน       3(3-0-6) 

(Cost  Management) 
 วชิาบงัคบัก่อน : 131-308 การบัญชีต้นทุน 

การใชข้อ้มูลตน้ทุนเพือการวางแผน การควบคุม การประเมินผลการปฏิบติังาน และการตดัสินใจ  
การวิเคราะห์พฤติกรรมตน้ทุน    ระบบตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนรวม      การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ตน้ทุน ปริมาณ และกาํไร  การใชข้อ้มูลตน้ทุนเพือการตดัสินใจ   การกาํหนดราคาขาย    การวิเคราะห์
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โครงการลงทุน  การจดัทาํงบประมาณ  การบญัชีตามความรับผิดชอบ  การกาํหนดราคาโอน และการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน 

The use of cost accounting information for planning, control, evaluation of performance, and 
decision making; cost behavior analysis; variable costing and absorption costing; cost-volume-profit 
relationship analysis; the use of cost accounting information for decision making; pricing; capital 
budgeting; budgeting; responsibility accounting, transfer pricing and performance measurement. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ข)(1)  ประยุกตใ์ชเ้ทคนิคต่างๆ เพือสนบัสนุนการตดัสินใจดา้นการบริหารรวมถึงตน้ทุนผลิตภณัฑ์ การ

วิเคราะห์ผลต่าง การบริหารสินคา้คงเหลือ และการจดัทาํงบประมาณและการพยากรณ์ 
(ข)(2)  ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคเชิงปริมาณทีเหมาะสมในการวิเคราะห์พฤติกรรมตน้ทุนและตวัผลกัดนัตน้ทุน 
(ข)(3) วิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินเพือนาํเสนอขอ้มูลทีเกียวขอ้งสาํหรับ

การตดัสินใจดา้นการบริหาร 
(ข)(4)  จดัทาํรายงานเพือสนับสนุนการตดัสินใจด้านการบริหาร ซึงรวมถึงรายงานต่างๆ ทีมุ่งเน้นการ

วางแผนและการจดัทาํงบประมาณ การบริหารตน้ทุน การควบคุมคุณภาพ การวดัผลการปฏิบติังาน 
และการเทียบเคียงสมรรถนะกบัเกณฑม์าตรฐาน 

(ข)(5) ประเมินผลการปฏิบติังานของผลิตภณัฑแ์ละส่วนงานธุรกิจ 
(ค)(5) ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการจดัทาํงบประมาณการลงทุนต่างๆ ในการประเมินการตดัสินใจลงทุน 
IES 3 
(ค)(6) เปิดใจกวา้งรับโอกาสใหม่ๆ ทีเขา้มา 
 
131-403 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี     3(2-2-5) 
  (Accounting Information Systems) 
  วชิาบงัคบัก่อน :  131-104  การบัญชีการเงนิ 2 
 ลกัษณะส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางการบญัชี ขนัตอนในการวางระบบ
บญัชี หลกัการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี และการควบคุมวงจรทางธุรกิจขนั
พืนฐาน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศทีเกียวขอ้งในแต่ละวงจร ระบบย่อยและระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี วงจรรายได ้วงจรค่าใชจ่้าย วงจรการผลิต วงจรสินทรัพย ์วงจรหนีสินและรายงานทางการเงิน  

Accounting information systems’ structures and methods; the procedures of accounting systems; 
principles of accounting information systems design and analysis; principles and basic control of  business 
cycle; classification of related documents and information in each cycle; parts of accounting information 



มคอ.265 
 

 
 

systems, revenue cycle, expenditure cycle, production cycle, assets cycle, liabilities cycle and financial 
reports. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ซ)(1)  วิเคราะห์ความเพียงพอของการควบคุมทวัไปของเทคโนโลยสีารสนเทศและการควบคุมระบบงาน

ทีเกียวขอ้ง 

(ซ)(2)  อธิบายวา่เทคโนโลยสีารสนเทศมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ขอ้มูลและการตดัสินใจอยา่งไร 
(ซ)(3)  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือสนบัสนุนการตดัสินใจดว้ยการวิเคราะห์ธุรกิจ 
IES 3 
(ง)(6)  นําเครืองมือและเทคโนโลยีทีเหมาะสมมาใช้เพือเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการ

ตดัสินใจทีดีขึน 
 
131-408  การรายงานทางการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน   3(3-0-6) 
 (Financial Reporting and Statements Analysis) 
 วชิาบงัคบัก่อน  : 131-203 การบญัชีขันกลาง 1  
    131-301 การบญัชีขันกลาง 2 
 กฎระเบียบและขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้งกบัการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลตามกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน วิธีการและเครืองมือในการวิเคราะห์รายงานทาง
การเงินและขอ้มูลอืนทีสาํคญั เพือประโยชน์ในการตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงิน การวิเคราะห์อุตสาหกรรม 
การวิเคราะห์ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใชน้โยบายการบญัชีทีแตกต่างกนั  

Regulations and rules of financial statements presentation and disclosure in accordance with 
Conceptual Framework for Financial Reporting; methods and tools for financial statements analysis and 
other important information for decision making; industrial analysis; impacts on financial statements from 
different accounting policy. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ก)(5)   ตีความงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้ง 
(ค)(3)  วิเคราะห์ฐานะการเงินในปัจจุบนัและในอนาคตขององคก์รโดยใชเ้ทคนิคต่างๆ ซึงรวมถึง การ

วิเคราะห์อตัราส่วน การวเิคราะห์แนวโนม้ และการวิเคราะห์กระแสเงินสด 

(ค)(4)  ประเมินความเหมาะสมขององคป์ระกอบต่างๆ ทีใชใ้นการคาํนวณตน้ทุนเงินทุนขององคก์ร 
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IES 3 
(ก)(1)  ประเมินขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลและแง่มุมทีหลากหลายผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และการบูรณา

การ 

(ก)(4)  ประยกุตใ์ชเ้หตุผล การวิเคราะห์เชิงวิพากษ ์และการคิดเชิงนวตักรรม ในการแกปั้ญหา 
(ข)(2)  สือสารอย่างชดัเจนและกระชบัเมือนาํเสนอ อภิปราย และ รายงาน ในสถานการณ์ทีเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ ทงัในรูปแบบทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและโดยวาจา 
 
131-460   สํานักงานบัญชีจําลอง 3(2-2-5) 
   (Accounting Firm Simulation) 
   วชิาบังคบัก่อน :  131-306  การสอบบัญชี 
                               131-403  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   
  การออกแบบเอกสาร การเตรียมเอกสารทางบญัชีและภาษีอากร การรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งดิจิทลั
อืนๆ การจดัทาํงบการเงินดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปเพืองานทางการบญัชี และการตรวจสอบบญัชีโดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูปช่วยในการสอบบญัชีโดยการจาํลองสถานการณ์ทางธุรกิจ 
  Accounting document design; preparation of accounting and taxation documents; digital data 
collection; preparation of financial statements by accounting software package; auditing by computer 
software in business environment simulation. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 

(ซ)(2) อธิบายวา่เทคโนโลยสีารสนเทศมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ขอ้มูลและการตดัสินใจอยา่งไร 
(ซ)(3) ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือสนบัสนุนการตดัสินใจดว้ยการวิเคราะห์ธุรกิจ 
 
131-471    การบัญชีขันสูง 1        3(3-0-6) 
  (Advanced Accounting 1)  
  วชิาบงัคบัก่อน : 131-203 การบญัชีขันกลาง 1  
   131-301 การบญัชีขันกลาง 2 

การบญัชีสาํหรับกองทุนและกิจการไม่แสวงหากาํไร   การจดัทาํงบการเงินจากรายการทีบนัทึกไว้
ไม่สมบูรณ์  การบัญชีสําหรับตราสารอนุพนัธ์และการป้องกันความเสียง การบัญชีสําหรับการปรับ
โครงสร้างหนี  การบญัชีสาํหรับธุรกิจฝากขาย   ขายตามสัญญาผอ่นชาํระ   สัญญาเช่า   สัญญาก่อสร้างและ
อสงัหาริมทรัพย ์ นโยบายการบญัชี  การเปลียนแปลงทางการบญัชีและการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

Accounting for funds and non-profit business; preparation of financial statements with incomplete 
accounting transactions; accounting for derivatives and hedging; accounting for troubled debt restructuring; 
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accounting for consignment; installment sales; lease; construction contract and real estate business; 
accounting policy; accounting change and correction of errors. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ก)(2)   ประยกุตใ์ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRSs) หรือมาตรฐานอืนทีเกียวขอ้ง

กบัรายการคา้และเหตุการณ์ต่างๆ 
 
131-472 การบัญชีขันสูง 2       3(3-0-6) 
  (Advanced Accounting 2) 
  วชิาบงัคบัก่อน : 131-203 การบญัชีขันกลาง 1  
    131-301 การบญัชีขันกลาง 2 

          การบญัชีสาํนกังานใหญ่และสาขาทงัในและต่างประเทศ การบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจ  การ
บญัชีสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้   การร่วมการงาน การจดัทาํงบการเงิน
เฉพาะกิจการและงบการเงินรวม        การบญัชีสาํหรับรายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศและการแปลงค่า
งบการเงิน 

Accounting for the head office, domestic branches and international branches; accounting for 
business combinations; accounting for investment in subsidiary companies, associated company and joint 
venture; joint arrangement; preparation of separate financial statements and consolidated financial 
statements; accounting for foreign currency transactions and translation of foreign financial statements. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 2 
(ก)(2)   ประยกุตใ์ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRSs) หรือมาตรฐานอืนทีเกียวขอ้ง

กบัรายการคา้และเหตุการณ์ต่างๆ 
(ก)(3)  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีใชจ้ดัทาํงบการเงิน 
(ก)(4)   จดัทาํงบการเงินซึงรวมถึงงบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ 

หรือมาตรฐานอืนทีเกียวขอ้ง 
(ก)(5)   ตีความงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้ง 
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2.3  กลุ่มวชิาวชิาชีพเลอืก  (12 หน่วยกติ) 

1. กลุ่มวชิาการบัญชีการเงิน 

131-411 การบัญชีเฉพาะกจิการ      3(3-0-6) 
 (Accounting for Specific Enterprises) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 131-203 การบัญชีขันกลาง 1 
  131-301 การบญัชีขันกลาง 2 

ลกัษณะการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ การบญัชีและการควบคุมภายในเกียวกบัสินทรัพย ์หนีสิน 
ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้าย รายงานผลการดาํเนินงานและการแสดงฐานะการเงินของกิจการนนัๆ 
เช่น ธนาคาร สถาบนัการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตร ธุรกิจท่องเทียว สหกรณ์ มรดก ทรัสตี การ
ประกนัภยั ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เป็นตน้ 

Operation characteristics of enterprise; accounting and internal controlling about assets, liabilities, 
owner’s equity,  income and expense; reporting of performance and financial position of a business, for 
example, bank,  financial institution, hospital, hotel, agriculture, tourism, cooperative, inheritance, trustee, 
insurance, small and medium enterprises. 
 
131-412 การบัญชีระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
 (International Accounting) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 131-203 การบัญชีขันกลาง 1 
  131-301 การบญัชีขันกลาง 2 
 หลกัการ แนวคิดและวิธีการทางบญัชีของประเทศต่างๆ บทบาทของคณะกรรมการมาตรฐานการ
บญัชีระหว่างประเทศ การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ นโยบายรัฐบาล 
กฎหมาย และระเบียบทีมีต่อการบญัชีในแต่ละประเทศ รวมทงัผลกระทบของอตัราแลกเปลียนและแนวทาง
ปฏิบติัทางการบญัชี การบนัทึกและการจดัทาํบญัชีของธุรกิจระหวา่งประเทศ 

Principles, concepts  and methods of accounting for countries; roles of international accounting  
standard committee; a comparative study of the impact of business environment; government policy, laws 
and accounting regulations in each country; foreign currency impacts and accounting practice, recording 
and accounting for international business. 
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131-413 สัมมนาการบญัชีการเงิน      3(3-0-6) 
   (Seminar in Financial Accounting) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 131-203 การบัญชีขันกลาง 1 
  131-301 การบญัชีขันกลาง 2 
 การวิเคราะห์ การอภิปราย กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินไปใชใ้นการปฏิบติังานดา้นการบญัชีการเงินสําหรับองคก์ร โดยใชก้รณีศึกษา บทความ เอกสาร
ต่างๆ  และประเด็นปัจจุบนัทีน่าสนใจ เนน้ทกัษะในการนาํเสนอขอ้มูลทงัการพดู การเขียนและการเลือกใช้
รูปแบบการนาํเสนออยา่งเหมาะสม 

Analysis and discussion  of Conceptual Framework for Financial Reporting; standards of financial 
reporting adoption in organization using case studies, articles, related documents and interesting current  
issues; focusing on presentation skills, speaking, writing and selecting of proper presentation. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 3 
(ก)(1)  ประเมินขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลและแง่มุมทีหลากหลายผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และการบูรณา

การ 
(ก)(2)  ประยกุตใ์ชดุ้ลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพ ซึงรวมถึงการระบุ และการประเมินทางเลือก เพือให้

ไดข้อ้สรุปทีสมเหตุสมผลบนพืนฐานของขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์ทีเกียวขอ้งทงัหมด 
(ก)(3)  ระบุไดว้า่เมือใดสมควรทีจะปรึกษาผูเ้ชียวชาญในการแกปั้ญหาและการหาขอ้สรุป 
(ก)(4)  ประยกุตใ์ชเ้หตุผล การวิเคราะห์เชิงวิพากษ ์และการคิดเชิงนวตักรรม ในการแกปั้ญหา 
(ก)(5) เสนอแนะวิธีแกไ้ขปัญหาทีไม่มีรูปแบบและซบัซอ้นในหลายแง่มุม 
(ข)(1)  ใหค้วามร่วมมือและทาํงานเป็นทีม เมือปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายองคก์ร 
(ข)(2)  สือสารอย่างชดัเจนและกระชบัเมือนาํเสนอ อภิปราย และ รายงาน ในสถานการณ์ทีเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ ทงัในรูปแบบทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและโดยวาจา 
(ข)(4)  ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการฟังเชิงรุกและการสมัภาษณ์ทีมีประสิทธิภาพ 
(ข)(5)  ประยกุตใ์ชท้กัษะการต่อรองมาใชเ้พือหาทางแกปั้ญหาและขอ้ตกลงร่วมกนั 
(ข)(6)  ประยุกตใ์ชท้กัษะการให้คาํปรึกษาเพือลดหรือแกไ้ขขอ้ขดัแยง้  แกไ้ขปัญหา และสร้างโอกาสให้

ไดม้ากทีสุด 
(ข)(7)  นาํเสนอความคิดและโนม้นา้วจูงใจผูอื้นเพือใหเ้กิดการสนบัสนุนและมีพนัธสญัญาร่วมกนั 
(ค)(1)  แสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมนัในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(ค)(2)  ประยุกต์ใช้ความสงสัยเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพในการตงัคาํถามและประเมินขอ้มูลทงัหมดเชิง

วิพากษ ์
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(ค)(3)  กาํหนดมาตรฐานส่วนบุคคลระดบัสูงในการปฏิบติังานและติดตามผลงานของตนเองโดยใชข้อ้มูล
ป้อนกลบัจากผูอื้นและการไตร่ตรองดว้ยตนเอง 

(ค)(4)  จดัการเวลาและทรัพยากรเพือใหบ้รรลุขอ้กาํหนดทางวิชาชีพ 
(ค)(5)  คาดการณ์ความทา้ทายและวางแผนหาทางแกปั้ญหาทีเป็นไปได ้ 
(ค)(6)  เปิดใจกวา้งรับโอกาสใหม่ๆ ทีเขา้มา 
(ง)(1)  ปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมายตามแนวปฏิบติัทีระบุไวภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนด 
(ง)(2)  สอบทานงานของตนเองและของผูอื้นเพือประเมินว่างานนันเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของ

องคก์รหรือไม่ 
 
2.  กลุ่มวชิาการบัญชีการบริหาร  
131-421  การวางแผนกาํไรและการควบคุม         3(3-0-6) 
 (Profit Planning and Control)  
  วชิาบงัคบัก่อน  :  131-309 การบริหารต้นทุน  

การวางแผนกลยุทธ์  บทบาทและหลกัการวางแผนกาํไรและการควบคุม  เทคนิคในการวางแผน
กาํไรและควบคุม  การกาํหนดดชันีวดัผลการดาํเนินงาน  การใชง้บประมาณสาํหรับธุรกิจประเภทต่างๆ เพือ
วางแผนและควบคุมการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนทีวางไว ้การกาํหนดดชันีชีวดัผลการดาํเนินงาน และ
การรายงานเพือการควบคุมและการบริหาร 

Strategic planning; roles and principles of profit planning and control; techniques in profit planning 
and control; key performance indicator; budgeting planning for services firms, merchandising and 
manufacturing industries for planning and controlling; determination of key performance indicators and 
management reporting. 
 
131-422 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์           3(3-0-6) 

        (Strategic Cost Management) 
 วชิาบงัคบัก่อน  :  131-309 การบริหารต้นทุน 

 แนวคิดเกียวกบัตน้ทุนเพือการบริหารในเชิงกลยุทธ์  ตน้ทุนคุณภาพ  ตน้ทุนตามเป้าหมาย การ
วิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า   ตน้ทุนวงจรตามอายุผลิตภณัฑ์   ระบบการผลิตแบบทนัเวลา การวดัผล
ปฏิบติังานแบบดุลยภาพ การคาํนวณมูลค่าเพิมทางเศรษฐศาสตร์โดยเนน้การอภิปรายและการใชก้รณีศึกษา 

Concepts of strategic cost management; cost of quality; target costing; analyzing of value chain; 
cost of product life cycle; just-in-time management; balanced scorecard; the measure of economic value 
added; the course material will be comprised of discussions and case studies. 
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131-423 สัมมนาการบญัชีบริหาร                         3(3-0-6) 
          (Seminar in Managerial Accounting) 

 วชิาบงัคบัก่อน  :  131-309 การบริหารต้นทุน 
การวิเคราะห์และการอภิปรายบทบาทของการบญัชีบริหารกบัสภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไป 

การใชข้อ้มูลทางการบญัชีในเชิงกลยทุธ์ การประยกุตก์ารบญัชีตน้ทุนและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการบญัชี
เพือการบริหาร ตลอดจนประเดน็ปัญหาทางการบญัชีบริหารตามสภาพแวดลอ้มปัจจุบนั   

Analysis and discussion of cost accounting’s role to environment change; strategic decision and 
management; new techniques for providing information to support management function;  case study about 
emerging issues in management accounting field. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 3 
(ก)(1)  ประเมินขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลและแง่มุมทีหลากหลายผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และการบูรณา

การ 
(ก)(2)  ประยกุตใ์ชดุ้ลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพ ซึงรวมถึงการระบุ และการประเมินทางเลือก เพือให้

ไดข้อ้สรุปทีสมเหตุสมผลบนพืนฐานของขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์ทีเกียวขอ้งทงัหมด 
(ก)(3)  ระบุไดว้า่เมือใดสมควรทีจะปรึกษาผูเ้ชียวชาญในการแกปั้ญหาและการหาขอ้สรุป 
(ก)(4)  ประยกุตใ์ชเ้หตุผล การวิเคราะห์เชิงวิพากษ ์และการคิดเชิงนวตักรรม ในการแกปั้ญหา 
(ก)(5) เสนอแนะวิธีแกไ้ขปัญหาทีไม่มีรูปแบบและซบัซอ้นในหลายแง่มุม 
(ข)(1)  ใหค้วามร่วมมือและทาํงานเป็นทีม เมือปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายองคก์ร 
(ข)(2)  สือสารอย่างชดัเจนและกระชบัเมือนาํเสนอ อภิปราย และ รายงาน ในสถานการณ์ทีเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ ทงัในรูปแบบทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและโดยวาจา 
(ข)(4)  ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการฟังเชิงรุกและการสมัภาษณ์ทีมีประสิทธิภาพ 
(ข)(5)  ประยกุตใ์ชท้กัษะการต่อรองมาใชเ้พือหาทางแกปั้ญหาและขอ้ตกลงร่วมกนั 
(ข)(6)  ประยุกตใ์ชท้กัษะการให้คาํปรึกษาเพือลดหรือแกไ้ขขอ้ขดัแยง้  แกไ้ขปัญหา และสร้างโอกาสให้

ไดม้ากทีสุด 
(ข)(7)  นาํเสนอความคิดและโนม้นา้วจูงใจผูอื้นเพือใหเ้กิดการสนบัสนุนและมีพนัธสญัญาร่วมกนั 
(ค)(1)  แสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมนัในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(ค)(2)  ประยุกต์ใช้ความสงสัยเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพในการตงัคาํถามและประเมินขอ้มูลทงัหมดเชิง

วิพากษ ์
(ค)(3)  กาํหนดมาตรฐานส่วนบุคคลระดบัสูงในการปฏิบติังานและติดตามผลงานของตนเองโดยใชข้อ้มูล

ป้อนกลบัจากผูอื้นและการไตร่ตรองดว้ยตนเอง 
(ค)(4)  จดัการเวลาและทรัพยากรเพือใหบ้รรลุขอ้กาํหนดทางวิชาชีพ 
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(ค)(5)  คาดการณ์ความทา้ทายและวางแผนหาทางแกปั้ญหาทีเป็นไปได ้ 
(ค)(6)  เปิดใจกวา้งรับโอกาสใหม่ๆ ทีเขา้มา 
(ง)(1)  ปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมายตามแนวปฏิบติัทีระบุไวภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนด 
(ง)(2)  สอบทานงานของตนเองและของผูอื้นเพือประเมินว่างานนันเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของ

องคก์รหรือไม่ 
 

3. กลุ่มวชิาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน  
131-431           การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศทางการบญัชี                    3(2-2-5) 
 (Accounting  Information Systems Audit and Control)  
  วชิาบงัคบัก่อน  : 131-306 การสอบบัญชี  
                                                     131-403 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
 แนวคิดและผลกระทบอนัเนืองมาจากการนาํระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลขอ้มูล
ทางดา้นการบญัชี การควบคุมภายในของระบบงานทีใชค้อมพิวเตอร์ การทุจริตทางดา้นคอมพิวเตอร์และ
มาตรการป้องกนัการทุจริต การประเมินความเสียงและการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความน่าเชือถือของ
การประมวลผลขอ้มูล เทคนิคและแนวการตรวจสอบระบบบญัชีทีใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม
สาํเร็จรูปในการตรวจสอบ 

Concepts and impacts from computer systems used in accounting information processing; internal 
control for computer systems; computer fraud and anti-corruption measures; evaluation of risks and internal 
controls; the reliability analysis of data processing; accounting and auditing techniques using computer 
software packages to monitor; techniques and auditing guidelines for computerized accounting systems; 
the use of auditing software package. 
 

131-432          สัมมนาการสอบบัญชี                                3(3-0-6) 
 (Seminar in Auditing) 
 วชิาบงัคบัก่อน   :   131-306 การสอบบัญชี 

การวิเคราะห์ การอภิปราย เกียวกบัมาตรฐานการสอบบญัชี ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขในการ
ปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี โดยใชก้รณีศึกษา บทความและเอกสารต่างๆ ทีเกียวขอ้งทงัในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนประเดน็ปัจจุบนัทีน่าสนใจ ปัญหาพิเศษดา้นการสอบบญัชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Analysis, discussion of auditing standards; problems and solutions in auditing  practices using case 
studies, articles and documents related to both domestic and foreign auditing as well as interesting and 
current specific issues in audit fields and professional ethics. 
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ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 3 
(ก)(1)  ประเมินขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลและแง่มุมทีหลากหลายผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และการบูรณา

การ 
(ก)(2)  ประยกุตใ์ชดุ้ลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพ ซึงรวมถึงการระบุ และการประเมินทางเลือก เพือให้

ไดข้อ้สรุปทีสมเหตุสมผลบนพืนฐานของขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์ทีเกียวขอ้งทงัหมด 
(ก)(3)  ระบุไดว้า่เมือใดสมควรทีจะปรึกษาผูเ้ชียวชาญในการแกปั้ญหาและการหาขอ้สรุป 
(ก)(4)  ประยกุตใ์ชเ้หตุผล การวิเคราะห์เชิงวิพากษ ์และการคิดเชิงนวตักรรม ในการแกปั้ญหา 
(ก)(5) เสนอแนะวิธีแกไ้ขปัญหาทีไม่มีรูปแบบและซบัซอ้นในหลายแง่มุม 
(ข)(1)  ใหค้วามร่วมมือและทาํงานเป็นทีม เมือปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายองคก์ร 
(ข)(2)  สือสารอย่างชดัเจนและกระชบัเมือนาํเสนอ อภิปราย และ รายงาน ในสถานการณ์ทีเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ ทงัในรูปแบบทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและโดยวาจา 
(ข)(4)  ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการฟังเชิงรุกและการสมัภาษณ์ทีมีประสิทธิภาพ 
(ข)(5)  ประยกุตใ์ชท้กัษะการต่อรองมาใชเ้พือหาทางแกปั้ญหาและขอ้ตกลงร่วมกนั 
(ข)(6)  ประยุกตใ์ชท้กัษะการให้คาํปรึกษาเพือลดหรือแกไ้ขขอ้ขดัแยง้  แกไ้ขปัญหา และสร้างโอกาสให้

ไดม้ากทีสุด 
(ข)(7)  นาํเสนอความคิดและโนม้นา้วจูงใจผูอื้นเพือใหเ้กิดการสนบัสนุนและมีพนัธสญัญาร่วมกนั 
(ค)(1)  แสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมนัในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(ค)(2)  ประยุกต์ใช้ความสงสัยเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพในการตงัคาํถามและประเมินขอ้มูลทงัหมดเชิง

วิพากษ ์
(ค)(3)  กาํหนดมาตรฐานส่วนบุคคลระดบัสูงในการปฏิบติังานและติดตามผลงานของตนเองโดยใชข้อ้มูล

ป้อนกลบัจากผูอื้นและการไตร่ตรองดว้ยตนเอง 
(ค)(4)  จดัการเวลาและทรัพยากรเพือใหบ้รรลุขอ้กาํหนดทางวิชาชีพ 
(ค)(5)  คาดการณ์ความทา้ทายและวางแผนหาทางแกปั้ญหาทีเป็นไปได ้ 
(ค)(6)  เปิดใจกวา้งรับโอกาสใหม่ๆ ทีเขา้มา 
(ง)(1)  ปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมายตามแนวปฏิบติัทีระบุไวภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนด 
(ง)(2)  สอบทานงานของตนเองและของผูอื้นเพือประเมินว่างานนันเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของ

องคก์รหรือไม่ 
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131-433 สัมมนาการตรวจสอบภายใน                 3(3-0-6) 
 (Seminar in Internal Audit) 
  วชิาบงัคบัก่อน   :   131-307 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

การวิเคราะห์ การอภิปราย เกียวกบัมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  
ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน  โดยใชก้รณีศึกษา บทความและ
เอกสารต่างๆ ทีเกียวขอ้งทงัในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นปัจจุบนัทีน่าสนใจ ปัญหาพิเศษ
ดา้นการตรวจสอบภายใน  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Analysis, discussion and research of  International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing; problems and solutions in internal auditing  practices using case study, articles and 
documents related to both domestic and current foreign internal auditing as well as interesting and current 
specific issues of internal auditing and professional ethics. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 3 
(ก)(1)  ประเมินขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลและแง่มุมทีหลากหลายผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และการบูรณา

การ 
(ก)(2)  ประยกุตใ์ชดุ้ลยพินิจเยยีงผูป้ระกอบวิชาชีพ ซึงรวมถึงการระบุ และการประเมินทางเลือก เพือให้

ไดข้อ้สรุปทีสมเหตุสมผลบนพืนฐานของขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์ทีเกียวขอ้งทงัหมด 
(ก)(3)  ระบุไดว้า่เมือใดสมควรทีจะปรึกษาผูเ้ชียวชาญในการแกปั้ญหาและการหาขอ้สรุป 
(ก)(4)  ประยกุตใ์ชเ้หตุผล การวิเคราะห์เชิงวิพากษ ์และการคิดเชิงนวตักรรม ในการแกปั้ญหา 
(ก)(5) เสนอแนะวิธีแกไ้ขปัญหาทีไม่มีรูปแบบและซบัซอ้นในหลายแง่มุม 
(ข)(1)  ใหค้วามร่วมมือและทาํงานเป็นทีม เมือปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายองคก์ร 
(ข)(2)  สือสารอย่างชดัเจนและกระชบัเมือนาํเสนอ อภิปราย และ รายงาน ในสถานการณ์ทีเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ ทงัในรูปแบบทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและโดยวาจา 
(ข)(4)  ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการฟังเชิงรุกและการสมัภาษณ์ทีมีประสิทธิภาพ 
(ข)(5)  ประยกุตใ์ชท้กัษะการต่อรองมาใชเ้พือหาทางแกปั้ญหาและขอ้ตกลงร่วมกนั 
(ข)(6)  ประยุกตใ์ชท้กัษะการให้คาํปรึกษาเพือลดหรือแกไ้ขขอ้ขดัแยง้  แกไ้ขปัญหา และสร้างโอกาสให้

ไดม้ากทีสุด 
(ข)(7)  นาํเสนอความคิดและโนม้นา้วจูงใจผูอื้นเพือใหเ้กิดการสนบัสนุนและมีพนัธสญัญาร่วมกนั 
(ค)(1)  แสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมนัในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(ค)(2)  ประยุกต์ใช้ความสงสัยเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพในการตงัคาํถามและประเมินขอ้มูลทงัหมดเชิง

วิพากษ ์
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(ค)(3)  กาํหนดมาตรฐานส่วนบุคคลระดบัสูงในการปฏิบติังานและติดตามผลงานของตนเองโดยใชข้อ้มูล
ป้อนกลบัจากผูอื้นและการไตร่ตรองดว้ยตนเอง 

(ค)(4)  จดัการเวลาและทรัพยากรเพือใหบ้รรลุขอ้กาํหนดทางวิชาชีพ 
(ค)(5)  คาดการณ์ความทา้ทายและวางแผนหาทางแกปั้ญหาทีเป็นไปได ้ 
(ค)(6)  เปิดใจกวา้งรับโอกาสใหม่ๆ ทีเขา้มา 
(ง)(1)  ปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมายตามแนวปฏิบติัทีระบุไวภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนด 
(ง)(2)  สอบทานงานของตนเองและของผูอื้นเพือประเมินว่างานนันเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของ

องคก์รหรือไม่ 
 
 

4. กลุ่มวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชี  
131-409 โปรแกรมสําเร็จรูปเพอืงานทางการบัญชี    3(2-2-5) 
   (Software Packages for Accounting) 
  วชิาบงัคบัก่อน : 131-104 การบญัชีการเงิน 2 
  ความรู้ทวัไปเกียวกับโปรแกรมสําเร็จรูปเพืองานทางการบญัชี  บทบาทและความสําคญัของ
โปรแกรมสาํเร็จรูป ประเภทและการเลือกใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีในปัจจุบนั  การประยกุตใ์ช้
โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีใหเ้หมาะสมกบัประเภทธุรกิจ  

Fundamentals of software package for accounting; role and importance of software packages; 
classification and selection of current accounting software package; application of  accounting software 
package to suit with various  businesses. 
 
131-441 ฐานข้อมูลทางการบัญชี      3(2-2-5) 
   (Accounting  Databases) 
 วชิาบงัคบัก่อน :  131-403 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
 การวิเคราะห์ความตอ้งการสารสนเทศและรายงานทางการบญัชีของวงจรธุรกิจ  ชนิดของ
โครงสร้างฐานขอ้มูลทางการบญัชี เครืองมือในการวิเคราะห์และออกแบบฐานขอ้มลู ประเดน็ปัญหาในการ
ออกแบบและเทคนิคการจดัการฐานขอ้มูลทางการบญัชี 

Analysis of demand in accounting information and reports of various business cycles; accounting 
databases structures; analytical tools and accounting database design; problem in design and management 
techniques of accounting databases. 
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131-442  การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี  3(2-2-5) 
 (Accounting Information Systems Analysis and Design) 
 วชิาบงัคบัก่อน : 131-441 ฐานข้อมูลทางการบัญชี 
 แนวคิด หลกัการของการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี  เครืองมือและ
เทคนิคในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี โดยคาํนึงถึงกระบวนการทางการบญัชีและระบบการควบคุมภายใน การศึกษา
ความเป็นไปไดข้องโครงการ  การจดัทาํแบบนาํเสนอโครงการ   การบริหารโครงการ 

Concepts and principles of accounting information systems analysis and design; tools and 
management  techniques for accounting information systems analysis and design; accounting information 
systems analysis and design in consideration of accounting procedures and internal control systems; the 
project feasibility study; preparation of a project proposal; project management. 
 
131-443  การสือสารข้อมูลทางธุรกจิ       3(3-0-6) 

 (Business Data Communication) 
 วชิาบงัคบัก่อน : 131-403 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
แนวคิดเกียวกบัการสือสารขอ้มูล  เทคโนโลยขี่ายงาน  โครงสร้างของข่ายงานและมาตรฐานของ

ข่ายงาน  ชนิดของข่ายงาน  ข่ายงานทอ้งถิน  ข่ายงานพนืทีกวา้ง  ข่ายงานไร้สาย  การพฒันาระบบการ
สือสารขอ้มูลในธุรกิจ  การวางแผน  การจดัการและแนวโนม้ของระบบการสือสารขอ้มูลในธุรกิจ 

Data communication concepts; technology networks; network structures and network standard; 
type of  networks; local area networks; wide area networks; wireless networks; development of business 
data communication systems; planning, management and trend of  business data communication. 
 
131-444  สัมมนาเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศทางการบัญชี   3(3-0-6) 

 (Seminar in Technology and Accounting Information Systems) 
 วชิาบงัคบัก่อน : 131-403 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
ปัญหาและประเดน็ปัจจุบนัเกียวกบัการนาํเทคโนโลยมีาใชก้บัระบบสารสนเทศทางการบญัชี  โดย

เนน้การอภิปรายและการศึกษาจากกรณีตวัอยา่ง 
Problems and current issues about technology related to accounting information systems; 

discussion and case studies are emphasized. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 3 
(ก)(1)  ประเมินขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลและแง่มุมทีหลากหลายผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และการบูรณา

การ 
(ก)(2)  ประยกุตใ์ชดุ้ลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพ ซึงรวมถึงการระบุ และการประเมินทางเลือก เพือให้

ไดข้อ้สรุปทีสมเหตุสมผลบนพืนฐานของขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์ทีเกียวขอ้งทงัหมด 
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(ก)(3)  ระบุไดว้า่เมือใดสมควรทีจะปรึกษาผูเ้ชียวชาญในการแกปั้ญหาและการหาขอ้สรุป 
(ก)(4)  ประยกุตใ์ชเ้หตุผล การวิเคราะห์เชิงวิพากษ ์และการคิดเชิงนวตักรรม ในการแกปั้ญหา 
(ก)(5) เสนอแนะวิธีแกไ้ขปัญหาทีไม่มีรูปแบบและซบัซอ้นในหลายแง่มุม 
(ข)(1)  ใหค้วามร่วมมือและทาํงานเป็นทีม เมือปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายองคก์ร 
(ข)(2)  สือสารอย่างชดัเจนและกระชบัเมือนาํเสนอ อภิปราย และ รายงาน ในสถานการณ์ทีเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ ทงัในรูปแบบทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและโดยวาจา 
(ข)(4)  ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการฟังเชิงรุกและการสมัภาษณ์ทีมีประสิทธิภาพ 
(ข)(5)  ประยกุตใ์ชท้กัษะการต่อรองมาใชเ้พือหาทางแกปั้ญหาและขอ้ตกลงร่วมกนั 
(ข)(6)  ประยุกตใ์ชท้กัษะการให้คาํปรึกษาเพือลดหรือแกไ้ขขอ้ขดัแยง้  แกไ้ขปัญหา และสร้างโอกาสให้

ไดม้ากทีสุด 
(ข)(7)  นาํเสนอความคิดและโนม้นา้วจูงใจผูอื้นเพือใหเ้กิดการสนบัสนุนและมีพนัธสญัญาร่วมกนั 
(ค)(1)  แสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมนัในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(ค)(2)  ประยุกต์ใช้ความสงสัยเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพในการตงัคาํถามและประเมินขอ้มูลทงัหมดเชิง

วิพากษ ์
(ค)(3)  กาํหนดมาตรฐานส่วนบุคคลระดบัสูงในการปฏิบติังานและติดตามผลงานของตนเองโดยใชข้อ้มูล

ป้อนกลบัจากผูอื้นและการไตร่ตรองดว้ยตนเอง 
(ค)(4)  จดัการเวลาและทรัพยากรเพือใหบ้รรลุขอ้กาํหนดทางวิชาชีพ 
(ค)(5)  คาดการณ์ความทา้ทายและวางแผนหาทางแกปั้ญหาทีเป็นไปได ้ 
(ค)(6)  เปิดใจกวา้งรับโอกาสใหม่ๆ ทีเขา้มา 
(ง)(1)  ปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมายตามแนวปฏิบติัทีระบุไวภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนด 
(ง)(2)  สอบทานงานของตนเองและของผูอื้นเพือประเมินว่างานนันเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของ

องคก์รหรือไม่ 

 
5. กลุ่มวชิาการภาษีอากร 
131-452 การวางแผนภาษ ี       3(3-0-6) 
   (Tax Planning) 
   วชิาบงัคบัก่อน  :   131-305 การภาษีอากร 2 

บทบาทและความสําคญัของการวางแผนภาษีทีมีต่อการดาํเนินธุรกิจ   การวางแผนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย  ภาษีมูลค่าเพิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ  วิเคราะห์
ถึงปัญหาภาษีอากรดา้นต่างๆ และผลกระทบต่อฐานะทางการเงินจากการเลือกนโยบายภาษีอากร ความ
รับผดิชอบและจริยธรรมในการเสียภาษีใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

The role and importance of tax planning towards business operations; planning for personal 
income tax, corporate income tax, withholding tax, value added tax and specific business tax; analysis of  



มคอ.278 
 

 
 

the various tax issues and impact on financial position from tax policy; professional ethics and 
responsibility for tax payment. 
 
131-453 สัมมนาการภาษีอากร 3(3-0-6) 
   (Seminar in Taxation) 
   วชิาบงัคบัก่อน  :   131-305 การภาษีอากร 2 

ปัญหาและประเด็นสาํคญัในปัจจุบนัของภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษีเงิน
ไดห้ัก ณ ทีจ่าย  ภาษีมูลค่าเพิม  ภาษีอืน  โดยเน้นการอภิปรายจากคาํพิพากษาของศาล  คณะกรรมการ
วินิจฉยัภาษีอากร  สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา  และกรมสรรพากร ความรับผดิชอบและจริยธรรมใน
การเสียภาษีใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

Problems and current issues of personal income tax, corporate income tax, withholding tax, value 
added tax and other taxes by focusing on discussion of judgement of the court, taxation consider committee, 
Office of the Council of State and Revenue Department; professional ethics and responsibility for tax 
payment. 
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) 
IES 3 
(ก)(1)  ประเมินขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลและแง่มุมทีหลากหลายผ่านการวิจยั การวิเคราะห์ และการบูรณา

การ 
(ก)(2)  ประยกุตใ์ชดุ้ลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพ ซึงรวมถึงการระบุ และการประเมินทางเลือก เพือให้

ไดข้อ้สรุปทีสมเหตุสมผลบนพืนฐานของขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์ทีเกียวขอ้งทงัหมด 
(ก)(3)  ระบุไดว้า่เมือใดสมควรทีจะปรึกษาผูเ้ชียวชาญในการแกปั้ญหาและการหาขอ้สรุป 
(ก)(4)  ประยกุตใ์ชเ้หตุผล การวิเคราะห์เชิงวิพากษ ์และการคิดเชิงนวตักรรม ในการแกปั้ญหา 
(ก)(5) เสนอแนะวิธีแกไ้ขปัญหาทีไม่มีรูปแบบและซบัซอ้นในหลายแง่มุม 
(ข)(1)  ใหค้วามร่วมมือและทาํงานเป็นทีม เมือปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายองคก์ร 
(ข)(2)  สือสารอย่างชดัเจนและกระชบัเมือนาํเสนอ อภิปราย และ รายงาน ในสถานการณ์ทีเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ ทงัในรูปแบบทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและโดยวาจา 
(ข)(4)  ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการฟังเชิงรุกและการสมัภาษณ์ทีมีประสิทธิภาพ 
(ข)(5)  ประยกุตใ์ชท้กัษะการต่อรองมาใชเ้พือหาทางแกปั้ญหาและขอ้ตกลงร่วมกนั 
(ข)(6)  ประยุกตใ์ชท้กัษะการให้คาํปรึกษาเพือลดหรือแกไ้ขขอ้ขดัแยง้  แกไ้ขปัญหา และสร้างโอกาสให้

ไดม้ากทีสุด 
(ข)(7)  นาํเสนอความคิดและโนม้นา้วจูงใจผูอื้นเพือใหเ้กิดการสนบัสนุนและมีพนัธสญัญาร่วมกนั 
(ค)(1)  แสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมนัในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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(ค)(2)  ประยุกต์ใช้ความสงสัยเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพในการตงัคาํถามและประเมินขอ้มูลทงัหมดเชิง
วิพากษ ์

(ค)(3)  กาํหนดมาตรฐานส่วนบุคคลระดบัสูงในการปฏิบติังานและติดตามผลงานของตนเองโดยใชข้อ้มูล
ป้อนกลบัจากผูอื้นและการไตร่ตรองดว้ยตนเอง 

(ค)(4)  จดัการเวลาและทรัพยากรเพือใหบ้รรลุขอ้กาํหนดทางวิชาชีพ 
(ค)(5)  คาดการณ์ความทา้ทายและวางแผนหาทางแกปั้ญหาทีเป็นไปได ้ 
(ค)(6)  เปิดใจกวา้งรับโอกาสใหม่ๆ ทีเขา้มา 
(ง)(1)  ปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมายตามแนวปฏิบติัทีระบุไวภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนด 
(ง)(2)  สอบทานงานของตนเองและของผูอื้นเพือประเมินว่างานนันเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของ

องคก์รหรือไม่ 
 
6. กลุ่มวชิาอนืๆ 
130-490  เตรียมสหกจิศึกษา       1 (1-0-2) 
 (Co-Operative Education Preparation) 
   เงือนไขบงัคบั :  เป็นนักศึกษาชันปีท ี3-4 หรือเทยีบเท่า 
 หลกัการปฏิบติัตนในการทาํงานในองคก์ร ความรู้เบืองตน้ในการทาํงาน หนา้ทีและความรับผดิชอบ 
ทศันคติทีเหมาะสมในการทาํงาน การนาํความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 
 Conducting principle of working in organization, duties, and responsibilities; appropriate working 
attitudes; application of theories into work. 
 
130-491    สหกจิศึกษา 1 5 (0-30-0) 
   (Co-Operative Education 1) 
   วชิาบังคบัก่อน :  130-490  เตรียมสหกจิศึกษา  
             การปฏิบติังานเป็นเวลา 16 สปัดาห์ ในสถานประกอบการซึงเป็นไปตามความเห็นชอบของภาควิชา
เพือใหน้กัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
             Work integrated learning in business sector for 16 weeks(workplace). 
 

130-492    สหกจิศึกษา 2 5 (0-30-0) 
   (Co-Operative Education 2) 
   วชิาบังคบัก่อน :  130-491  สหกจิศึกษา 1  
 การปฏิบัติงานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ในสถานประกอบการซึงเป็นไปตามความเห็นชอบของ
ภาควิชาเพือใหน้กัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
             Work integrated learning in business sector for 16 weeks(workplace). 
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131-461    การฝึกงานทางการบัญชี 3(0-18-0) 
   (Professional Apprenticeship) 
   เงือนไขบังคบั :  เป็นนักศึกษาชันปีท ี3-4 หรือเทยีบเท่า  

การปฏิบติังานดา้นการบญัชีเป็นเวลา 8 สปัดาห์ในสถานประกอบการ ซึงเป็นไปตามความเห็นชอบ
ของภาควิชา เพือใหน้กัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
 Eight weeks of apprenticeship in real working conditions under the supervision of the department. 
  
131-462    การวจัิยทางการบัญชี 3(3-0-6) 
  (Accounting Research) 
   เงือนไขบงัคบั :  เป็นนักศึกษาชันปีท ี4 สาขาการบัญชี  
 หลกัการและระเบียบวิธีวจิยั การทาํวิจยัทางการบญัชี และการสือสาร ความรู้เกียวกบัการวิจยั
ทางการบญัชี การศึกษาทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้งทางดา้นการบญัชี 
     Principle and research methodogy; accounting research; knowledge communication related to 
accounting research; a study of accounting literature review.   
 

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี  (6  หน่วยกติ) 
ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาใดๆ ทีเปิดสอนในระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัสยาม
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1.3 ชือ สกลุ ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

ลาํดบั 
 

ตาํแหน่ง
วชิาการ 

ชือ-นามสกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

คุณวุฒิ สาขา / สถาบัน / ปีทจีบ 

ภาระงานสอน 
 (ชม./สัปดาห์) 

ผลงานทางวชิาการ 
อาท ิตาํรา/งานวิจัย/
บทความวิชาการ 

หลกัสูตร
ปัจจุบนั 

หลกัสูตร
ปรับปรุง 

1 อาจารย ์ นายกิตติชยั  ถาวรธรรมฤทธิ 
 

บช.ม.   
บธ.บ. 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

การบญัชีบริหาร  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2537 
การบญัชี  สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล  2535 

9 9 ภาคผนวก ค 

2 อาจารย ์ นางสาวเบญจมาศ  ปานชยั 
 

บช.ม.   
บธ.บ. 

การบญัชีการเงิน  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2541 
การบญัชี  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร  2539 

12 12 ภาคผนวก ค 

3 อาจารย ์ ดร.วทิยา  อรุณศิริเพช็ร กจ.ด 
บช.ม.   
บธ.บ. 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสหกรณ์ 

การจดัการธุรกิจ  มหาวทิยาลยั ราชภฎัสวนดุสิต  2557 
การบญัชีบริหาร  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2536 
การบญัชี  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  2530 

6 6 ภาคผนวก ค 

4 
 
 

อาจารย ์ นายพิจกัษณ์  จนัทวโิรจน์ บธ.ม. 
บช.บ. 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสหกรณ์ 

การบญัชี  มหาวิทยาลยัสยาม  2539 
การบญัชี  มหาวิทยาลยัสยาม  2534 

12 12 ภาคผนวก ค 

5 อาจารย ์ นางสาวไขแสง  ขนุพาสน์ 
 

บช.ม.  
บช.บ. 

ผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

การบญัชีการเงิน  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2544 
การบญัชีการเงิน  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2540 

12 12 ภาคผนวก ค 
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3.2.2 อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ลาํดบั 
 

ตาํแหน่ง
วชิาการ 

ชือ-นามสกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

คุณวุฒิ สาขา / สถาบัน / ปีทจีบ 

ภาระงานสอน 
 (ชม./สัปดาห์) 

ผลงานทางวชิาการ 
อาท ิตาํรา/งานวิจัย/
บทความวิชาการ 

หลกัสูตร
ปัจจุบนั 

หลกัสูตร
ปรับปรุง 

1 อาจารย ์ นายกิตติชยั  ถาวรธรรมฤทธิ 
 

บช.ม.   
บธ.บ. 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

การบญัชีบริหาร  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2537 
การบญัชี  สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล  2535 

9 9 ภาคผนวก ค 

2 อาจารย ์ นางสาวเบญจมาศ  ปานชยั 
 

บช.ม.   
บธ.บ. 

การบญัชีการเงิน  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2541 
การบญัชี  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร  2539 

12 12 ภาคผนวก ค 

3 อาจารย ์ ดร.วทิยา  อรุณศิริเพช็ร กจ.ด 
บช.ม.   
บธ.บ. 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสหกรณ์ 

การจดัการธุรกิจ  มหาวทิยาลยั ราชภฎัสวนดุสิต  2557 
การบญัชีบริหาร  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2536 
การบญัชี  มหาวิทยารามคาํแหง  2530 

6 6 ภาคผนวก ค 

4 
 
 

อาจารย ์ นายพิจกัษณ์  จนัทวโิรจน์ บธ.ม. 
บช.บ. 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสหกรณ์ 

การบญัชี  มหาวิทยาลยัสยาม  2539 
การบญัชี  มหาวิทยาลยัสยาม  2534 

12 12 ภาคผนวก ค 

5 อาจารย ์ นางสาวไขแสง  ขนุพาสน์ 
 

บช.ม.  
บช.บ. 

ผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

การบญัชีการเงิน  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2544 
การบญัชีการเงิน  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2540 

12 12 ภาคผนวก ค 
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ลาํดบั 
 

ตาํแหน่ง
วชิาการ 

ชือ-นามสกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

คุณวุฒิ สาขา / สถาบัน / ปีทจีบ 

ภาระงานสอน 
 (ชม./สัปดาห์) 

ผลงานทางวชิาการ 
อาท ิตาํรา/งานวิจัย/
บทความวิชาการ 

หลกัสูตร
ปัจจุบนั 

หลกัสูตร
ปรับปรุง 

6 อาจารย ์ นายกิตติศกัดิ  สรแพทย ์ บช.ม. 
บธ.บ. 

ผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

การบญัชีบริหาร  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2548 
การบญัชี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
วทิยาเขตพณิชยการพระนคร  2545 

12 12 ภาคผนวก ค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 84 
 

  

3.2.3  อาจารย์พเิศษ 
 

ลาํดับ ตําแหน่ง
วชิาการ 

ชือ-สกลุ 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ 
 

สาขา/สถาบัน/ปีทจีบ ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์)  

ผลงานทางวชิาการ อาท ิ
ตํารา,งานวจิัย, บทความ

วชิาการ หลกัสูตร
ปัจจุบัน 

หลกัสูตร
ปรับปรุง 

 
1 

 
อาจารย ์

 
นายพีรพชัร ครุฑโภไคย 

 

 
310200257xxx 

นบ.ท. 
 
 
 
นบ. 

เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรม
กฎหมายนแห่งเนติบณัฑิตสภา  
 2521 
นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
2519 

6 6  
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4. องค์ประกอบเกยีวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) 
 เพือใหบ้ณัฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเขา้สู่การทาํงานจริง หลกัสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษา 

โดยการปฏิบติังานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ในสถานประกอบการ หรือเลือกเรียนรายวิชาการฝึกงานทางการ
บญัชีโดยการปฏิบัติงานด้านการบัญชีเป็นเวลา 8 สัปดาห์ในสถานประกอบการ ซึงเป็นไปตามความ
เห็นชอบของภาควิชา  
 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 4.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 นกัศึกษาตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรมรวมทงัจรรยาบรรณวิชาชีพในการใชค้วามรู้และทกัษะทาง
วิชาชีพบญัชีในการปฏิบติัหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมายอยา่งระมดัระวงัโดยคาํนึงถึงผลกระทบทีเกิดขึนจากการ
ทาํงานของตนต่อองคก์ร การให้ประสบการณ์ภาคสนามโดยการจดัแผนการเรียนแบบมีสหกิจศึกษา หรือ
การฝึกงานทางการบญัชีคาดหวงัใหน้กัศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรู้ต่อไปนี 

1) มีความรู้และความเขา้ใจในหลกัจริยธรรมพืนฐานทางวิชาชีพบญัชี  ยดึมนัในจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีทศันคติทีดีต่อวิชาชีพ 

2) สามารถประยุกต์หลักจริยธรรมพืนฐานทางวิชาชีพในการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม    

3) แสดงออกถึงความเป็นคนซือสตัย ์ สุจริต เทียงธรรม ระมดัระวงัรอบคอบในการทาํงาน มีความ
รับผดิชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สงัคม มีความเพยีร มุ่งมนั มานะบากบนั ตรงต่อเวลา เป็นพลเมืองที
เขม้แขง็ ยดึมนัในความถูกตอ้ง มีจิตสาธารณะ เพือสร้างสรรคส์นัติสุขอยา่งยงัยนืต่อตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และสงัคม 

 
 4.1.2 ด้านความรู้ 

 นกัศึกษาตอ้งสามารถบูรณาการความรู้และความเขา้ใจในองคค์วามรู้ทางวิชาชีพและดา้นอืน
ทีสัมพนัธ์กนัเพือใชใ้นการปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีองคค์วามรู้ใหม่ โดยเรียนรู้
จากการทาํงานประสบการณ์การทาํงาน ใหป้ระสบการณ์ภาคสนาม โดยการศึกษาแบบสหกิจศึกษา หรือการ
ฝึกงานทางการบญัชี นอกจากนีโดยการจดัรายวิชาสาํนกังานบญัชีจาํลองเพือเตรียมความพร้อมใหน้กัศึกษา
ในการออกไปประกอบอาชีพ โดยหลกัสูตรบญัชีบณัฑิตมีความคาดหวงัให้นักศึกษามีมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ต่อไปนี 

1) มีความรู้และความเขา้ใจในสาระสาํคญัของศาสตร์ทางการบญัชีเพียงพอทีจะประยุกตใ์นการจดัทาํ
และนาํเสนอสารสนเทศทีเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช ้

2) มีความรู้และความเขา้ใจในศาสตร์อืนทีเกียวขอ้ง เพียงพอทีจะประยกุตใ์นการประกอบวิชาชีพบญัชี  
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3) มีความสามารถในการประยุกตห์ลกัคณิตศาสตร์และสถิติในการประกอบวิชาชีพบญัชี สามารถนาํ
ความรู้มาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมเพือสร้างมูลค่าเพิมใหก้บัตนเองชุมชน และสงัคม 

 
 4.1.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 

 นกัศึกษาตอ้งสามารถพฒันาสติปัญญาของตนเองโดยเรียนรู้จากการทาํงาน การแกไ้ขปัญหา  
การแสวงหาขอ้มูล การประมวลขอ้มูล ตลอดจนทกัษะการใชค้วามเขา้ใจดุลยพินิจในการตดัสินใจแกไ้ข
ปัญหาในการปฏิบติัหนา้ทีการงานได ้การใหป้ระสบการณ์ภาคสนาม โดยการจดัการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 
หรือการฝึกงานทางการบญัชี จึงคาดหวงัใหน้กัศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรู้ต่อไปนี 

1)  มีความสามารถในการสืบคน้และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัปัญหา 
2)  มีความสามารถในการเรียนรู้และติดตามการเปลียนแปลงในศาสตร์ทางการบญัชีและศาสตร์อืนที

เกียวขอ้ง และรู้เท่าทนัการเปลียนแปลงของสงัคมและของโลก 
3)  มีความสามารถในการใชดุ้ลยพินิจในการระบุปัญหาในการปฏิบติัทางบญัชีในเรืองทีมีความสาํคญั

ต่อองคก์ร และสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
 

 4.1.4 ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 นักศึกษาตอ้งพฒันาทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลความรับผิดชอบและพฒันาความรู้
ความสามารถของตนเองเพือให้สามารถทํางานร่วมกับผูอื้นทีมีความแตกต่างกัน ทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การใหป้ระสบการณ์ภาคสนามโดยการจดัการศึกษาแบบสหกิจศึกษา หรือการฝึกงานทางการ
บญัชี จึงคาดหวงัใหน้กัศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรู้ต่อไปนี 

1) มีทศันคติทีดีต่อการทาํงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบในการทาํงานของตนเองร่วมกับผูอื้นและ
สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมขององคก์ร 

2) มีหลกัคิดและวิธีการปฏิบติังานทีเป็นระบบ มีความรับผิดชอบในการทาํงานให้สาํเร็จตามเป้าหมาย
ภายในระยะเวลาทีกาํหนด    

 
 4.1.5 ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 นักศึกษาต้องพฒันาทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสือสารให้เข้าใจ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสมในการทาํงานทีได้รับมอบหมาย การให้ประสบการณ์ภาคสนามโดยการจัด
การศึกษาแบบสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางการบญัชี จึงคาดหวงัให้นักศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรู้
ต่อไปนี 

1)  มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทงัการใชค้วามรู้ ความสามารถเชิง
เทคนิคในการวางแผนงาน การควบคุม การประเมินผล และการรายงานผล ไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
เหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการตดัสินใจ 
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2)  มีความสามารถในการสือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทงัการพูดและการเขียน โดยเลือกใชรู้ปแบบการ
นาํเสนอทีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

3)  ความสามารถในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชีโดยเฉพาะเทคโนโลยดิีจิทลัทีมี
ในปัจจุบนั เพือพฒันากระบวนการทาํงานดา้นวิชาชีพบญัชีใหมี้ประสิทธิภาพ มีสมรรถนะดิจิทลัใน
ดา้นสืบคน้และใชง้าน การสร้างสรรคใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัทีหลากหลายเพือการทาํงานร่วมกบัผูอื้น
แบบออนไลน์ 

 
4.2 ช่วงเวลาจัดประสบการณ์ภาคสนาม 

การเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาหรือรายวิชาการฝึกงานทางการบญัชี หลกัสูตรกาํหนดให้เรียน
ในภาคการศึกษาฤดูร้อน สําหรับนักศึกษาชันปีที 3 เพือให้นักศึกษาได้นําประสบการณ์จริงจากการ
ปฏิบติังานในสถานประกอบการมาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนภาคการศึกษาต่อไป 
  
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์ สาํหรับรายวิชา 130-491 สหกิจศึกษา 1 
หรือ เป็นเวลา 8 สปัดาห์ สาํหรับรายวิชา 131-461 การฝึกงานทางการบญัชี 
 

5. ข้อกาํหนดเกยีวกบัการทาํโครงงานหรือวจัิย 
  ไม่มี 
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หมวดท ี4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
ก. หมวดวชิาศึกษาทวัไป 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

 

คุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
1.1 มีความมนัใจในตนเอง 1. มีการเปิดรายวิชาใหม่ทีเนน้การสร้างบุคลิกภาพแห่งความ 

   เป็นผูน้าํในตวัผูเ้รียน 
2. จดักิจกรรมการเรียนรู้ทีใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสแสดงออกใน
การเป็นผูน้าํและผูต้ามทีดี 
 

1.2 มีความเอาใจใส่และรับผดิชอบต่อ
ตนเอง และสงัคม 

1. มีรายวิชาทีเนน้กิจกรรมจิตอาสาซึงมอบหมายใหผู้เ้รียน
จดัทาํโครงการพฒันาชุมชน 

2. สอดแทรกเรืองความรับผดิชอบต่อสงัคม การปฏิบติัต่อ
เพือนมนุษยด์ว้ยกนัอยา่งเหมาะสมและเท่าเทียมในรายวชิา
ต่างๆ 

3. จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพือเนน้ใหน้กัศึกษาเห็นคุณค่า
ของการมีจิตสาธารณะ 

 
1.3 ใฝ่รู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง 1. เนน้กิจกรรมการเรียนการสอนทีใหผู้เ้รียนตระหนกัและเห็น 

   คุณค่าของการเรียนรู้และกระตือรือร้นในการเรียน 
2. สอดแทรกตวัอยา่งของบุคคลทีประสบความสาํเร็จในชีวิต 
   และหนา้ทีการงานโดยอาศยัการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง 
   ในรายวิชาต่างๆเพือสร้างแรงบนัดาลใจแก่ผูเ้รียน 

1.4 ความสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษ 1. การสอนโดยใชภ้าษาองักฤษในกลุ่มวิชาภาษาองักฤษ 
2. มีการเรียนการสอนโดยฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน 
3. ส่งเสริมนกัศึกษาในการสอบวดัมาตรฐานภาษาองักฤษของ 
    มหาวิทยาลยั 

1 . 5  ค ว า มส า ม า ร ถ ด้ า น เ ท ค โน โ ล ยี
สารสนเทศ 

1. ส่งเสริมนกัศึกษาในการสอบวดัมาตรฐานความรู้และทกัษะ 
   ทางคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยั 
2. มีรายวิชาทีใชข้อ้มูลสารสนเทศเป็นแหล่งขอ้มูล 
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2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีคุณธรรม 
2) มีจริยธรรม 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนทใีช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1) กาํหนดให้เป็นวฒันธรรมในองคก์ร ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรม เช่น การเขา้
ชนัเรียนตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 

2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนทีให้ผูเ้รียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ 
กระตือรือร้นในการเรียนรู้รวมทงัลกัษณะอนัพึงประสงคข์องคนดีการยกยอ่งผูท้าํความดี 

3) จดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเนน้การปฏิบติัใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจอยา่งลึกซึงถึง
คุณธรรมทีตอ้งการปลูกฝัง มีความขยนัอดทน 

4 ) จัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพือเน้นให้ผูเ้รียนเขา้ใจถึงคุณธรรมจริยธรรมทีตอ้งการ
ปลูกฝังบ่มเพาะใหป้รากฏในตวัผูเ้รียนอยา่งเป็นรูปธรรม 

5) จดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเน้นให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและกรณี
ตวัอยา่ง เช่น พฤติกรรมดา้นคุณธรรม เช่น ความซือสตัย ์ประหยดั อดออม 

6) จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพือเนน้ใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงคุณค่าของศิลปะและดนตรี  
รวมทงัคุณค่าของการมีจิตสาธารณะ 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเ้รียน เช่น การการเขา้ชนัเรียนตรงเวลา การแต่งกายตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลยั การเขา้ร่วมกิจกรรมในชนัเรียน การส่งงานทีไดรั้บมอบหมาย 
2) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคทีเป็นไปอย่าง

สุจริต 
3) ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรทีแสดงถึงความมีวินยั ความเป็นผูน้าํ 

และผูต้ามทีดี ความรับผดิชอบ การมีจิตสาธารณะ 
 

 2.2  ด้านความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) สามารถอธิบายถึงความรู้ความเขา้ใจในศาสตร์ทีเรียนได ้
2) สามารถบูรณาการความรู้พืนฐานในรายวิชาต่างๆ ทีเรียนกบัการเรียนในสาขาวิชาได ้

หรือนาํไปใชเ้พือการดาํรงชีวิตได ้
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2.2.2  กลยุทธ์การสอนทใีช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) จดัการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั  เน้นการเรียนการสอนทีเป็น (Active 

Learning)     
2) จดักิจกรรมในลกัษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียนดา้นสังคมโลก

ผสมผสานกบัความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาทีสอน  
3) จัดให้มีการเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ และหรือสถานการณ์จริงทีเกียวข้องกับ

ธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
4) จดับรรยายพิเศษโดยวิทยากรทีมีความเชียวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง เพือให้มี

การเรียนรู้ทงัองคค์วามรู้ ทกัษะกระบวนการ หลกัการและทฤษฏีสู่การประยกุตใ์นชีวิตประจาํวนั 
5) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลายทงัภายในและภายนอก โดยคาํนึงถึงความ

เปลียนแปลงทางดา้นวิทยาการและเทคโนโลย ีสู่การประยกุตใ์นชีวิตประจาํวนัอยา่งมีความสุข 
6) จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนําเสนองานในรูปแบบการทาํรายงาน การ

นาํเสนองานทงัแบบกลุ่มและหรือเป็นรายบุคคล 
2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1) ใหมี้การประเมินตนเองก่อนเรียนและภายหลงัการเรียน 
 2) ประเมินโดยการทดสอบยอ่ย สอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา 
 3) ประเมินจากการปฏิบติักิจกรรมของรายวิชาทงัในและนอกหอ้งเรียน 

4) ประเมินจากผลการทาํแบบฝึกหดัในชนัเรียนการทาํรายงาน หรือการนาํเสนอ 
งาน ทงัเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล  

2.3  ด้านทกัษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบและมีเหตุผล 
    2) แสดงออกถึงความใฝ่รู้ สามารถติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนืองใน

รายวิชาทีเรียนได ้
3) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และใชค้วามรู้ความเขา้ใจในแนวคิดหลกัการ ทฤษฎี

และกระบวนการต่างๆ ในการคิดแกปั้ญหาในสถานการณ์ทีไม่เคยคาดคิดมาก่อนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2.3.2  กลยุทธ์การสอนทใีช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยกระบวนการคิดเพือส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์
ดว้ยเหตุผลเช่นการอภิปรายกลุ่ม จดัสถานการณ์จาํลอง 

2) การถาม ตอบปัญหาแสดงความเห็นในชนัเรียน 
3) จดัการเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรง เช่นการฝึกปฏิบติั การสงัเกต การสมัภาษณ์จากผู ้
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มีประสบการณ์ แลว้นาํมาสรุปเป็นสาระความรู้ และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
      4) จดัการเรียนการสอนแบบ (Problem based learning) ในลกัษณะการประเมินสภาพ
ปัญหาทีเกิด กบัชีวิตประจาํวนั โดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์เพือการแกปั้ญหา 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
 1) ประเมินจากรายงานการเรียนรู้ 

2) ประเมินจากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความเหมาะสมในการแกปั้ญหา 
 3) ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผูเ้รียน ตงัแต่การตงัคาํถาม การสืบคน้ การคิด
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ 

4) ประเมินจากการจดัทาํโครงการเพือประยุกตอ์งคค์วามรู้ในรายวิชาทกัษะทีนาํมาใช้
ในสถานการณ์จริง 

2.4  ทกัษะด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) แสดงออกถึงความใส่ใจทงัต่อตนเองและผูอื้น 
   2) สามารถทาํงานเป็นกลุ่ม มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
   3) แสดงออกถึงภาวะผูน้าํและผูต้ามทีเหมาะสม 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนทใีช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผดิชอบ 
 1) จดักิจกรรมการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงจากการทาํงานเป็นกลุ่มและงานทีตอ้งมี
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล เพือฝึกทกัษะความรับผดิชอบ การยอมรับความแตกต่างของตนในสงัคม 

2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบติั 
3) สอดแทรกเรืองความรับผิดชอบ การทาํงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพนัธ์ การเขา้ใจ

วฒันธรรมในองคก์รในรายวิชาต่างๆ 
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีให้โอกาสให้ผูเ้รียนได้มีปฏิสัมพนัธ์ช่วยการเรียนรู้ เช่น 

ความสาํคญัและความรับผดิชอบต่อธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
5) จดักิจกรรมการเรียนรู้ทีใหโ้อกาสใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสแสดงออกในการเป็นผูน้าํ 

และผูต้ามทีดี เช่น การทาํงานเป็นกลุ่ม 
 2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) สงัเกตพฤติกรรมการแสดงออกขณะทาํกิจกรรมกลุ่มของผูเ้รียน 
2) การนาํเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) การประเมินความรับผดิชอบในหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมาย 
4) การประเมินโดยเพือนในชนัเรียน 
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2.5  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) สามารถใชภ้าษาเพือการสือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงตวัเลขหรือใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการ

ดาํรงชีวิต 
3) สามารถรู้เท่าทนัและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสือสารและนาํเสนอ

ขอ้มูลได ้
2.5.2  กลยุทธ์การสอนทีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร 

และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) จดัการเรียนการสอนทีเนน้การฝึกทกัษะการสือสารทงัการพดู การอ่าน การเขียน 

และการนาํเสนอในชนัเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 
2) จดัการเรียนการสอนทีเนน้การฝึกทกัษะการสือสารทงัการพูด การอ่าน การเขียน และ

การนาํเสนอในชนัเรียนเป็นภาษาไทย 
3) จดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดสื้บคน้ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศทีหลากหลาย

และเหมาะสมและไดข้อ้มูลทีทนัสมยั ตรงกบัวตัถุประสงคที์ตอ้งการ 
4) จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจดัประสบการณ์ตรงให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้ณิตศาสตร์

เชิงตวัเลขสถิติพืนฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ พร้อมกบันาํเสนอดว้ยเทคโนโลยทีีเหมาะสม 
 2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดส้ะทอ้นความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ ทกัษะการสือสารดา้น
ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ ผา่นสือเทคโนโลยแีบบต่างๆ 

2) สังเกตพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยรีะหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ในชนัเรียน และการร่วม
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

3) ประเมินจากทกัษะการเขียนรายงาน การนาํเสนอ ผลงาน โดยใชเ้ทคโนโลย ี
4) ประเมินจากการทดสอบยอ่ย ทดสอบกลางภาค และการทดสอบปลายภาค 
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ข. หมวดวชิาเฉพาะ 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ/คุณสมบัตทิพีงึประสงค์ กลยุทธ์หรือกจิกรรม 
1. มีคุณธรรมจริยธรรม ยดึมนัใน

จรรยาบรรณวชิาชีพ มีความรับผดิชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และสงัคม มีทศันคติทีดี
ต่อวิชาชีพ 
 

- มีการสอดแทรกเรืองคุณค่าทศันคติจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพให้รู้ถึงผลกระทบทีมีต่อวิชาชีพบัญชีใน
ประเทศไทยและในระบบเศรษฐกิจโลกในรายวิชา
ทุกวิชาในกลุ่มวิชาชีพ การปฐมนิเทศและการ
ปัจฉิมนิเทศ 

- ให้ทาํกิจกรรม/โครงการทีเกียวกบัการสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและความรับผดิชอบต่อสงัคม 

- มีกติกาทีจะสร้างวินยัในตนเองและความ
รับผดิชอบและเฝ้าสงัเกต 

2. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบญัชีและ
ศาสตร์อืนทีเกียวขอ้ง สามารถบูรณาการ
และประยุกต์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
และมีทัศนคติทีดีต่อการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือง   เพือสร้างมูลค่าให้กับ
ตนเอง ชุมชนและสงัคม 
 

- ให้นักศึกษาเรียนวิชาทีให้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ
เพือใชใ้นการแกไ้ขปัญหาหรือการแสดงความเห็น 

- จดัวิชาสาํนกังานบญัชีจาํลองเป็นรายวิชาชีพเฉพาะ 
เพือบูรณาการความรู้ในการฝึกทกัษะทางวิชาชีพ 
และมีความพร้อมในการทาํงาน 

- จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการวิชาการและ
กิจกรรมนักศึกษาให้เหมาะสมกบัระดบัชนัปีของ
นกัศึกษา 

3. มีทกัษะทางวิชาชีพบญัชี สามารถใชดุ้ลย
พิ นิ จ เ ยี ย งผู ้ประกอบวิช า ชีพ  และ มี
คุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการ และมี
ทกัษะในศตวรรษที 21 มีความสามารถ
ในก า รบู รณ าก า รศ าสต ร์ ต่ า ง  ๆ  ที
สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงของสังคม 
มีคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ 
 

- ให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาชีพบญัชี
เสริมกบัการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลกัสูตร
ใหเ้หมาะสมกบัระดบัชนัปีของนกัศึกษา 

- ใชว้ิธีการสอนทีให้นักศึกษาไดฝึ้กหัดคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์บูรณาการความรู้และประสบการณ์ทาง
วิชาชีพบญัชี 

4. มี ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบในงานทีทํา ร่วมกับผู ้อืน 
รวมถึงสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้น  

- ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบติังานจริงผ่านการ
เรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชาการฝึกงานทางการ
บญัชี 
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คุณลกัษณะพเิศษ/คุณสมบัตทิพีงึประสงค์ กลยุทธ์หรือกจิกรรม 
ร่วมมือรวมพลัง เพือสร้างสรรค์การ
พฒันาวิชาชีพการบญัชี 

- ให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาชีพบญัชี
เสริมกบัการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลกัสูตร
ใหเ้หมาะสมกบัระดบัชนัปีของนกัศึกษา 

- ให้นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและติดตาม
ข่าวสารทางวิชาชีพ  

5. มีความสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
ที ทัน ส มั ย  แ ล ะ สื อ ส า ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ มีสมรรถนะดิจิทลัในดา้น
สืบคน้และการใชง้าน การสร้างสรรคใ์ช้
เทคโนโลยีดิจิทัลทีหลากหลายเพือการ
ทาํงานร่วมกบัผูอื้นแบบออนไลน์ 
 

-  กําหนดรายวิชาทีมีการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ทางการบญัชี 

-  มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพือให้มีความรู้ทางดา้น
เทคโนโลยแีละนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรมจริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

นักศึกษาตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรมรวมทงัจรรยาบรรณวิชาชีพเพือให้การดาํเนินชีวิตร่วมกบั
ผูอื้นในสังคมเป็นปกติสุขสร้างสรรคแ์ละทาํประโยชน์ให้กบัส่วนรวมนอกจากนันการใชค้วามรู้และ
ทกัษะทางวิชาชีพบญัชีตอ้งพึงระมดัระวงัและคาํนึงถึงผลกระทบทีเกิดขึนต่อความมนัคงทางเศรษฐกิจ
และการพฒันาประเทศอย่างยงัยืนซึงอาจารยจ์ะตอ้งสามารถเป็นแบบอย่างทีดีแก่นักศึกษาทงัในดา้น
คุณธรรมและจริยธรรมต่อไปนี  

1) มีความรู้และความเขา้ใจในหลกัจริยธรรมพืนฐานทางวิชาชีพบญัชี  ยดึมนัใน
จรรยาบรรณวชิาชีพมีทศันคติทีดีต่อวิชาชีพ 

2) สามารถประยกุตห์ลกัจริยธรรมพืนฐานทางวิชาชีพในการแกไ้ขปัญหาในทางปฏิบติั
ไดอ้ยา่งเหมาะสม    

3) แสดงออกถึงความเป็นคนซือสตัย ์ สุจริต เทียงธรรม ระมดัระวงัรอบคอบในการ
ทาํงาน มีความรับผดิชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สงัคม มีความเพียร มุ่งมนั มานะบากบนั  
ตรงต่อเวลา เป็นพลเมืองทีเขม้แขง็ ยดึมนัในความถูกตอ้ง มีจิตสาธารณะ เพอื
สร้างสรรคส์นัติสุขอยา่งยงัยนืต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสงัคม 
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนทใีช้พฒันาการเรียนรู้ในด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1) สร้างวฒันธรรมองคก์รในคณะเพือปลูกจิตสาํนึกขนัพืนฐานใหก้บันกัศึกษา อาจารย์

และบุคลากร ในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยความมีส่วนร่วมในการพฒันาคณะและ
มหาวิทยาลยั ชุมชน การตรงต่อเวลาความรับผดิชอบในหนา้ทีและความซือสตัยสุ์จริต 

2) อาจารยผ์ูส้อนตอ้งสอดแทรกเรืองคุณธรรมจริยธรรมในการสอน รวมทงัฝ่ายกิจการ
นักศึกษาตอ้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกบันักศึกษาโดยการจดัโครงการ/กิจกรรมพฒันาจิต
สาธารณะและการทาํประโยชน์ให้กับชุมชน กิจกรรมภายใน ได้แก่ การยกย่องชมเชยนักศึกษาที
ประพฤติดีปฏิบติัชอบเป็นทีประจกัษ ์นกัศึกษาทีทาํประโยชน์ใหก้บัสงัคม 

3) การถาม ตอบปัญหาแสดงความเห็นในชนัเรียน 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1) การประเมินผลคุณลักษณะทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยใช้แบบ
ประเมินทีพฒันาขึนตามหลกัวิชาการและให้บุคคลต่อไปนีอยา่งนอ้ย 3 คนไดป้ระเมินไดแ้ก่ เพือนร่วม
ชนัเรียน อาจารยผ์ูส้อน อาจารยที์ปรึกษา ผูป้กครอง นักศึกษาประเมินผลตนเอง ผูใ้ห้การฝึกหัดงาน
หรือสหกิจศึกษาทงันีขึนอยูก่บัความเหมาะสม 

 2) สังเกตพฤติกรรมทีพึงประสงคมี์จาํนวนเพิมขึน เช่น การเขา้เรียนตรงเวลา จาํนวน
ทุจริตในการสอบลดนอ้ยลง ความพร้อมเพรียงในการเขา้ร่วมโครงการหรือกิจกรรมของนกัศึกษา ความ
รับผดิชอบในหนา้ที เป็นตน้ 
 
2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
นักศึกษาตอ้งมีความรู้ดา้นการบญัชีการเงินการรายงานและศาสตร์อืนทีเกียวขอ้งดา้น

องคก์รและธุรกิจความรู้และความสามารถในดา้นทคโนโลยีสารสนเทศ ดงันนัมาตรฐานผลการเรียนรู้
ดา้นความรู้จึงครอบคลุมความรู้ต่อไปนี 

1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ทางการบัญชีเพียงพอทีจะ
ประยกุตใ์นการจดัทาํและนาํเสนอสารสนเทศทีเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช ้

2) มีความรู้และความเขา้ใจในศาสตร์อืนทีเกียวขอ้ง เพียงพอทีจะประยุกต์ในการ
ประกอบวิชาชีพบญัชี    

3) มีความสามารถในการประยุกตห์ลกัคณิตศาสตร์และสถิติในการประกอบวิชาชีพ
บญัชี สามารถนาํความรู้มาประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมเพือสร้างมูลค่าเพิมให้กบัตนเองชุมชน และ
สงัคม 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนทใีช้พฒันาการเรียนรู้ในด้านความรู้ 
1) การสอนแบบเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัในทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะมุ่งเน้นให้

ผูเ้รียนมีความรู้และความเขา้ใจในทฤษฏีการบญัชีมาตรฐานการบญัชีและการประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการ
จดัทาํนาํเสนอรายงานทางการเงิน แกไ้ขปัญหาการปฏิบติัทางการบญัชีการให้เสนอแนวทางในการ
พฒันาปรับปรุงแกไ้ขระบบสารสนเทศทางการบญัชีได ้

2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมา
บรรยายเฉพาะเรือง 

3) การเรียนรู้จากประสบการณ์และการถ่ายทอดของผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ผูเ้ชียวชาญ ผู ้
ประกอบวิชาชีพบญัชีเฉพาะดา้นหรือทุกดา้น 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในด้านความรู้ 
1) การทดสอบยอ่ย 
2) การสอบกลางภาค 
3) การสอบปลายภาค 
4) การรายงานผลการศึกษาคน้ควา้โครงงานการวจิยัโดยการนาํเสนอหนา้ชนัเรียนและ

เอกสารรายงาน 
5) ประเมินผลจากรายวิชาสหกิจศึกษา หรือการฝึกงานทางการบญัชี 

 
2.3 ทกัษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
นกัศึกษาจะตอ้งสามารถพฒันาสติปัญญาของตนเองโดยผูส้อนตอ้งมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาใช้

ความเขา้ใจมากกว่าการจาํ มีหลกัการและเหตุผลในการคิด  มีวิธีการเรียนรู้ทีเหมาะกับตนเองและ
สามารถตดัสินใจแกปั้ญหาไดเ้พือใหบ้รรลุผลการเรียนรู้ต่อไปนี 

1) มีความสามารถในการสืบคน้และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทีถูกตอ้งและเหมาะสมกบั
ปัญหา 

2) มีความสามารถในการเรียนรู้และติดตามการเปลียนแปลงในศาสตร์ทางการบญัชีและ
ศาสตร์อืนทีเกียวขอ้ง และรู้เท่าทนัการเปลียนแปลงของสงัคมและของโลก 

3) มีความสามารถในการใชดุ้ลยพินิจในการระบุปัญหาในการปฏิบติัทางบญัชีในเรืองทีมี 
ความสาํคญัต่อองคก์ร และสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนทใีช้พฒันาการเรียนรู้ในด้านทกัษะทางปัญญา 
1) การสอนแบบการสมัมนาอภิปรายกลุ่ม 
2) การฝึกปฏิบติัทงัในหอ้งเรียนหรือในสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา 
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3) การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการทางวิชาชีพบญัชี 
4) การสอนโดยใชก้รณีศึกษาโจทยปั์ญหา 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในทกัษะทางปัญญา 
1) การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคโดยใชก้รณีศึกษาหรือโจทยปั์ญหา 
2) การรายงานผลการศึกษาคน้ควา้โครงงานการวิจยัโดยการนาํเสนอในชนัเรียนและ 

    เอกสารรายงาน 
3) ประเมินผลจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางการบญัชี 
4) การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานทีมอบหมาย 

  
2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

การพฒันาทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบให้กบันักศึกษาโดย
สอดแทรกเขา้ไปในการสอนรายวิชามีความสาํคญัอยา่งยิงต่อความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอื้นที
มีความแตกต่างกันผูส้อนจะตอ้งมีวิธีทีจะพฒันาคุณลกัษณะในด้านนี หรืออาจแนะนําให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนวิชาดา้นสงัคมศาสตร์เพือใหน้กัศึกษามีคุณสมบติัต่อไปนี 

1) มีทศันคติทีดีต่อการทาํงานเป็นทีม มีความรับผดิชอบในการทาํงานของตนเองร่วมกบั
ผูอื้นและสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมขององคก์ร 

2) มีหลกัคิดและวิธีการปฏิบติังานที เป็นระบบ มีความรับผดิชอบในการทาํงานใหส้าํเร็จ
ตามเป้าหมายภายในระยะเวลาทีกาํหนด    
 
 2.4.2 กลยุทธ์การสอนทใีช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

ใช้การสอนทีมีการกาํหนดกิจกรรมให้ทาํเป็นงานกลุ่มการทาํงานทีตอ้งประสานกับ
นกัศึกษาบุคลากรของหน่วยงานทงัภายในและภายนอก 

 
 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

1) การสมัภาษณ์ การรายงานหนา้ชนัเรียน 
2) คุณภาพผลงานของนกัศึกษาโดยมีเกณฑที์ตรงประเดน็กบัมาตรฐานการเรียนรู้ทีกาํหนด 
3) สงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนในระหวา่งทีทาํงานร่วมกนั 
4) ใหผู้ร่้วมงานของนกัศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล 
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2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลขการสือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลขการสือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หนา้ทีงานทางการบญัชีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ตวัเลขและการสือสารให้เขา้ใจ
การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศการควบคุมระบบการให้คาํปรึกษาเกียวกับระบบ
สารสนเทศรวมทงัการเป็นผูใ้ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศดงันันผูส้อนจาํเป็นตอ้งฝึกทกัษะดา้นนีเพือให้
นกัศึกษามีคุณสมบติัเหล่านีเมือสาํเร็จการศึกษา 

1) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทงัการใช้ความรู้ 
ความสามารถเชิงเทคนิคในการวางแผนงาน การควบคุม การประเมินผล และการรายงานผล ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งและเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการตดัสินใจ 

2) มีความสามารถในการสือสารอย่างมีประสิทธิภาพทังการพูดและการเขียน โดย
เลือกใชรู้ปแบบการนาํเสนอทีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

3) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบญัชีโดยเฉพาะ
เทคโนโลยีดิจิทลัทีมีในปัจจุบนั เพือพฒันากระบวนการทาํงานดา้นวิชาชีพบญัชีให้มีประสิทธิภาพ มี
สมรรถนะดิจิทลัในดา้นสืบคน้และใชง้าน การสร้างสรรค์ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัทีหลากหลายเพือการ
ทาํงานร่วมกบัผูอื้นแบบออนไลน์ 

 2.5.2 กลยุทธ์การสอนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 1) มอบหมายงานในรายวิชาต่างๆเพือให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

2) ใหน้กัศึกษากบัอาจารยท์าํโครงงานหรือการวิจยัร่วมกนั 
3) จดัหาช่องทางใหมี้การนาํเสนอผลงาน 
4) สหกิจศึกษา หรือฝึกงาน ใหเ้รียนรู้จากการทาํงานจริง 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) ใช้แบบประเมินผลงานทีมอบหมายโดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการนําเสนอ
ความถูกตอ้งการใชภ้าษาเขียนภาษาพดูความสามารถในการอธิบาย 

2) การสอบภาคปฏิบติั 
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3. แผนทแีสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 
(Curriculum Mapping) 

แสดงสญัลกัษณ์ดงันี 
  ความรับผดิชอบหลกั  o ความรับผดิชอบรอง  
 

ก. หมวดวิชาศึกษาทวัไปเป็นการจดัทาํโดยมหาวิทยาลยั ซึงเหมือนกนัทุกคณะ (ใชร่้วมกนั)  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

                 ความรับผิดชอบหลัก 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

 
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน              

101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก           

101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นํา         

101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด              

101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม              

101-106 การเมืองและกฎหมายใกล้ตัว              

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชวีิต           

101-108 หลักตรรกศาสตรแ์ละทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต            

101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ          

101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน           

101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่           

101-112 อารยธรรมศึกษา          

101-113 ทักษะการศึกษา          

101-114 จิตวิทยาทั่วไป          

101-115 สังคมวิทยาเบื้องต้น           

101-116 หลักเศรษฐศาสตร์             
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสอืสาร 
 

101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร              

101-202 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ         

101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น          

101-204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน        

101-205   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ         

101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ        

101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน        

101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน            

101-209 ภาษาจีน 1          

101-210 ภาษาจีน 2         

101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1         

101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2         

101-213 ภาษาเกาหลี 1         

101-214 ภาษาเกาหลี 2         
 
3. กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
 

101-301 ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21            

101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ           

101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน              

101-304 
 

ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม 
และธุรกิจใหม่   

 
 

 
 

    

101-305 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อทุกคน         

101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน              
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ         

101-308 คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน         

101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม          

101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี           

101-311 เคมีในชีวิตประจําวัน           

101-312 คณิตศาสตร์ในชวีิตประจําวัน         

101-313 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล         

101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม         

101-315 สถิติความน่าจะเป็น         
 
4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสนุทรยีศาสตร ์
 

101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย          

101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต          

101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม           

101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน              

101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดํารงชวึิต              

101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค ์              
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 มีคุณธรรม 
1.2 มีจริยธรรม 

2.1 สามารถอธิบายถึงความรู้  
     ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้ 
2.2 สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐาน 
     ในรายวิชาต่างๆ ที่เรียนกับการ 
     เรียนในสาขาวิชาได้ หรือนําไปใช้ 
     เพื่อการดํารงชีวิตได้ 

3.1 สามารถแสดงออกถึงการคิด 
     วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี 
     เหตุผล 
3.2 แสดงออกถึงความใฝ่รู้ สามารถ 
     ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
     อย่างต่อเนื่องในรายวิชาที่เรียนได้ 
3.3 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และ 
     ใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด 
     หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการ 
     ต่างๆ ในการคิดแก้ปัญหาใน 
     สถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมา 
     ก่อนได้อย่างเหมาะสม 

4.1 แสดงออกถึงความใส่ใจทั้งต่อ 
     ตนเองและผู้อื่น 
4.2 สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีความ 
     รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
4.3 แสดงออกถึงภาวะผู้นําและ 
     ผู้ตามที่เหมาะสม 

5.1 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ 
     อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงตัวเลข 
     หรือใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ 
     สถิติในการดํารงชีวิต 
5.3 สามารถรู้เท่าทันและเลือกใช้ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
     สื่อสารและนําเสนอข้อมูลได้ 
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แผนทแีสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) ในหมวดวชิาเฉพาะ  

รายวชิา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทกัษะทางปัญญา 

 

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  
การสือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
ข.หมวดวชิาเฉพาะ               
กลุ่มวิชาแกน               

130-104  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ               

130-204  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพือการตดัสินใจทางธุรกิจ               

130-212 การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน               

130-215 ธุรกิจระหวา่งประเทศ               

130-302 กฎหมายธุรกิจ                

130-303 การภาษีอากร 1               

130-403 การออกแบบนวตักรรม               

130-404 การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกิจสตาร์ทอพั               

130-405 การจดัการเชิงกลยทุธ์เพือการแข่งขนั               

131-103 การบญัชีการเงิน 1               

131-104 การบญัชีการเงิน 2               

132-203 การเงินธุรกิจ               

133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั               

134-201 หลกัการจดัการ               

136-301 การจดัการผลิตและการดาํเนินงาน               
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รายวชิา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทกัษะทางปัญญา 

 

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  
การสือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
กลุ่มวชิาวชิาชีพเฉพาะ               

131-203 การบญัชีขนักลาง 1                

131-301 การบญัชีขนักลาง 2               
131-305 การภาษีอากร 2               
131-306 การสอบบญัชี               
131-307 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน               

131-308 การบญัชีตน้ทุน               

131-309 การบริหารตน้ทุน               

131-403 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี               

131-408 การรายงานทางการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน               
131-460  สาํนกังานบญัชีจาํลอง               
131-471 การบญัชีขนัสูง 1               
131-472 การบญัชีขนัสูง 2               
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รายวชิา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  
การสือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
กลุ่มวชิาวชิาชีพเลอืก               

131-409  โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืองานทางการบญัชี               

131-411 การบญัชีเฉพาะกิจการ                    

131-412 การบญัชีระหวา่งประเทศ               

131-413 สัมมนาการบญัชีการเงิน               

131-421  การวางแผนกาํไรและการควบคุม               

131-422 การบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์               

131-423 สัมมนาการบญัชีบริหาร               

131-431 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศทางการบญัชี               

131-432 สัมมนาการสอบบญัชี               

131-433 สัมมนาการตรวจสอบภายใน               

131-441 ฐานขอ้มูลทางการบญัชี                  

131-442 การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี               

131-443 การสือสารขอ้มูลทางธุรกิจ               

131-444 สัมมนาเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศทางการบญัชี               

131-452 การวางแผนภาษี               

131-453 สัมมนาการภาษีอากร               

131-461  การฝึกงานทางการบญัชี               

131-462 การวจิยัทางการบญัชี               

130-490  เตรียมสหกิจศึกษา               

130-491 สหกิจศึกษา 1               

130-492 สหกิจศึกษา 2               

สรุปรวมหลกัสูตร               
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การพฒันาทกัษะผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวชิาเฉพาะ  
1 . ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1) มีความรู้และความเขา้ใจในหลกัจริยธรรมพืนฐานทางวิชาชีพบญัชี  ยดึมนัในจรรยาบรรณ
วิชาชีพมีทศันคติทีดีต่อวิชาชีพ 

2) สามารถประยกุตห์ลกัจริยธรรมพืนฐานทางวิชาชีพในการแกไ้ขปัญหาในทางปฏิบติัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม    

3) แสดงออกถึงความเป็นคนซือสตัย ์ สุจริต เทียงธรรม ระมดัระวงัรอบคอบในการทาํงาน มี
ความรับผดิชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สงัคม มีความเพยีร มุ่งมนั มานะบากบนั ตรงต่อเวลา เป็น
พลเมืองทีเขม้แขง็ ยดึมนัในความถูกตอ้ง มีจิตสาธารณะ เพือสร้างสรรคส์นัติสุขอยา่งยงัยนื
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสงัคม 

 
2. ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเขา้ใจในสาระสาํคญัของศาสตร์ทางการบญัชีเพียงพอทีจะประยกุตใ์นการ
จดัทาํและนาํเสนอสารสนเทศทีเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช ้

2) มีความรู้และความเขา้ใจในศาสตร์อืนทีเกียวขอ้ง เพียงพอทีจะประยุกต์ในการประกอบ
วิชาชีพบญัชี    

3) มีความสามารถในการประยุกต์หลกัคณิตศาสตร์และสถิติในการประกอบวิชาชีพบญัชี 
สามารถนาํความรู้มาประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมเพือสร้างมูลค่าเพิมให้กบัตนเองชุมชน 
และสงัคม 

 
3.  ด้านทกัษะทางปัญญา 

1)  มีความสามารถในการสืบคน้และวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยวิธีการทีถูกตอ้งและเหมาะสมกับ
ปัญหา 

2)  มีความสามารถในการเรียนรู้และติดตามการเปลียนแปลงในศาสตร์ทางการบญัชีและศาสตร์
อืนทีเกียวขอ้ง และรู้เท่าทนัการเปลียนแปลงของสงัคมและของโลก 

3)  มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจในการระบุปัญหาในการปฏิบติัทางบญัชีในเรืองทีมี
ความสาํคญัต่อองคก์ร และสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
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4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1) มีทศันคติทีดีต่อการทาํงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบในการทาํงานของตนเองร่วมกบัผูอื้น

และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมขององคก์ร 
2) มีหลกัคิดและวิธีการปฏิบติังานทีเป็นระบบ มีความรับผิดชอบในการทาํงานให้สาํเร็จตาม

เป้าหมายภายในระยะเวลาทีกาํหนด    
 

5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลขการสือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1)  มีความสามารถในการวิ เคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  รวมทังการใช้ความรู้  

ความสามารถเชิงเทคนิคในการวางแผนงาน การควบคุม การประเมินผล และการรายงานผล 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการตดัสินใจ 

2)  มีความสามารถในการสือสารอย่างมีประสิทธิภาพทงัการพูดและการเขียน โดยเลือกใช้
รูปแบบการนาํเสนอทีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

3)  ความสามารถในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทางการบญัชีโดยเฉพาะเทคโนโลยี
ดิจิทลัทีมีในปัจจุบนั เพือพฒันากระบวนการทาํงานดา้นวิชาชีพบญัชีให้มีประสิทธิภาพ มี
สมรรถนะดิจิทลัในดา้นสืบคน้และใชง้าน การสร้างสรรคใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัทีหลากหลาย
เพือการทาํงานร่วมกบัผูอื้นแบบออนไลน์ 
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หมวดท ี5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
1.1 นักศึกษามีสิทธิเขา้สอบในรายวิชาใดจะตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของชวัโมงทีมี

การสอนในวิชานนั 
1.2 สญัลกัษณ์ของการวดัผล 

1.2.1 ผลการสอบของแต่ละรายวิชา จะวดัออกมาเป็นลาํดบัขนั(Grade) โดยมีแตม้ประจาํ(Grade 
Point) ดงันี 

สญัลกัษณ์       ความหมาย แตม้ 
A 

 B+ 
B 

 C+ 
C 

 D+ 
D 

F 

                      ดีเยยีม 
                      ดีมาก 
                      ดี 
                     ค่อนขา้งดี 
                     พอใช ้
                     อ่อน 
                     อ่อนมาก 
                     ตก 
                     

4.00 
3.50 
3.00 
2.50 
2.00 
1.50 
1.00 

0 

การให ้F จะกระทาํไดด้งันี 
- นกัศึกษาเขา้สอบและสอบตก หรือทุจริตในการสอบ 
- นกัศึกษาขาดสอบไม่ไดรั้บอนุมติัจากอธิการบดี  
- นกัศึกษาไม่มีสิทธิเขา้สอบเนืองจากไดรั้บการตดัสินว่าเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 

80 ในรายวิชานนั 
 

1.2.2 สญัลกัษณ์ทีไม่มีแตม้ประจาํ 
สญัลกัษณ์                 ความหมาย 

AU 
I 
S 
U 
W 
P 

การร่วมฟังการบรรยาย (Audit) 
รอการประเมินผล (Incomplete) 
ผลการประเมินเป็นทีพอใจ (Satisfactory) 
ผลการประเมินไม่เป็นทีพอใจ (Unsatisfactory) 
ถอนการศึกษา (Withdrawal) 
การศึกษายงัไม่สินสุด (In Progress) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษา 
มีกระบวนการดงันี 

2.1  มีการแต่งตงัคณะกรรมการประจาํภาควิชา ทาํหนา้ทีตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่ง 
มคอ. 3 และ มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชาทีเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา เพือกาํกับ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนทีกําหนดไว้ รวมทังสรุป
ขอ้เสนอแนะเพือนาํไปสู่การปรับปรุงรายวิชาในการเรียนการสอนของภาคการศึกษา
ถดัไป 

2.2  มีการแต่งตงัคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิประจาํภาควิชา ทาํหน้าทีทวนสอบ
ผลสัมฤทธิของนกัศึกษาทีเรียนรายวิชาต่างๆ เพือกาํกบัดูแลให้เป็นไปตามแผนทีแสดง
การกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  

2.3 คณะกรรมการพิจารณาผลการใหค้ะแนน ขอ้สอบ รายงาน โครงงาน และอืนๆ ทีผูเ้รียน
ได้รับมอบหมาย ตามทีกาํหนดในรายละเอียดวิชา รวมถึงการอุทธรณ์การประเมิน
ผลสมัฤทธิของนกัศึกษา (ถา้มี) 

2.4 รายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะทุกภาคการศึกษา 
 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
3.1  นกัศึกษาทีมีสิทธิไดรั้บปริญญา   ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น ดงัต่อไปนี 

3.1.1  เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามทีมหาวิทยาลยักาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
3.1.2  มีแตม้ระดบัคะแนนเฉลียสะสมขนัตาํ  2.00  ( จากระบบ 4  ระดบัคะแนน ) 
3.1.3 ใชเ้วลาการศึกษาไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาการศึกษาทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 

ทงันีไม่นับระยะเวลาการลาพกัการศึกษาตามความทีระบุไวใ้นขอ้ 51 แห่งมหาวิทยาลยั
สยาม วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2549 

3.1.4 ไม่มีพนัธะดา้นหนีสินใด ๆ กบัมหาวิทยาลยั 
3.1.5 มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศกัดิศรีแห่งปริญญานนั 

3.2  นกัศึกษาทีมีสิทธิแสดงความจาํนงขอสาํเร็จการศึกษา ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นดงันี 
3.2.1  เป็นนกัศึกษาภาคการศึกษาสุดทา้ยทีลงทะเบียนเรียนครบตามหลกัสูตร 
3.2.2  ผา่นกิจกรรมภาคบงัคบั ตามเกณฑที์หลกัสูตรกาํหนด 
3.2.3 ใหน้กัศึกษาทีมีคุณสมบติัครบถว้นตามทีระบุ ไวใ้นขอ้ 3.2.1 และ 3.2.2 ยนืคาํร้อง

แสดงความจาํนงขอสําเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที
มหาวิทยาลยักาํหนด มิฉะนันอาจไม่ไดรั้บการพิจารณาเสนอชือต่อสภามหาวิทยาลยัเพือ
อนุมติัใหป้ริญญา ในภาคการศึกษานนั 
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หมวดท ี6  การพฒันาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศ ประกอบด้วย 

1.1.1 บทบาทหนา้ทีและความรับผดิชอบของอาจารยต์ามพนัธกิจ 
1.1.2  สิทธิประโยชน์ของอาจารยแ์ละกฎระเบียบต่าง ๆ 
1.1.3  หลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั 
1.1.4   มีการจดัทาํเอกสารเป็นคู่มือสาํหรับอาจารยใ์หม่ 

1.2 มอบหมายอาจารย์ผู้อาวุโสงานเป็นอาจารย์พเีลยีง โดยมีหน้าท ีดังนี 
1.2.1 ให้คาํแนะนําและการปรึกษาเพือเรียนรู้และปรับตนเองเขา้สู่การเป็น

อาจารย ์
1.2.2 ให้ค ําแนะนําและให้เข้ารับการอบรมการสอนทังภาคทฤษฎี  และ

ภาคปฏิบติั 
1.2.3 ประเมินและติดตามความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานของอาจารยใ์หม่ 

1.3 การดําเนินการพฒันาอาจารย์ 
  อาจารยทุ์กคนไดรั้บการพฒันาในดา้นการเรียนการสอน ความรู้ทีทนัสมยั 
ทกัษะทีพึงมีสําหรับการเป็นอาจารย ์ตลอดจนถึงการวิจยั โดยจดักิจกรรมพฒันาวิชาการ 
ส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมการประชุม สมัมนา และอบรมในสถาบนัอืน ๆ ดงันี 
 1.3.1  สนบัสนุนใหเ้ขา้ฝึกอบรม เพือพฒันาทกัษะดา้นการเรียนการสอน ทงัภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลยั 
 1.3.2  สนบัสนุนให้เขา้ร่วมประชุมวิชาการดา้นการเรียนการสอน ทงัภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยั 
 1.3.3  สนบัสนุนใหศึ้กษาดูงาน อบรม ทงัในและต่างประเทศ 
 1.3.4  สนบัสนุนใหท้าํงานวิจยั 
 1.3.5  แนะนาํทุนวิจยัต่าง ๆ ทงัภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
 1.3.6  ร่วมงานวิจยักบัอาจารยใ์นคณะต่างๆ รวมทงัภายนอกมหาวิทยาลยั 

1.3.7  สนบัสนุนการเขา้ร่วมประชุม เสนอผลงานวิจยัทงัในและต่างประเทศ 
1.3.8  จดัตงัหวัหนา้ผูป้ระสานงานวิจยัของคณะเพือช่วยอาจารยใ์นการทาํวิจยั 
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2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1  การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
2.1.1  จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม

ระหวา่งผูส้อน ผูบ้ริหารและผูเ้รียน 
2.1.2  จดัสมัมนาเชิงปฎิบติัการ เพือทบทวนการประเมินผลการจดัการเรียนการสอน 

ประจาํปี โดยเนน้ทีตน้แบบมาตรฐานคุณวฒิุตามรายละเอียดหลกัสูตรและคาํอธิบายรายวิชา  
 2.1.3  สนับสนุนให้เข้าฝึกอบรมเกียวกับทักษะการสอน และการประเมินผลทัง 
formative  assessment และsummative assessment  ทีสอดคลอ้งกบัสิงทีควรเรียนรู้ในแต่ละดา้น 
 2.1.4  จดัการอบรมเกียวกบัการออกขอ้สอบใหไ้ดม้าตรฐาน การทาํ blue print การออก
ขอ้สอบการประเมินผล (ตดัเกรด) อิงเกณฑ ์และอิงกลุ่ม 
 2.1.5  สนบัสนุนอาจารยเ์ขา้ร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกียวกบัการจดัการเรียนการ
สอนและการประเมินผล 

2.1.6  พฒันาระบบการประเมินโดยผูร่้วมงาน 
2.1.7  สนบัสนุนใหท้าํวิจยัในชนัเรียน 

       2.1.8  พฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษา 

    2.2  การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอนืๆ 
2.2.1  สนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้รับการอบรมทกัษะปฏิบติั 
2.2.2  ส่งเสริมใหอ้าจารยเ์พิมคุณวฒิุทงัดา้นวิชาการ (ศึกษาต่อ) และการเพิมคุณวฒิุ  

ตาํแหน่งวิชาการ (ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย)์ 
2.2.3  กาํหนดเป็นนโยบายทีอาจารยทุ์กคนควรปฏิบติัในการพฒันาตนเอง 
2.2.4  สนบัสนุนใหอ้าจารยทุ์กคนตอ้งมีจริยธรรม คุณธรรมวิชาชีพในการฝึกปฏิบติั 
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หมวดท ี7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

1. การกาํกบัมาตรฐาน  
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิตมีระบบและกลไกการกาํกบัมาตรฐานหลกัสูตร ดงันี 
1. มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ประกอบดว้ย อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

ตวัแทนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ทาํหน้าทีกาํกับมาตรฐานหลกัสูตรทงัด้าน
วิชาการและการพฒันานกัศึกษา ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดบัปริญญา
ตรี สาขาการบญัชี 

2. มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา 

3. มีการมอบหมายหนา้ทีในการจดัทาํรายละเอียดวิชา การรายงานผลรายวิชาและ
หลกัสูตร การพฒันาและประเมินหลกัสูตร ตามกาํหนดเวลา 

4. มีการประชุมสรุปผลการดาํเนินงาน ระบุ ผลการดาํเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางแกไ้ขปัญหา ในการบริหารหลกัสูตร อยา่งนอ้ย ปีละ 2 ครัง 

 
2. บัณฑิต 

  หลกัสูตรบญัชีบณัฑิตมุ่งผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ใหมี้คุณลกัษณะบณัฑิตทีพึงประสงคต์ามทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานคุณวฒิุระดบั
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัชี ดงันี 

1.  มีคุณธรรมจริยธรรม ยดึมนัในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสงัคม 

 2. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบญัชีและศาสตร์อืนทีเกียวขอ้ง สามารถบูรณา
การและประยุกต์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม และมีทศันคติทีดีต่อการพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเนือง 

3.  มีทกัษะทางวิชาชีพบญัชีสามารถใช้ดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพ และมี
คุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการ 

4.  มีความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบในงานทีทาํร่วมกับผูอื้น รวมถึง
สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นร่วมมือรวมพลงัเพือสร้างสรรคก์ารพฒันาวิชาชีพ
การบญัชี 

5.  มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีทันสมัย และสือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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 บณัฑิตทีสาํเร็จการศึกษาในหลกัสูตรบญัชีบณัฑิตมีความพร้อมสามารถประกอบอาชีพได้
ทนัทีเมือสาํเร็จการศึกษา มีความพร้อมทีจะสอบใบประกอบวิชาชีพทางการบญัชี 
 
3. นักศึกษา 

 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิตมีการรับนักศึกษาโดยผ่านกระบวนการของมหาวิทยาลยั 
สําหรับการรับนักศึกษาพิการ ให้เป็นไปตามหลกัเณฑ์และการวดัผลตามทีมหาวิทยาลยัสยาม
กาํหนด โดยหลกัสูตรมีส่วนร่วมในการรับสมคัรนักศึกษาในการพิจารณา กาํหนดคุณสมบติัของ
นักศึกษาทีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้
ศึกษาทางดา้นวิชาการ และการใชชี้วิตในระดบัมหาวิทยาลยั มีการควบคุมการดูแล การใหค้าํปรึกษา
วิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสาํเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจดัการขอ้ร้องเรียน
ของนกัศึกษาโดยใชร้ะบบอาจารยที์ปรึกษา 
 
4. อาจารย์ 

 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิตมีระบบกลไกในการรับและแต่งตงัอาจารย ์โดยดาํเนินการ
สาํรวจ วิเคราะห์อตัรากาํลงัความตอ้งการ และความจาํเป็น โดยจะระบุคุณสมบติั ประสบการณ์ของ
อาจารย์ใหม่  และจัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  เพือชีแจงให้เข้าใจเกียวกับ  ปรัชญา
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ความรับผดิชอบต่อหลกัสูตร 
 มีการกาํหนดแนวทางในการจดัสรรภาระงานบทบาทหนา้ทีและความรับผิดชอบ
ของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร พร้อมทงัจดัสรรภาระงานให้แก่อาจารย ์โดยพิจารณาคุณสมบติัของ
ผูส้อนโดยคาํนึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑข์องมหาวิทยาลยั
และมีแผนการส่งเสริมใหอ้าจารยทุ์กคนไดพ้ฒันาตนเองให้มีคุณสมบติั ความรู้ ความเชียวชาญทาง
สาขาวิชาและมีความกา้วหนา้ในการผลิตผลงานทางวิชาการ 

 

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
หลกัสูตรมีการปรับปรุงใหท้นัสมยัตามความกา้วหนา้ในศาสตร์สาขาวิชาการบญัชี 

ใหต้รงตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัประดบัปริญญาตรี กระทรวงศึกษาธิการ และสภาวิชาชีพ
บญัชีฯ   มีการแต่งตงัคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพือดาํเนินการกาํหนดผูส้อนโดยคาํนึงถึง
คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเหมาะสม  มีการติดตามการดาํเนินงานตามหลกัสูตร ปรับสาระรายวิชา
เพือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ กาํกบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรียนรู้ การ
จดัการเรียนการสอน มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดบัปริญญาตรี สาขาการ
บญัชี   มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา มีการกาํกบัการประเมินการจดัการ
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เรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของหลกัสูตรโดยอาจารยผ์ูส้อนมี
ส่วนร่วม  
 

6. สิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีการกําหนดสิงสนับสนุนการเรียนรู้ทีสอดคล้องกับ

หลกัสูตร ตลอดจนมีห้องปฏิบติัการสารสนเทศทางการบญัชีและมีโปรแกรมสาํเร็จรูป  เพือใชใ้น
การฝึกทกัษะการปฏิบติังานทางบญัชี ทีเหมาะสม เพียงพอ และสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการ
สอนตามหลกัสูตรและเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

 
7.  ตัวบ่งชีผลการดําเนินงาน (Key Performance Index) 
 

ตัวบ่งชีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพือวางแผน ติดตาม และทบทวน   การดาํเนินงาน
หลกัสูตร 

   

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ทีสอดคลอ้งกบั
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวฒิุสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

  

3. รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา 

  

4. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสินสุดภาคการศึกษาทีเปิดสอน
ใหค้รบทุกรายวิชา 

  

5. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนั หลงัสินสุดปีการศึกษา 

  

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ทีกาํหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 
25 ของรายวิชาทีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน  กลยทุธ์การสอน

หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาํเนินงานทีรายงานใน มคอ.7  ปีทีแลว้ 

  

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํ
ดา้นการจดัการเรียนการสอน 

  

9. อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ และ/ หรือ
วิชาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหนึงครัง 

  

10.จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการ
พฒันาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

  

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ทีมีต่อ
คุณภาพหลกัสูตร เฉลียไม่นอ้ยกวา่ 3.5  จากคะแนน 5.0 

  

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉลียไม่
นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

   

รวมตวับ่งชี(ขอ้) ในแต่ละปี 12 12 12 12 12 
ตวับ่งชีบงัคบั (ขอ้ที) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตวับ่งชีตอ้งผา่นรวม (ขอ้) 12 12 12 12 12 
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หมวดท ี8  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินงานของหลกัสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน (กระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การนําไปใช้ การ

ประเมินการสอน และนํามาแก้ไขปรับปรุง การหาความรู้ใหม่ๆ เพมิ) 
อาจารยผ์ูส้อนจะเป็นผูป้ระเมินผูเ้รียนในหัวขอ้ทีกาํหนดนกัศึกษามีความเขา้ใจหรือไม่ โดย

อาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การตงัคาํถามและการตอบ
คาํถามของนกัศึกษาในชนัเรียน การทดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน ซึงวิธีการดงักล่าวจะช่วย
ให้อาจารยผ์ูส้อนสามารถทราบไดว้่ากลยุทธ์การสอนทีใชอ้ยู่ประสบความสําเร็จหรือไม่และควร
ปรับเปลียนอยา่งไร   
 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

หลงัสอบกลางภาค นักศึกษาทีลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชาจะทาํการประเมินการสอน
ของอาจารย์ในทุกด้าน ทังด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  การตรงต่อเวลา  การชีแจงเป้าหมาย 
วตัถุประสงคร์ายวิชา ชีแจงเกณฑก์ารประเมินผลรายวิชารวมทงัการใชสื้อการสอน 
 
 

2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
2.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมเพือวางแผนการประเมินหลกัสูตรอย่างเป็น

ระบบ และครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
2.2 คณะกรรมการดาํเนินการสาํรวจขอ้มูลการประเมินหลกัสูตรจากผูเ้รียนปัจจุบนั บณัฑิต

ทีจบการศึกษาซึงศึกษาโดยใชห้ลกัสูตรทีตอ้งการประเมิน ผูใ้ชบ้ณัฑิต  อาจารยภ์ายใน
หมวดวิชา และผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

2.3 ประมวลผลการสาํรวจ 
 

3.  การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชีในหมวด 7 ขอ้ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อยา่งนอ้ย 3 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน) 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
นาํขอ้มูลการสํารวจการประเมินหลกัสูตรทงัหมดทาํการวิเคราะห์ เพือพิจารณาผลการ

สํารวจ  และนํามาปรับปรุงหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนําเสนอแก่
คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา เพือดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติที
ประชุมของคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาต่อไป  
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ภาคผนวก ก 
 

การเปรียบเทยีบหลกัสูตรปรับปรุงกบัหลกัสูตรเดมิ 
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หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัสยาม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยเริมใช้หลักสูตรภาคการศึกษาที 1 ปี
การศึกษา  2562 ปัจจุบันสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกตลาดการเงินโลกได้เข้าสู่
สถานการณ์ไร้พรมแดน ซึงเป็นผลจากเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการเงินทีมีความกา้วหนา้อยา่ง
รวดเร็ว ตลอดจนการพฒันาประเทศสู่การเป็น Thailand 4.0 ทาํใหมี้การพฒันาเครืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน แนวปฏิบติัทางการบญัชี และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ๆ 
สาระรายวิชาและการออกแบบหลกัสูตรจึงมีการปรับให้ครอบคลุมเนือหาความรู้ทงัทางการบญัชี
และความรู้ในศาสตร์อืนทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ การเงินและการบริหาร การกาํกบัดูแล การบริหารความ
เสียง กฎหมาย สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและองคก์าร และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทงัการนาํ 
ความรู้ในแต่ละศาสตร์มาบูรณาการ และประยุกต์ในการพฒันาวิชาการและวิชาชีพบญัชี  โดย
หลกัสูตรมีการสนบัสนุนใหมี้การฝึกปฏิบติั  ซึงเป็นส่วนหนึงของการจดัการศึกษาในสาขาวิชาการ
บญัชีทีจะช่วยใหผู้ส้าํเร็จการศึกษามีความรอบรู้เพียงพอทีจะประกอบวิชาชีพบญัชีไดอ้ยา่งมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีและพฒันาตนเองได้อย่างต่อเนือง สามารถบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศกบัวิชาชีพบญัชีไดอ้ย่างเหมาะสมและตอบสนองต่อการเปลียนแปลงดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบการเงินรวมทงัการสร้างคุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องบณัฑิตในดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้มจึงเห็นสมควรทีจะปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมและประเทศชาติ 
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โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแก้ไข เมือเปรียบเทียบกบัโครงสร้างเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดงันี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรเดิม 
พ.ศ. 2561 

หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 

1. หมวดวิชาศึกษาทวัไป  ไม่นอ้ยกวา่  30 37 33 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่นอ้ยกวา่  72 93 93 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน  45 45 
    2.2 กลุ่มวิชาวิชาชีพเฉพาะ  36 36 
    2.3 กลุ่มวิชาวิชาชีพเลือก  12 12 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่นอ้ยกวา่   6 6 6 
4. การฝึกงาน  กาํหนดการฝึกงานหรือสหกิจ

ศึกษาในวิชาวชิาชีพเลือก 
กาํหนดการฝึกงานหรือสหกิจ
ศึกษาในวิชาวชิาชีพเลือก 

หน่วยกติรวม ไม่นอ้ยกวา่  120 136 132 
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สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
 

หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2561 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 สาระการแก้ไข 

ชือหลกัสูตร 
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 
Bachelor of Accountancy Program 
 
ชือปริญญา  
บญัชีบณัฑิต   
บช.บ. 
Bachelor of Accountancy  
B.Acc. 
 
โครงสร้างหลกัสูตร 
จาํนวนหน่วยกิตรวม                   136 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทวัไป               37 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                        93 หน่วยกิต 
 กลุ่มวชิาแกน                     45 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาวิชาชีพเฉพาะ       36 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาวิชาชีพเลือก         12 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต 

ชือหลกัสูตร 
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 
Bachelor of Accountancy Program 
 
ชือปริญญา  
บญัชีบณัฑิต   
บช.บ. 
Bachelor of Accountancy  
B.Acc. 
 
โครงสร้างหลกัสูตร 
จาํนวนหน่วยกิตรวม 132 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทวัไป 33 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                         93 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาแกน                      45 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาวิชาชีพเฉพาะ        36 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาวิชาชีพเลือก          12 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                      6 หน่วยกิต 

- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

 

หมวดศึกษาทวัไปรวม 37 หน่วยกติ           
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ 
  สงัคมศาสตร์                      9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและการสือสาร        17 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ 
  วิทยาศาสตร์                       9 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และ 
 พลศึกษา                             2 หน่วยกิต 

หมวดศึกษาทวัไปรวม 33 หน่วยกติ           
ประกอบด้วย 4 กลุ่มวชิา ดังนี 

1) ใหเ้รียนแต่ละกลุ่มวิชาตามทีกาํหนด จาํนวน 18 
หน่วยกิต ดงันี  
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3  หน่วย
กติ 

*101-101  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            

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

กลุ่มวชิาภาษาและการสือสาร    9  หน่วยกติ 

*101-201  ภาษาไทยเพือการสือสาร          3(2-2-5) 

              (Thai Language for Communication)   

**101-204 ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั      3(2-2-5)

   (Daily Life English)  

 
- มีวิชาบงัคบั 6 รายวิชา 
  18 หน่วยกิต 
- นกัศึกษาทุกคณะวิชา 
  เรียนวิชาบงัคบัเหมือน 
  กนัทุกวิชา 
- เปลียนชือกลุ่มวิชาที 3  
  และ 4 
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หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2561 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 สาระการแก้ไข 
**101-205 ภาษาองักฤษเพือการศึกษาทางวิชาการ      

3(2-2-5)    (English for Academic Study)  

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   3 หน่วยกติ 

**101-301 ทกัษะดิจิทลัสาํหรับศตวรรษที 21  3(2-2-5) 
                   (Digital Literacy for 21st Century) 

กลุ่มวชิาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์  3 
หน่วยกติ 

**101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกาํลงักาย   
                                                                               3(2-2-5) 
                  (Life, Well-Being and Sports)   
         

2) และใหเ้ลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวชิาต่างๆ อีกไม่
นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เปิดโอกาสใหน้กัศึกษา 
  ไดเ้ลือกเรียนตาม 
  ความสนใจ 15 หน่วย 
  กิต 
 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
9 หน่วยกติให้เลอืกเรียนจากรายวชิาต่อไปนี 
100-101 หลกัเศรษฐศาสตร์และ 
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 หน่วยกิต 
100-102   ปรัชญาและศาสนากบั 
 การครองชีวิต 3 หน่วยกิต 
100-103  หลกัตรรกศาสตร์และ 
 ทกัษะการคิดเพือการ 
 เรียนรู้ตลอดชีวติ        3 หน่วยกิต 
100-104 มนุษยสมัพนัธ์และการ 
 พฒันาบุคลิกภาพ   3 หน่วยกิต 
100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจาํวนั  3 หน่วยกิต 
100-106 อาเซียนในโลกยคุใหม่ 3 หน่วยกิต 
100-107  อารยธรรมศึกษา  3 หน่วยกิต 
 
111-101 จิตวิทยาทวัไป       3 หน่วยกิต 
111-102 สงัคมวิทยาเบืองตน้ 3 หน่วยกิต 
111-103 หลกัเศรษฐศาสตร์         3 หน่วยกิต 

1. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
**101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคม
โลก                                                           3(3-0-6)
  (Civic Literacy in Thai and Global 
Context)   
**101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพ           
               เพือความเป็นผูน้าํ         3(2-2-5)    
               (Designing Your Self and Personality   
               for Leadership)   
**101-104 การบริหารการเงินอยา่งชาญฉลาด    
                                                                   3(3-0-6)
  (Smart Money Management)   
**101-105  เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผา่น
กิจกรรม                                                   3(2-2-5)  
               (Community Explorer and Service 
Learning) 
**101-106  กฎหมายและการเมืองใกลต้วั  3(3-0-6)  
  (Politics and Law in Everyday Life) 
101-107  ปรัชญาและศาสนากบัการครองชีวติ            

 
- นกัศึกษาสามารถเลือก 
  เรียนรายวิชาใด ๆ กไ็ด ้
  ใน 4 กลุ่มวิชาจาํนวน 
  ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วย 
  กิต 
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111-104 ทกัษะการศึกษา 3 หน่วยกิต 
111-106 สนัติภาพศึกษา 3 หน่วยกิต 
111-107 ความรู้เบืองตน้ดา้น 3 หน่วยกิต   
 ทรัพยสิ์นทางปัญญา   
112-101 อารยธรรม  3 หน่วยกิต 
112-102 ความรู้เบืองตน้เกียวกบัปรัชญา 
               และ ตรรกศาสตร์   3 หน่วยกิต 
112-103  มนุษยก์บัวรรณกรรม 3 หน่วยกิต 
112-104  มนุษยกบัศิลปะ 3 หน่วยกิต 
112-106  ไทยศึกษา  3 หน่วยกิต 
112-107  ศาสนาเปรียบเทียบ 3 หน่วยกิต   
112-108 การวางแผนชีวิตครอบครัว3 หน่วยกิต
112-109 ดนตรีปฏิบติั 3 หน่วยกิต 
 

                                                               3(3-0-6)
 (Philosophy, Religions and Life Style)  
101-108  หลกัตรรกศาสตร์และทกัษะการคิดเพือ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต                  3(2-2-5) 
              (Principles of Logics and Thinking Skill 
              for Lifelong Learning)   
*101-109  มนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาบุคลิกภาพ    
3(3-0-6) (Human Relations and Personality 
              Development) 
*101-110  จิตวิทยาในชีวิตประจาํวนั     3(3-0-6)
 (Psychology in Daily Life) 
*101-111  อาเซียนในโลกยคุใหม่    3(3-0-6)
 (ASEAN in the Modern World)  
*101-112 อารยธรรมศึกษา     3(3-0-6)
 (Civilization Studies) 
*101-113 ทกัษะการศึกษา      3(2-2-5)
 (Study Skills)    
101-114  จิตวทิยาทวัไป      3(3-0-6)
 (General Psychology)   
101-115  สังคมวทิยาเบืองตน้     3(3-0-6) 
 (Introduction to Sociology) 
101-116  หลกัเศรษฐศาสตร์                     3(3-0-6)
 (Principle of Economics)   
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กลุ่มวชิาภาษาและการสือสาร 17 หน่วยกติ 
รายวชิาภาษาไทยให้เลอืกเรียนจากรายวชิาต่อไปนี  
3 หน่วยกติ 
113-108 การใชภ้าษาไทยเพือ 
               การสือสาร                        3 หน่วยกิต 
113-109  การใชภ้าษาไทยเพือการ 
  นาํเสนอ  3 หน่วยกิต 
รายวชิาภาษาองักฤษ 12 หน่วยกติ ให้เรียนรายวชิา
ต่อไปนี 
114-101 ภาษาองักฤษ 1 2 หน่วยกิต 
114-102 ภาษาองักฤษ2  2 หน่วยกิต 
114-201 ภาษาองักฤษ 3 2 หน่วยกิต 
114-202 ภาษาองักฤษ 4 2 หน่วยกิต 
 

เมือนกัศึกษาเรียนและสอบผา่นรายวิชา
ภาษาองักฤษ 4 แลว้ตอ้งผา่นการทดสอบ
ภาษาองักฤษตามเกณฑม์าตรฐานของมหาวิทยาลยั 
หากนกัศึกษาสอบไดค้ะแนนไม่ผา่นตามเกณฑที์
มหาวิทยาลยักาํหนดตอ้งเรียนรายวิชา 
114-301 ภาษาองักฤษ 5 2 หน่วยกิต 
และ/หรือ 114-302 ภาษาองักฤษ 6 2 หน่วยกิต 
 

หากนกัศึกษาเรียนและสอบผา่นรายวิชา
ภาษาองักฤษ 4 และสอบผา่นการทดสอบ
ภาษาองักฤษตามเกณฑม์าตรฐานของมหาวิทยาลยั
ใหเ้รียนรายวิชาต่อไปนีแทน 
114-303  การใชภ้าษาองักฤษเพือ        
 วิชาชีพ                 2 หน่วยกิต 
114-303 เทคนิคการใชภ้าษา 
              องักฤษเพือการนาํเสนอ 
              ทางวิชาชีพ                        2  หน่วยกิต 
 
 

2. กลุ่มวชิาภาษาและการสือสาร 

101-202  ภาษาไทยเพือการนาํเสนอ        3(2-2-5)
 (Thai Language for Presentation) 

**@101-203 ภาษาองักฤษเพือการปรับพืน    3(2-2-5)
     (English for Remediation) 

  (@ เป็นรายวชิาไม่นบัหน่วยกิตทีนกัศึกษาตอ้ง
สอบผา่น (S) 

  จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาองักฤษ
ในชีวติประจาํวนั ได)้  

**101-206  ภาษาองักฤษเพือการนาํเสนอแบบมือ
อาชีพ                                                                   3(2-2-5)

  (English for Professional Presentation) 

**101-207 ภาษาองักฤษเพือการสอบขอ้สอบ
มาตรฐาน                                                           3(2-2-5) 
               (English for Proficiency Test) 

**101-208  การเขียนโคด้คอมพิวเตอร์สาํหรับทุกคน     

                                                                              3(2-2-5) 
               (Computer Coding for Everyone) 

101-209   ภาษาจีน 1 (Chinese 1)       3(2-2-5) 

101-210   ภาษาจีน 2 (Chinese 2)       3(2-2-5) 

101-211  ภาษาญีปุ่น 1 (Japanese 1)       3(2-2-5) 

101-212 ภาษาญีปุ่น 2 (Japanese 2)       3(2-2-5) 

101-213  ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)       3(2-2-5) 

101-214  ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)       3(2-2-5) 

 

- นกัศึกษาสามารถเลือก 

  เรียนรายวิชาใด ๆ กไ็ด ้

  ใน 4 กลุ่มวชิาจาํนวน 

  ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 
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รายวิชาภาษาต่างประเทศที  2  จาํนวน  2  หน่วย
กิต  ใหเ้ลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี 
 1.กลุ่มวิชาภาษาตะวนัออก 
113-103  ภาษาจีน 1 2  หน่วยกิต 
113-104  ภาษาจีน 2   2  หน่วยกิต 
113-201  ภาษาจีน 3   2  หน่วยกิต 
113-202  ภาษาจีน 4  2  หน่วยกิต 
113-105  ภาษาญีปุ่น 1   2  หน่วยกิต 
113-106  ภาษาญีปุ่น 2   2  หน่วยกิต 
113-203  ภาษาญีปุ่น 3   2  หน่วยกิต 
113-204  ภาษาญีปุ่น 4   2  หน่วยกิต 
113-111 ภาษาเกาหลี 1   2  หน่วยกิต  
113-112 ภาษาเกาหลี 2   2  หน่วยกิต 
113-113 ภาษาเกาหลี 3   2  หน่วยกิต 
113-114 ภาษาเกาหลี 4       2  หน่วยกิต 
2.  กลุ่มวิชาภาษาอาเซียน 
102-101 ภาษาพม่า 1   2  หน่วยกิต 
102-102 ภาษาพม่า 2   2  หน่วยกิต 
102-103 ภาษาพม่า 3   2  หน่วยกิต 
102-104 ภาษาพม่า 4   2  หน่วยกิต 
102-111 ภาษาบาฮาซา 
              อินโดนีเซีย 1         2  หน่วยกิต 
102-112 ภาษาบาฮาซา 
              อินโดนีเซีย 2 2  หน่วยกิต 
102-113 ภาษาบาฮาซา 
 อินโดนีเซีย 3 2  หน่วยกิต 
102-114 ภาษาบาฮาซา 
 อินโดนีเซีย 4 2  หน่วยกิต 
102-121 ภาษาบาฮาซา 
 มาเลเซีย 1   2  หน่วยกิต 
102-122 ภาษาบาฮาซา 
 มาเลเซีย 2 2  หน่วยกิต 
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102-123 ภาษาบาฮาซา 
 มาเลเซีย 3 2  หน่วยกิต 
102-124 ภาษาบาฮาซา 
 มาเลเซีย 4 2  หน่วยกิต 

  

กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ และวทิยาศาสตร์  9 หน่วย
กติ      ให้เลอืกเรียนจากรายวชิาต่อไปนี 
121-101 เทคโนโลยสีารสนเทศ 3 หน่วยกิต 
121-102  คอมพิวเตอร์สาํหรับ 
 การศึกษาและการทาํงาน 3 หน่วยกิต 
121-103 ชีวิตกบัสิงแวดลอ้ม 3 หน่วยกิต 
121-104 อาหารเพือสุขภาพทีดี 3 หน่วยกิต 
121-105 เคมีในชีวิตประจาํวนั  3 หน่วยกิต 
121-106 คณิตศาสตร์ในชีวิต 
 ประจาํวนั   3 หน่วยกิต   
121-107  สถิติพืนฐานเพือการ 

วิเคราะห์ขอ้มูล 3 หน่วยกิต 
120-101  มนุษยก์บัสิงแวดลอ้ม3 หน่วยกิต 
125-101  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม 
   3 หน่วยกิต 
126-316  สถิติและความน่าจะเป็น   3 หน่วยกิต 

3.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

**101-302 วทิยาการขอ้มูลและจินตภาพ   3(2-2-5)  
(Data Science and Visualization)              

**101-303 เทคโนโลยสีีเขียวเพือการพฒันาทียงัยนื        

                                                                         3(3-0-6)    
(Green Technology for Sustainable Development) 

**101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพือ
สร้างนวตักรรมและธุรกิจใหม่                  3(3-0-6) 
(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)   

**101-305  การเชือมต่อของสรรพสิงสาํหรับทุกคน      
                                                                          3(2-2-5)  
               (Internet of Thing for Everyone)  

**101-306 หอ้งทดลองทีมีชีวติเพือความยงัยนื      
                                                                          3(2-2-5) 
  (Living Lab for Campus Sustainability)  

*101-307  เทคโนโลยสีารสนเทศ   3(2-2-5)        
              (Information Technology)    

*101-308  คอมพิวเตอร์สาํหรับการศึกษาและการ
ทาํงาน  (Computer for Studies and Work)     3(2-2-5)         
*101-309  ชีวิตกบัสิงแวดลอ้ม                    3(3-0-6)    
                 (Life and Environment) 

*101-310  อาหารเพือสุขภาพทีดี  3(3-0-6)   
                   (Healthy Diet) 

*101-311  เคมีในชีวิตประจาํวนั   3(3-0-6)   
                  (Chemistry in Daily Life) 

*101-312  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาํวนั  3(3-0-6)   
                  (Mathematics in Daily Life)  

*101-313  สถิติในชีวิตประจาํวนั                3(3-0-6)           

  (Statistics in Daily life) 

101-314  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม 3(3-0-6)

 (Mathematics in Civilization)   

101-315  สถิติและความน่าจะเป็น         3(3-0-6)  

 (Statistics and Probability)           

- นกัศึกษาสามารถเลือก 
  เรียนรายวิชาใด ๆ กไ็ด ้
  ใน 4 กลุ่มวิชาจาํนวน 
  ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วย 
  กิต 
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กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา   2 หน่วยกิต 
129-101  พลศึกษาและนนัทนาการ  2 หน่วยกิต 
129-102  ศิลปะและสงัคีตนิยม         2 หน่วยกิต 

4.  กลุ่มวชิาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 

**101-402  ศิลปะและดนตรีเพือสุนทรียภาพแห่ง
ชีวิต                                                             3(3-0-6)
   (Art and Music Appreciation)     
**101-403 นิยมไทยและอศัจรรยใ์นสยาม  3(3-0-6)
  (Thai Appreciation and Unseen in Siam) 
**101-404  การตามหาและออกแบบความฝัน        
                                                                    3(2-2-5) 
                   (Designing Your Dream) 
**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดาํเนินชีวิต      
                                                                   3(2-2-5) 
                  (Yoga, Meditation and Art of Living)  
**101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค ์     3(2-2-5)    
                   (Creative Photography) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- นกัศึกษาสามารถเลือก 

  เรียนรายวิชาใด ๆ กไ็ด ้

  ใน 4 กลุ่มวชิาจาํนวน 

  ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วย 

  กิต 
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หมวดวชิาเฉพาะ                            93 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิาแกน                               45 หน่วยกติ 
กาํหนดให้เรียนรายวชิาต่อไปนี 
130-104 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ         3 หน่วยกิต 
130-204   การวิเคราะห์ขอ้มูลเพือ 
  การตดัสินใจทางธุรกิจ    3 หน่วยกิต        
130-212 การลงทุนในตลาดเงิน 
 และตลาดทุน 3 หน่วยกิต 
130-215 ธุรกิจระหวา่งประเทศ 3 หน่วยกิต 
 

หมวดวชิาเฉพาะ                            93 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิาแกน                               45 หน่วยกติ 
กาํหนดให้เรียนรายวชิาต่อไปนี 
130-104 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 หน่วยกิต 
130-204   การวิเคราะห์ขอ้มูลเพือ 
  การตดัสินใจทางธุรกิจ     3 หน่วยกิต   
130-212 การลงทุนในตลาดเงิน 
 และตลาดทุน 3 หน่วยกิต 
130-215 ธุรกิจระหวา่งประเทศ 3 หน่วยกิต 
 

 

130-302 กฎหมายธุรกิจ 3 หน่วยกิต  
130-303 การภาษีอากร 1                 3 หน่วยกิต 
130-403 การออกแบบนวตักรรม 3 หน่วยกิต 
130-404 การเป็นผูป้ระกอบการ 
 และธุรกิจสตาร์ทอพั 3 หน่วยกิต 
130-405  การจดัการเชิงกลยทุธ์ 
    เพือการแข่งขนั 3 หน่วยกิต 
131-103  การบญัชีการเงิน 1             3 หน่วยกิต 
131-104  การบญัชีการเงิน 2             3 หน่วยกิต 
132-203  การเงินธุรกิจ 3 หน่วยกิต 
133-202  หลกัการตลาดและ 
   การตลาดดิจิทลั 3 หน่วยกิต 
134-201   หลกัการจดัการ   3 หน่วยกิต 
136-301 การจดัการการผลิตและ 
                 การดาํเนินงาน  3 หน่วยกิต 
 

130-302 กฎหมายธุรกิจ 3 หน่วยกิต 
130-303 การภาษีอากร 1                 3 หน่วยกิต 
130-403 การออกแบบนวตักรรม 3 หน่วยกิต 
130-404 การเป็นผูป้ระกอบการ 
 และธุรกิจสตาร์ทอพั 3 หน่วยกิต 
130-405  การจดัการเชิงกลยทุธ์ 
    เพือการแข่งขนั 3 หน่วยกิต 
131-103  การบญัชีการเงิน 1             3 หน่วยกิต 
131-104  การบญัชีการเงิน 2             3 หน่วยกิต 
132-203  การเงินธุรกิจ 3 หน่วยกิต 
133-202  หลกัการตลาดและ 
   การตลาดดิจิทลั 3 หน่วยกิต 
134-201   หลกัการจดัการ   3 หน่วยกิต 
136-301 การจดัการการผลิตและ 
                 การดาํเนินงาน  3 หน่วยกิต 
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กลุ่มวชิาวชิาชีพเฉพาะ                    36 หน่วยกติ 
131-203 การบญัชีขนักลาง 1        3 หน่วยกิต 
131-301 การบญัชีขนักลาง 2 3 หน่วยกิต 
131-305 การภาษีอากร 2   3 หน่วยกิต 
131-306 การสอบบญัชี               3 หน่วยกิต 
131-307 การควบคุมภายในและ 
 การตรวจสอบภายใน     3 หน่วยกิต 
131-308 การบญัชีตน้ทุน  3 หน่วยกิต 
131-309  การบริหารตน้ทุน 3 หน่วยกิต 
131-403 ระบบสารสนเทศทาง 
 การบญัชี              3 หน่วยกิต 
131-408 การรายงานการเงินและ 
 การวิเคราะห์งบการเงิน  3 หน่วยกิต 
131-460  สาํนกังานบญัชีจาํลอง       3 หน่วยกิต 
131-471 การบญัชีขนัสูง 1  3 หน่วยกิต 
131-472 การบญัชีขนัสูง 2 3 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวชิาวชิาชีพเฉพาะ                    36 หน่วยกติ 
131-203 การบญัชีขนักลาง 1        3 หน่วยกิต 
131-301 การบญัชีขนักลาง 2 3 หน่วยกิต 
131-305 การภาษีอากร 2   3 หน่วยกิต 
131-306 การสอบบญัชี               3 หน่วยกิต 
131-307 การควบคุมภายในและ 
 การตรวจสอบภายใน     3 หน่วยกิต 
131-308 การบญัชีตน้ทุน  3 หน่วยกิต 
131-309  การบริหารตน้ทุน 3 หน่วยกิต 
131-403 ระบบสารสนเทศทาง 
 การบญัชี              3 หน่วยกิต 
131-408 การรายงานการเงินและ 
 การวิเคราะห์งบการเงิน  3 หน่วยกิต 
131-460  สาํนกังานบญัชีจาํลอง        3 หน่วยกิต 
131-471 การบญัชีขนัสูง 1  3 หน่วยกิต 
131-472 การบญัชีขนัสูง 2 3 หน่วยกิต 
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กลุ่มวชิาวชิาชีพเลอืก                  12  หน่วยกติ 
1) ต้องเลอืกเรียนวชิาสัมมนาไม่น้อยกว่า 3 

หน่วยกติ และ 
2) ต้องเลอืกเรียนวชิาสหกจิศึกษา 1 หรือ

วชิาการฝึกงานทางการบญัชี 
 

กลุ่มวชิาการบญัชีการเงนิ 
131-411 การบญัชีเฉพาะกิจการ   3 หน่วยกิต 
131-412  การบญัชีระหวา่งประเทศ 3 หน่วยกิต 
131-413  สมัมนาการบญัชีการเงิน  3 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวชิาการบญัชีบริหาร 
131-421  การวางแผนกาํไรและ 
 การควบคุม 3 หน่วยกิต 
131-422  การบริหารตน้ทุนเชิง 
 กลยทุธ์ 3 หน่วยกิต 
131-423 สมัมนาการบญัชีบริหาร 3 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวชิาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน 
132-431 การตรวจสอบและ 
 ควบคุมระบบสารสนเทศ 
 ทางการบญัชี  3 หน่วยกิต 
131-432 สมัมนาการสอบบญัชี 3 หน่วยกิต 
131-433  สมัมนาการตรวจสอบ 
 ภายใน           3 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชี 
131-409  โปรแกรมสาํเร็จรูปเพือ 
 งานทางการบญัชี   3 หน่วยกิต 
131-441  ฐานขอ้มูลทางการบญัชี 3 หน่วยกิต 
131-442  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
 สารสนเทศทางการบญัชี   3 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวชิาวชิาชีพเลอืก                  12  หน่วยกติ 
3) ต้องเลอืกเรียนวชิาสัมมนาไม่น้อยกว่า 

3 หน่วยกติ และ 
4) ต้องเลอืกเรียนวชิาสหกจิศึกษา 1 หรือ

วชิาการฝึกงานทางการบญัชี 
 

กลุ่มวชิาการบญัชีการเงนิ 
131-411 การบญัชีเฉพาะกิจการ   3 หน่วยกิต 
131-412  การบญัชีระหวา่งประเทศ 3 หน่วยกิต 
131-413  สมัมนาการบญัชีการเงิน  3 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวชิาการบญัชีบริหาร 
131-421  การวางแผนกาํไรและ 
 การควบคุม 3 หน่วยกิต 
131-422  การบริหารตน้ทุนเชิง 
 กลยทุธ์ 3 หน่วยกิต 
131-423 สมัมนาการบญัชีบริหาร 3 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวชิาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน 
132-431 การตรวจสอบและ 
 ควบคุมระบบสารสนเทศ 
 ทางการบญัชี  3 หน่วยกิต 
131-432 สมัมนาการสอบบญัชี 3 หน่วยกิต 
131-433  สมัมนาการตรวจสอบ 
 ภายใน           3 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชี 
131-409  โปรแกรมสาํเร็จรูปเพือ 
 งานทางการบญัชี   3 หน่วยกิต 
131-441  ฐานขอ้มูลทางการบญัชี 3 หน่วยกิต 
131-442  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 สารสนเทศทางการบญัชี   3 หน่วยกิต 
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131-443 การสือสารขอ้มูลทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต 
131-444  สมัมนาเทคโนโลยแีละระบบ 
 สารสนเทศทางการบญัชี   3 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาการภาษอีากร 
131-452  การวางแผนภาษี            3 หน่วยกิต 
131-453  สมัมนาการภาษีอากร    3 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาอนืๆ 
130-490  เตรียมสหกิจศึกษา             1 หน่วยกิต 
130-491 สหกิจศึกษา 1 5 หน่วยกิต 
130-492 สหกิจศึกษา 2 5 หน่วยกิต 
131-461  การฝึกงานทางการบญัชี   3 หน่วยกิต 
131-462  การวจิยัทางการบญัชี        3 หน่วยกิต 

131-443 การสือสารขอ้มูลทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต 
131-444  สมัมนาเทคโนโลยแีละระบบ 
 สารสนเทศทางการบญัชี   3 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาการภาษอีากร 
131-452  การวางแผนภาษี            3 หน่วยกิต 
131-453  สมัมนาการภาษีอากร    3 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาอนืๆ 
130-490  เตรียมสหกิจศึกษา             1 หน่วยกิต 
130-491 สหกิจศึกษา 1 5 หน่วยกิต 
130-492 สหกิจศึกษา 2 5 หน่วยกิต 
131-461  การฝึกงานทางการบญัชี   3 หน่วยกิต 
131-462  การวจิยัทางการบญัชี        3 หน่วยกิต 

 

หมวดวชิาเลอืกเสรี                    6 หน่วยกติ 
ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาใดๆ ทีเปิดสอนในระดบั
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัสยาม  

หมวดวชิาเลอืกเสรี                    6 หน่วยกติ 
ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาใดๆ ทีเปิดสอนในระดบั
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัสยาม  

 

การฝึกงาน 
นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งเรียนวิชาสหกิจศึกษา 

หรือวิชาการฝึกงานทางการบญัชี 

การฝึกงาน 
นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งเรียนวิชาสหกิจศึกษา 

หรือวิชาการฝึกงานทางการบญัชี  

 
 
 

กลุ่มวชิาโท 
     ในกรณีทีนกัศึกษาต่างสาขาวิชาตอ้งการเลือก
ลงรายวิชาโทในหลกัสูตรบญัชีบณัฑิตใหน้กัศึกษา
ลงกลุ่มวิชาโท จาํนวน 15 หน่วยกิต ซึง
ประกอบดว้ยรายวิชาต่อไปนี 
 131-203 การบญัชีขนักลาง 1 
 131-301 การบญัชีขนักลาง 2 
 131-308 การบญัชีตน้ทุน 
 131-306 การสอบบญัชี 
 131-472 การบญัชีขนัสูง 2 

กลุ่มวชิาโท 
     ในกรณีทีนกัศึกษาต่างสาขาวิชาตอ้งการ
เลือกลงรายวิชาโทในหลกัสูตรบญัชีบณัฑิตให้
นกัศึกษาลงกลุ่มวิชาโท จาํนวน 15 หน่วยกิต ซึง
ประกอบดว้ยรายวิชาต่อไปนี 
 131-203 การบญัชีขนักลาง 1 
 131-301 การบญัชีขนักลาง 2 
 131-308 การบญัชีตน้ทุน 
 131-306 การสอบบญัชี 
 131-472 การบญัชีขนัสูง 2 
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แผนการศึกษาหลกัสูตรบัญชีบัณฑิต หลกัสูตร 4 ปี (ภาคปกติ) 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 

ปีที 1 ภาคการศึกษาที 1 ปีที 1 ภาคการศึกษาที 1 
รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต 
xxx-xxx 
113-108 

 
 

114-101 
121-101 
130-104 
131-103 
133-202 

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
การใชภ้าษาไทยเพือการสือสาร หรือ 
113-109 การใชภ้าษาไทยเพือการนาํ 
เสนอ 
ภาษาองักฤษ 1 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
การบญัชีการเงิน 1 
หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 
 
 

3 
 
 

3 
2 

3 
3 
3 

3 

101-101 
 

101-201 
101-203 

 
 
 
 

101-301 
131-103 
133-202 

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ
การพฒันาทียงัยนื 
ภาษาไทยเพือการสือสาร 
ภาษาองักฤษเพือการปรับพืน                
(*เป็นรายวชิาไม่นบัหน่วยกิตทีนกัศึกษา
ตอ้งสอบผา่น (S) จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาองักฤษใน
ชีวิตประจาํวนัได)้ 
ทกัษะดิจิทลัสาํหรับศตวรรษที 21 
การบญัชีการเงิน 1 
หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 

3 
 

3 
  
 
 
 
 

 3* 
3 
3 
3 

 รวม 20  รวม 15 
 
 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
ปีที 1 ภาคการศึกษาที 2 ปีที 1 ภาคการศึกษาที 2 

รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต 
xxx-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 101-xxx เลือกเรียนหมวดวชิาศึกษาทวัไป 3 

xxx-xxx กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที 2 2 101-xxx เลือกเรียนหมวดวชิาศึกษาทวัไป 3 

xxx-xxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 3   101-401 ชีวิต  สุขภาวะ และการออกกาํลงักาย 3 

114-102  ภาษาองักฤษ 2 2  130-104 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 

 129-xxx กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา 2 131-104 การบญัชีการเงิน 2 3 

131-104 การบญัชีการเงิน 2 3  134-201 หลกัการจดัการ 3 

134-201 หลกัการจดัการ 
 

3    

3 รวม 18  รวม 18 
 
  



มคอ.2133 
 

 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 

ปีที 2 ภาคการศึกษาที 1 ปีที 2 ภาคการศึกษาที 1 
รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต 

xxx-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 101-xxx เลือกเรียนหมวดวชิาศึกษาทวัไป 3 

xxx-xxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 3   101-xxx เลือกเรียนหมวดวชิาศึกษาทวัไป 3 

114-201 ภาษาองักฤษ 3 2 101-204 ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั 3 

131-203 การบญัชีขนักลาง 1 3 131-203 การบญัชีขนักลาง 1 3 

131-308 การบญัชีตน้ทุน 3  131-308 การบญัชีตน้ทุน 3 

132-203 การเงินธุรกิจ 3  132-203 การเงินธุรกิจ 3 

 รวม 17  รวม 18 
 
 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
ปีที 2 ภาคการศึกษาที 2 ปีที 2 ภาคการศึกษาที 2 

รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต 
114-202 ภาษาองักฤษ 4 2  101-205 ภาษาองักฤษเพือการศึกษาทางวิชาการ 3  
130-204 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพือการตดัสินใจ

ทางธุรกิจ 
 

3 
130-204 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพือการตดัสินใจทาง

ธุรกิจ 
 
3 

130-215 ธุรกิจระหวา่งประเทศ 3  130-215 ธุรกิจระหวา่งประเทศ 3  
130-302 
131-301 

กฎหมายธุรกิจ 
การบญัชีขนักลาง 2 

3  
3  

130-302 กฎหมายธุรกิจ 3  
131-301 การบญัชีขนักลาง 2 3  

131-309 การบริหารตน้ทุน 3 131-309 การบริหารตน้ทุน 3 
 รวม 17  รวม 18 

  



มคอ.2134 
 

 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
ปีที 3 ภาคการศึกษาที 1 ปีที 3 ภาคการศึกษาที 1 

รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต 
114-301 ภาษาองักฤษ 5 หรือ 114-303  การใช้

ภาษาองักฤษเพือวชิาชีพ 
 

2  
101-308 คอมพิวเตอร์สาํหรับการศึกษาและการ

ทาํงาน 
 
3 

130-212 การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน 3 130-212 การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน 3 
130-303 การภาษีอากร 1 3  130-303 การภาษีอากร 1 3  
131-306 การสอบบญัชี 3  131-306 การสอบบญัชี 3 
131-403 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3  131-403 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3 
136-301 การจดัการการผลิตและการดาํเนินงาน 3  136-301 การจดัการการผลิตและการดาํเนินงาน 3 

 รวม 17  รวม 18 

 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
ปีที 3 ภาคการศึกษาที 2 ปีที 3 ภาคการศึกษาที 2 

รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต 
114-302 ภาษาองักฤษ 6 หรือ 114-304  เทคนิค

การใชภ้าษาองักฤษเพือการนาํเสนอ
ทางวชิาชีพ 

 
 

2 

130-403 การออกแบบนวตักรรม 3 

130-403 การออกแบบนวตักรรม 3 131-305 การภาษีอากร 2 3 
131-305 การภาษีอากร 2 3 131-307 การควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายใน 
 
3 

131-307 การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน 

 
3 

131-460 
13x-xxx 

สาํนกังานบญัชีจาํลอง 
เตรียมสหกิจศึกษาหรือวชิาวิชาชีพเลือก 

3 
1 หรือ 3 

131-460 สาํนกังานบญัชีจาํลอง 3 
13x-xxx เตรียมสหกิจศึกษาหรือวชิาวิชาชีพเลือก 1 หรือ 3    

 
รวม 

15 หรือ 
17 

 
รวม 13 หรือ 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2135 
 

 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
ปีที 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีที 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต 
13x-xxx สหกิจศึกษา 1 หรือ การฝึกงานทางการ

บญัชี 
5 หรือ 3 13x-xxx สหกิจศึกษา 1 หรือ การฝึกงานทางการ

บญัชี 
 

5 หรือ 3 
 รวม 5 หรือ 3  รวม 5 หรือ 3 

 
หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
ปีที 4 ภาคการศึกษาที 1 ปีที 4 ภาคการศึกษาที 1 

รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต 
130-404 

 
130-405 
131-408 

 
131-471 
131-xxx 
xxx-xxx 

การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกิจ   
สตาร์ทอพั 
การจดัการเชิงกลยทุธ์เพือการแข่งขนั 
การรายงานทางการเงินและการ
วเิคราะห์งบการเงิน 
การบญัชีขนัสูง 1 
วชิาวิชาชีพเลือก 
วชิาเลือกเสรี 

 
3  
3  
 

3  
3 
3 
3  

130-404 
 

130-405 
131-408 

 
131-471 
131-xxx 
xxx-xxx 

การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกิจ   
สตาร์ทอพั 
การจดัการเชิงกลยทุธ์เพือการแข่งขนั 
การรายงานทางการเงินและการวเิคราะห์
งบการเงิน 
การบญัชีขนัสูง 1 
วชิาวิชาชีพเลือก 
วชิาเลือกเสรี 

 
3  
3  
 
3  
3 
3 
3  

 รวม 18  รวม 18 

 
 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
ปีที 4 ภาคการศึกษาที 2 ปีที 4 ภาคการศึกษาที 2 

รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต 
131-472 การบญัชีขนัสูง 2 3  131-472 การบญัชีขนัสูง 2 3  
131-xxx วชิาวิชาชีพเลือก 3 131-xxx วชิาวิชาชีพเลือก 3 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3 xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3 

 รวม 9  รวม 9 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2136 
 

 
 

 

แผนการศึกษาหลกัสูตรบัญชีบัณฑิต หลกัสูตร 4 ปี (ภาคคาํ) 
หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 

ปีที 1 ภาคการศึกษาที 1 ปีที 1 ภาคการศึกษาที 1 
รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต 
xxx-xxx 

 
113-108 

 
 

114-101 
121-101 
130-104 
131-103 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
การใชภ้าษาไทยเพือการสือสาร 
หรือ 113-109 การใชภ้าษาไทยเพือ
การนาํเสนอ 
ภาษาองักฤษ 1 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
การบญัชีการเงิน 1 
 

 
3 
 
 

3  
2 
3  
3  
3  

 

101-101 
 

101-301 
101-203 

 
 
 
 

130-215 
131-103 
133-202 

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ
การพฒันาทียงัยนื 
ทกัษะดิจิทลัสาํหรับศตวรรษที 21 
ภาษาองักฤษเพือการปรับพืน 
(*เป็นรายวชิาไม่นบัหน่วยกิตที
นกัศึกษาตอ้งสอบผา่น (S) จึงจะ
สามารถลงทะเบียนวชิา 101-204 
ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัได)้ 
ธุรกิจระหวา่งประเทศ 
การบญัชีการเงิน 1 
หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 

3 
 
3  
 
 

 
 

3* 
3 
3  
3 

 รวม 17  รวม 15 
 
 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
ปีที 1 ภาคการศึกษาที 2 ปีที 1 ภาคการศึกษาที 2 

รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต 
xxx-xxx 

 
114-102 
xxx-xxx 

 
xxx-xxx 

 
131-104 
134-201 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
ภาษาองักฤษ 2 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ 
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพล
ศึกษา 
การบญัชีการเงิน 2 
หลกัการจดัการ 

 
3 
2 
 

3  

2 
 

3  
3  

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

เลือกเรียนหมวดวชิาศึกษาทวัไป 
เลือกเรียนหมวดวชิาศึกษาทวัไป 
ชีวิต  สุขภาวะ และการออกกาํลงักาย 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
การบญัชีการเงิน 2 
หลกัการจดัการ 
 
 
 

3 
3 
3  

3 
3  
3  
 

 รวม 17  รวม 18 
 
 
 
 
 



มคอ.2137 
 

 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 

ปีที 2 ภาคการศึกษาที 1 ปีที 2 ภาคการศึกษาที 1 
รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต 
xxx-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

3 101-xxx เลือกเรียนหมวดวชิาศึกษาทวัไป 3 

114-201 ภาษาองักฤษ 3 2 101-xxx เลือกเรียนหมวดวชิาศึกษาทวัไป 3 
131-203 การบญัชีขนักลาง 1 3 101-204 ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั 3 
131-308 การบญัชีตน้ทุน 3  131-203 การบญัชีขนักลาง 1 3 
132-203 การเงินธุรกิจ 3  131-308 การบญัชีตน้ทุน 3 
133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 3 132-203 การเงินธุรกิจ 3 

 รวม 17   รวม 18 

 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
ปีที 2 ภาคการศึกษาที 2 ปีที 2 ภาคการศึกษาที 2 

รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต ชือวิชา รหสัวชิา หน่วยกิต 
114-202 ภาษาองักฤษ 4 2 101-201 ภาษาไทยเพือการสือสาร 3 

xxx-xxx 
 

130-215 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ 
ธุรกิจระหวา่งประเทศ 

 
3 
3 

101-205 ภาษาองักฤษเพือการศึกษาทางวิชาการ 3 

130-302 กฎหมายธุรกิจ  

3 
130-204 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพือการตดัสินใจทาง

ธุรกิจ 

 
3 

131-301 การบญัชีขนักลาง 2 3 130-302 กฎหมายธุรกิจ 3 

131-309 การบริหารตน้ทุน 3 131-301 การบญัชีขนักลาง 2 3 

   131-309 การบริหารตน้ทุน 3 

 รวม 17  รวม 18 
 
 
 
  



มคอ.2138 
 

 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
ปีที 3 ภาคการศึกษาที 1 ปีที 3 ภาคการศึกษาที 1 

รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต 
114-301 

 
130-204 

 
130-212 
130-303 
131-306 
131-403 

ภาษาองักฤษ 5 หรือ 114-303  การ
ใชภ้าษาองักฤษเพือวชิาชีพ 
การวเิคราะห์ขอ้มูลเพือการ
ตดัสินใจทางธุรกิจ 
การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน 
การภาษีอากร 1 
การสอบบญัชี 
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

 
2  
3 

3 
3 
3 
3 

101-308 
 

130-212 
 

130-303 
131-306 
131-403 
136-301 

คอมพิวเตอร์สาํหรับการศึกษาและการ
ทาํงาน 
การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน 
 
การภาษีอากร 1 
การสอบบญัชี 
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
การจดัการการผลิตและการดาํเนินงาน 

 
3 
3 

3 
3 
3 
3 

 รวม 17  รวม 18 

 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
ปีที 3 ภาคการศึกษาที 2 ปีที 3 ภาคการศึกษาที 2 

รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต 
114-302 

 
 

131-305 
131-307 

 
131-460 
136-301 

 
13x-xxx 

ภาษาองักฤษ 6 หรือ 114-304  
เทคนิคการใชภ้าษาองักฤษเพือการ
นาํเสนอทางวิชาชีพ 
การภาษีอากร 2 
การควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 
สาํนกังานบญัชีจาํลอง 
การจดัการการผลิตและการ
ดาํเนินงาน 
เตรียมสหกิจศึกษาหรือวชิาวิชาชีพ
เลือก 

 
 
2  
3 
 
3 
3 
3 
 

1 หรือ 3 

130-403 
 
 

131-305 
131-307 

 
131-460 
13x-xxx 

การออกแบบนวตักรรม  
 
 
การภาษีอากร 2 
การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน 
สาํนกังานบญัชีจาํลอง 
เตรียมสหกิจศึกษาหรือวชิาชีพเลือก 

3 
 
 
3 
 
3 
3 

1 หรือ 3 

 รวม 15 หรือ 17  รวม 13 หรือ 15 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
ปีที 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีที 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต 
13x-xxx สหกิจศึกษา 1 หรือ การฝึกงาน

ทางการบญัชี 
5 หรือ 3 13x-xxx สหกิจศึกษา 1 หรือ การฝึกงานทางการ

บญัชี 
5 หรือ 3 

 รวม 5 หรือ 3  รวม 5 หรือ 3 



มคอ.2139 
 

 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
ปีที 4 ภาคการศึกษาที 1 ปีที  4 ภาคการศึกษาที 1 

รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต รหสัวชิา ชือวิชา หน่วยกิต 
130-403 
130-404 

 
131-408 

 
131-471 
131-xxx 
xxx-xxx 

การออกแบบนวตักรรม 
การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกิจ 
สตาร์ทอพั 
การรายงานทางการเงินและการ
วเิคราะห์งบการเงิน 
การบญัชีขนัสูง 1 
วชิาวิชาชีพเลือก 
วชิาเลือกเสรี 

3  
 
3 

 
3 
3 
3 
3 

130-404 
 

130-405 
131-408 

 
131-471 
131-xxx 
xxx-xxx 

การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกิจ 
สตาร์ทอพั 
การจดัการเชิงกลยทุธ์เพือการแข่งขนั 
การรายงานทางการเงินและการ
วเิคราะห์งบการเงิน 
การบญัชีขนัสูง 1 
วชิาวิชาชีพเลือก 
วชิาเลือกเสรี 

 
3  
3 
 
3 

 
3 
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กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที 2 
การจดัการเชิงกลยทุธ์เพือการ
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คาํอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาศึกษาทวัไป 
หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต 
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1. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

100-101 หลกัเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกจิ 

             พอเพยีง             3(3-0-6)   
 (Principles of Economics and Philosophy of 
             Sufficiency Economy) 

หลักทัวไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดสรร
ทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั เพือให้เกิด อรรถประโยชน์
สู ง สุด  ประกอบด้วยด้านมหภาคว่ าด้วยรายได้
ประชาชาติ พฤติกรรมโดยรวมของการบริโภค การออม 
การลงทุน ระดบัรายได  ้ระดบัราคา งบประมาณของ
รัฐบาล การเงินการธนาคาร และเศรษฐกิจ ระหว่าง
ประเทศ และดา้นจุลภาคว่าดว้ยพฤติกรรมของผูด้าํเนิน
กิจกรรมต่างๆ ทฤษฎีการเลือกของผูบ้ริโภค ทฤษฎี
ต้นทุน และโครงสร้างของตลาด ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงว่าดว้ยการดาํเนินการตามสายกลาง โดยมิให้มี
การใชจ่้ายเกินตวั ทงัในระดบับุคคล ระดบัธุรกิจ และ
ระดับประเทศ  เพือป้องกันภาวะหลอมละลาย  ทาง
เศรษฐกิจ  และเพือให้ เ กิดความเจริญเติบโตและ
พฒันาการอยา่งยงัยนื 

*101-101  หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพอื 

               การพฒันาทยีงัยนื                           3(3-0-6)
   (Sufficiency Economy Philosophy for 

               Sustainable Development) 

หลักการแนวคิดและความสําคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลกัการเบืองตน้ทางเศรษฐศาสตร์
และการรู้เท่าทันทางการเงิน ความเชือมโยงระหว่าง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาทียงัยืนและ
เป้าหมายการพฒันาทียงัยืน การดาํรงชีวิตในสังคมร่วม
สมยัดว้ยการนอ้มนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ
การพฒันาทียงัยืนโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือ
กรณีศึกษา 

เปลียนรหสัและชือ
วชิา 

ปรับคาํอธิบาย
รายวชิา 

100-102  ปรัชญาและศาสนากบัการครองชีวิต  3(3-0-6) 

             (Philosophy, Religions and Life Style) 

หลกัปรัชญา คาํสอนของศาสนาต่างๆและความสําคญั
ของศาสนากบัการดาํเนินชีวิต ความหมายและคุณค่า
ของชีวิตตามหลกัศาสนา หลกัธรรมในการดาํรงชีวิต 
ความสาํคญัของศีล สมาธิ ปัญญา การพฒันาตนและการ
แก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนาต่างๆ 
รวมถึงการประยุกต์ใช้เพือสร้างความสําเร็จในการ
ทาํงานและการอยูร่่วมกบัผูอื้นอยา่งสันติ 

101-107 ปรัชญาและศาสนากบัการครองชีวติ 3(3-0-6)
 (Philosophy, Religions and Life Style)  

หลกัปรัชญา คาํสอนของศาสนาต่างๆ และความสําคญั
ของศาสนากบัการดาํเนินชีวิต ความหมายและคุณค่า
ของชีวิตตามหลกัศาสนา หลกัธรรมในการดาํรงชีวิต 
ความสาํคญัของศีล สมาธิ ปัญญา การพฒันาตนและการ
แก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนาต่างๆ 
รวมถึงการประยุกต์ใช้เพือสร้างความสําเร็จในการ
ทาํงานและการอยูร่่วมกบัผูอื้นอยา่งสันติ 

เปลียนรหสัวชิา 

100-103   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพือการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ                          3(2-2-5) 

             (Principles of Logics and Thinking Skill for 

101-108   หลกัตรรกศาสตร์และทกัษะการคดิเพอื 

             การเรียนรู้ตลอดชีวิต                         3(2-2-5) 

             (Principles of Logics and Thinking Skill for  

เปลียนรหสัวชิา 
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             Lifelong Learning)   

หลกัตรรกศาสตร์ ความรู้พืนฐานของกระบวนการคิด 
การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใชท้กัษะการคิด
ชนิดต่างๆในการแกปั้ญหาทีแตกต่างกัน เช่น การคิด
วิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์ การคิด
วิพากษ ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ การคิดประยกุต ์การ
คิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแก้ปัญหา 
การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค ์การคิดอนาคต และ
การ เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะการเขา้ถึงแหล่ง
ความรู้เพิอการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง 

             Lifelong Learning)   

หลกัตรรกศาสตร์ ความรู้พืนฐานของกระบวนการคิด 
การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใชท้กัษะการคิด
ชนิดต่างๆในการแกปั้ญหาทีแตกต่างกนั เช่น การคิด
วิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์ การคิด
วิพากษ ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ การคิดประยกุต ์การ
คิดเชิงมโนทศัน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแกปั้ญหา 
การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค ์การคิดอนาคต และ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะการเข้าถึงแหล่ง
ความรู้เพิอการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง 

100-104 มนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาบุคลกิภาพ  
  3(3-0-6)  

               (Human Relations and Personality 

             Development) 

ความหมาย ทีมา และประโยชน์ของมนุษยสัมพนัธ์ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม 
การปรับตวัให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม 
ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พฒันาการทางบุคลิกภาพของ
บุคคลเพือการปรับตวัทางสังคม ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล ภาวะผูน้ํา และการฝึกพฤติกรรมทีเหมาะสม 
ตลอดจนมารยาททางสังคม 

*101-109 มนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาบุคลกิภาพ    
3(3-0-6)   

              (Human Relations and Personality 

              Development) 

ความหมาย ทีมา และประโยชน์ของมนุษยสัมพนัธ์ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ ในสังคม 
การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มในสังคม 
ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พฒันาการทางบุคลิกภาพของ
บุคคลเพือการปรับตวัทางสังคม ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล ภาวะผูน้ํา การฝึกพฤติกรรมทีเหมาะสมและ
มารยาททางสังคม การสร้างความประทับใจแรกพบ 
การแต่งกายการแต่งหน้าและการทาํผมเพือส่งเสริม
บุคลิกภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ การพฒันา
ทกัษะการพูดดว้ยการออกเสียงทีชดัเจนและใชภ้าษาที
ถกูตอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์  

เปลียนรหสัวชิา 

ปรับคาํอธิบาย
รายวชิา 

100-105  จิตวทิยาในชีวติประจําวนั                  3(3-0-6) 

             (Psychology in Daily Life)   

ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพือประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั การพฒันาทกัษะทางจิต-สังคม ความ
เขา้ใจตนเองและผูอื้น การวิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล การรับรู้ การอธิบายสาเหตุแห่งพฤติกรรมและ
การจูงใจให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ บุคลิกภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  การพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ การจดัการกบัความเครียดและความขดัแยง้ทาง
จิต สุขภาพจิตและการปรับตวั 

*101-110  จิตวทิยาในชีวิตประจําวนั                 3(3-0-6) 

               (Psychology in Daily Life)   

แน ว คิ ดท า ง จิ ต วิ ท ย า แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาํวนั พฒันาการมนุษย ์บุคลิกภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การเขา้ใจตนเองและผูอื้น การ
วิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการ
รับรู้ การจูงใจ การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ การ
จดัการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตวั 

เปลียนรหสัวชิา 

ปรับคาํอธิบาย
รายวชิา 
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100-106  อาเซียนในโลกยุคใหม่                         3(3-0-6) 

             (ASEAN in the Modern World)  

การเปลียนแปลงของโลกในปัจจุบัน การจัดระเบียบ
โลกใหม่ ความสําคญัของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต่้อ
โลกปัจจุบนั ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ปัจจยั
ทีมีผลต่ออาเซียน  อาทิ  ปัจจัยทางประวัติศาสตร์  
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม สภาพการณ์
และปัญหาของอาเซียนในปัจจุบนั ความสัมพนัธ์ภายใน
กลุ่มประเทศอาเซียน บทบาทของอาเซียนต่อไทยและ
ประชาคมโลก บทบาทของชาติมหาอาํนาจต่ออาเซียน 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัอาเซียน 

*101-111  อาเซียนในโลกยุคใหม่            3(3-0-6)
   (ASEAN in the Modern World)  

การเปลียนแปลงครังใหญ่ของเอเชียทีมีแนวโนม้ในการ
เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจของโลก กลุ่มประเทศทีมีอตัรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจระดบัสูง และมีศกัยภาพทีจะ
เปลียนแปลงภูมิเศรษฐกิจของโลก ความท้าทายของ
เอเชียและอาเซียนในการปรับตวัและคงอยูบ่นเส้นทาง
การเป็นศูนยก์ลางของโลก พฒันาการของอาเซียนและ
ประชาคมอาเซียน ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
วฒันธรรม บทบาทของอาเซียนและประเทศไทยในเวที
โลก 

เปลียนรหสัวชิา  
ปรับคาํอธิบาย
รายวชิา 

100-107 อารยธรรมศึกษา                               3(3-0-6) 

             (Civilization Studies)  
อารยธรรมและวิวฒันาการของอารยธรรมโลก อารย
ธรรมไทย ปัจจยัทีกาํหนดลกัษณะสังคมและวฒันธรรม
ไทย  ความรู้ เ รืองธรรมชาติและประยุกตวิทยาใน
สังคมไทย  สังคม  เศรษฐกิจ  การปกครอง  ศาสนา 
พิ ธี ก ร รม  ก า รละ เ ล่ นพื นบ้ า น  สถ า ปั ต ยกร รม 
ประติมากรรม  จิตรกรรม  นาฏศิลป์  ดุ ริยางคศิลป์  
การศึกษา ค่านิยมของไทย รวมทงัแนวโน้มของสังคม
และวฒันธรรม 

*101-112  อารยธรรมศึกษา                              3(3-0-6) 

              (Civilization Studies)  
อารยธรรมทีสําคัญ  ทังอารยธรรมตะวันตกและ
ตะวนัออก ยคุโบราณ ยคุกลาง ยคุใหม่ การส่งต่อมรดก
ทางภู มิ ปัญญาให้กับโลกในยุค ปัจ จุบัน  ผลงาน
ศิลปกรรม ที โดด เ ด่นในแต่ ละยุ ค  ภู มิหลังท า ง
ประวติัศาสตร์และมรดกทางวฒันธรรมของไทยและ
ประเทศเพือนบา้นในกลุ่มอาเซียน 

เปลียนรหสัวชิา 

ปรับคาํอธิบาย
รายวชิา 

100-108 ทกัษะการศึกษา                                3(2-2-5) 

             (Study Skills)            

คุณค่าของการศึกษา และวิธีการศึกษาทีสัมฤทธิผลโดย
วิเคราะห์เจตคติ  และคุณค่าของตนเอง  ของชีวิต  และ
ความสัมพันธ์กับการศึกษาระบบอุดมศึกษา  ศึกษา
ทกัษะทีจาํเป็นสําหรับการศึกษา อาทิ การใชห้้องสมุด  
การสืบคน้ขอ้มูลจากเทคโนโลยสีารสนเทศ  การสือสาร
ใหม่  และทีเป็นปัจจุบนั  ศึกษาปัญหา และอุปสรรคใน
การศึกษา   การนําเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้เพือ
ปรับปรุงทักษะการวิเคราะห์หลักการคิดเชิงวิพากษ์  
และวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์  การทาํงานเป็นทีม  การ
บริหารเวลาในการศึกษา  การบริหารความขดัแยง้ทาง
การศึกษา  ทักษะการอ่าน ฟัง การจดบันทึก การจับ
ประเด็น  การจัดทาํรายงาน และการนาํเสนอ รวมทงั

*101-113  ทกัษะการศึกษา                              3(2-2-5)  
               (Study Skills)            
คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธิผลใน
ระดบัอุดมศึกษา ทกัษะทีจาํเป็นสําหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที  2 1  การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ทักษะการคิดวิเคราะห์  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค ์การทาํงานเป็นทีม จิต
สาธารณะ การบริหารเวลา   

เปลียนรหสัวชิา 

ปรับคาํอธิบาย
รายวชิา 
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ทกัษะการใชชี้วิตทีสําคญั ไดแ้ก่ ทกัษะในการบริหาร
การเงินส่วนบุคคล  และทกัษะการเป็นพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตย ฯลฯ 

111-101  จิตวทิยาทวัไป                                 3(3-0-6)  
             (General Psychology)  
แนวทางการศึกษา  และความเป็นมาของจิตวิทยา 
ความหมายของพฤติกรรม เป้าหมายของวิชาจิตวิทยา 
และคุณค่าในทางปฏิบัติ  การสัมผัสและการรับรู้  
แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล อารมณ์ พฒันาการของแต่ละช่วงวยั 
สติปัญญา และการวดั ความผิดปกติทางจิตและการ
พฒันาสุขภาพจิต การเขา้ใจและการพฒันาตนเอง 

101-114  จิตวทิยาทวัไป                                 3(3-0-6)  
             (General Psychology)  

แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา 
ความหมายของพฤติกรรม เป้าหมายของวิชาจิตวิทยา
และคุณค่าในทางปฏิบัติ  การสัมผัสและการรับรู้  
แรงจูงใจ  การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล อารมณ์ พฒันาการของแต่ละช่วงวยั 
สติปัญญาและการวดั ความผิดปกติทางจิตและการ
พฒันาสุขภาพจิต การเขา้ใจและการพฒันาตนเอง 

 

เปลียนรหสัวชิา 

111-102  สังคมวทิยาเบืองต้น                           3(3-0-6) 

             (Introduction to Sociology)   

อิท ธิพลของสิงแวดล้อมทางสั งคมที มี ต่อ บุคคล 
สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพลของ
กลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และ
ความเป็นผูน้าํ เจตคติในการทาํงาน การมีมนุษยสัมพนัธ์
ทีดี  พิจารณาความสําคญัและวิวฒันาการของสถาบนั
ต่าง ๆ โดยเทียบลาํดบั ความเจริญทางเทคโนโลยี และ
ความเปลียนแปลงทางประชากร 

101-115 สังคมวิทยาเบืองต้น                           3(3-0-6) 

             (Introduction to Sociology)   

อิท ธิพลของสิงแวดล้อมทางสั งคมที มี ต่อบุคคล 
สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพล
ของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม 
และความเป็นผูน้าํ เจตคติในการทาํงาน มนุษยสัมพนัธ์
ทีดี ความสาํคญัและวิวฒันาการของสถาบนัต่าง ๆ โดย
เทียบลําดับ  ความเจริญทางเทคโนโลยี และความ
เปลียนแปลงทางประชากร 

เปลียนรหสัวชิา 

111-103  หลกัเศรษฐศาสตร์                             3(3-0-6) 

             (Principle of Economics)   

หลกัทวัไปของเศรษฐศาสตร์ทีว่าดว้ยมูลค่า ราคาและ
การจัดสรรท รัพยากร  พฤติกรรมของผู ้บ ริ โภค 
แนวความคิดเรืองอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎ
การลดของสินคา้ ภายใตท้ฤษฎีตน้ทุนและปัจจยัต่างๆ 
ทีกาํหนดอุปทานของสินคา้และบริการของปัจจยัการ
ผลิต  ในตลาดทีมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่
สมบูรณ์ ปัจจยัการผลิตและการกาํหนดปัจจยัการผลิต
โดยยอ่ในส่วนของตน้ทุนเชิงเปรียบเทียบ 

101-116  หลกัเศรษฐศาสตร์                             3(3-0-6) 

             (Principle of Economics)   

หลกัทวัไปของเศรษฐศาสตร์ทีว่าดว้ยมูลค่า ราคาและ
การจัดสรรท รัพยากร  พฤติกรรมของผู ้บ ริ โภค 
แนวความคิดเรืองอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎ
การลดของสินคา้ ภายใตท้ฤษฎีตน้ทุนและปัจจยัต่างๆ 
ทีกาํหนดอุปทานของสินคา้และบริการของปัจจัยการ
ผลิตในตลาดทีมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่
สมบูรณ์ ปัจจยัการผลิตและการกาํหนดปัจจยัการผลิต
โดยยอ่ในส่วนของตน้ทุนเชิงเปรียบเทียบ 

เปลียนรหสัวชิา 

111-106  สันตภิาพศึกษา                                2(2-0-4) 

             (Peace Studies)        

- ยกเลิก 
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ความแตกต่างระหวา่งแนวความคิดพืนฐานทางปรัชญา 
กระบวนการสือสารของมนุษยแ์ละระดบัภาษาทีใช ้เพือ
สร้างความเขา้ใจทีตรงกนั ทฤษฎีและแนวความคิดของ
การเมืองและเศรษฐกิจในระบบต่างๆ สาเหตุแห่งความ
ขดัแยง้ทางการเมือง เศรษฐกิจ และศาสนา อนันาํไปสู่
ความขดัแยง้ทางอาวุธและสงคราม ทีเกิดขึนทงัในอดีต
และปัจจุบนั 

วิเคราะห์ถึงวิธีในการแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้โดยสันติ
วิธีและปราศจากความรุนแรงทงัในระดบัปัจเจกบุคคล 
ครอบครัว องค์กร สังคม รวมทงัในระดบัชาติและใน
ระดบัโลกวิธีการในการลดกาํลงัอาวธุ การยอมรับความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลและสิทธิมนุษยชน  บทบาทของ
สหประชาชาติและองค์กรต่าง ๆ ในการผดุงรักษา
สันติภาพของโลก 

111-107  ความรู้เบืองต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
2(2-0-4)  

              (Introduction to Intellectual Property) 

ความสําคัญของการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาทีมีต่อการส่งเสริมความคิดริเริมของมนุษย์
ตลอดจนการพฒันาความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และพฒันาการดา้นศิลปะและวรรณกรรม
ความเกียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคล  ธุรกิจ  
และองคก์รประเภทต่าง ๆ หลกักฎหมายไทยทีเกียวขอ้ง
กับทรัพย์สินทางปัญญา ทังลิขสิทธิ สิทธิบัตร และ
เครืองหมายการคา้ รวมทงัสนธิสัญญาระหวา่งประเทศ
ทีเกียวข้องกับลิขสิทธิและเครืองหมายการค้า  เช่น 
สนธิสัญญา WTO  TRIP’s  และ  Patient Cooperation Treaty  

บทบาทของ WIPO  ในการส่งเสริมการปกป้องทรัพยสิ์น
ทางปัญญาระหว่างประเทศตลอดจนการบริหารให้
เป็นไปตามสนธิสัญญาระหวา่งประเทศทีเกียวขอ้ง 

การเรียนการสอนจะเน้นกรณีศึกษา ดา้นการประยุกต์
หลกัการทางทรัพยสิ์นทางปัญญาทีเกียวขอ้งกบัปัญหา
ในทางเทคโนโลย ีธุรกิจ ชีววศิวกรรมและคอมพิวเตอร์ 

- ยกเลิก 

112-101  อารยธรรม                                      3(3-0-6) 

             (Civilizations)           

- ยกเลิก 
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ประวติัความเป็นมาของอารยธรรม  และวิวฒันาการ
ของมนุษยชาติโดยสัง เขป  อารยธรรมแม่บททัง
ตะวนัตกและตะวนัออก ซึงไดทิ้งมรดกใหก้บัโลกในยคุ
ปัจจุบนั อารยธรรมยคุฟืนฟูศิลปะวิทยาการ การปฏิรูป
ศ า สน า  แ ล ะ ก า ร ป ฏิ วั ติ ท า ง ภู มิ ปั ญญ า  ศึ ก ษ า
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ไ ท ย ตั ง แ ต่ ส มั ย สุ โ ข ทั ย จ น ถึ ง
รัตนโกสินทร์ ในดา้นการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม และความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ 

112-102  คว าม รู้ เ บื อ ง ต้ น เ กี ย ว กั บ ป รั ชญ า แ ล ะ
ตรรกศาสตร์                                                             3(3-0-6) 

 (Fundamental of Philosophy and Logic) 

พืนฐานทางปรัชญาในสาขาอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริย
ศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ทงัปรัชญาตะวนัตกและปรัชญา
ตะวันออกตังแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน  ศึกษา
ลักษณะความคิด กระบวนการของความคิดอย่างมี
เหตุผล ทงัแบบนิรนยัอุปนยัโดยวธีิการทางวิทยาศาสตร์ 
เพือสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคม
ปัจจุบนั 

- ยกเลิก 

112-103  มนุษย์กบัวรรณกรรม                       3(3-0-6) 

             (Man and Literature)   

ความหมาย กาํเนิด และรูปแบบต่าง ๆ ของวรรณคดี  
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับ การแสดงออกทาง
ศิลปะในรูปของวรรณกรรม วิเคราะห์ความคิด จิตใจ 
ปรัชญา อุดมการณ์ และค่านิยมของมนุษย ์อนัปรากฏ
ในวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ คือ บทกวี นวนิยาย เรือง
สัน ความเรียงและบทความทีมีค่าชีให้เห็นปัญหาของ
มนุษย์ในภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม
ตลอดจนมรดกอารยธรรมอันมีอิทธิพลต่อนักเขียน
เหล่านนั 

- ยกเลิก 

112-104  มนุษยกบัศิลปะ                                3(3-0-6) 

             (Man and Arts)       
ความหมายของสุนทรียศาสตร์ ทรรศนะของปรัชญาเมธี 
และศิลปินกลุ่มสาํคญั ๆ เกียวกบั “ความงาม” มรดกทาง
อารยธรรมทีมีต่อศิลปะและดนตรีในยคุสมยัทีสาํคญั ๆ 
ตงัแต่ยคุโบราณจนถึงยคุปัจจุบนั ความซาบซึงในคุณค่า

- ยกเลิก 
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ของศิลปะและดนตรีทงัของไทยและสากล รู้จกัผลงาน
อนัยิงใหญ่ทีมาจากแรงบนัดาลใจของศิลปินในสาขา
ต่างๆ  ให้มีความรู้เบืองต้นเกียวกับเครืองดนตรีไทย 
และสากล  ชีให้เห็นถึงประโยชน์ทีสามารถนําไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติ ประจาํวนัได ้

112-106  ไทยศึกษา                                       3(3-0-6) 

             (Thai Studies)        
ความเป็นมาของชุมชนไทย  ปัจจัยทีกาํหนดลกัษณะ
สังคมและวฒันธรรมไทย ความรู้เรืองธรรมชาติและ
ประยุกตวิทยาในสังคมไทย  สังคม  เศรษฐกิจ  การ
ปกครอง  ศาสนา  พิ ธีกรรม   การละเล่นพืนบ้าน 
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม  นาฏศิลป์ 
ดุ ริยางค์ ศิลป์  การศึกษาค่ า นิยมของไทย  รวมทัง
แนวโนม้สังคมและวฒันธรรม 

- ยกเลิก 

112-107   ศาสนาเปรียบเทยีบ                            3(3-0-6) 

             (Comparative Religions)   

ศาสนาทีสําคญั ๆ ต่าง ๆ เช่น ศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) 
ยวิ ชินโต  เต๋า เชน พทุธ ขงจือ คริสต ์อิสลาม บาไฮ โดย
นําศาสนาต่าง ๆ ดังกล่าวมาเปรียบเทียบในหัวข้อที
สําคญั ๆ เช่น เปรียบเทียบเรืองกาลเวลาและสถานที 
เปรียบเทียบศาสนาโบราณและสมยัปัจจุบนั ศาสนาฝ่าย
เทวนิยมกับอเทวนิยม การสร้างและการสลายโลก 
ศรัทธาและฐานะของมนุษย์ ชีวิต อุปนิสัยและการ
ปฏิบัติแห่งศาสดา สังคมในสมัยนัน ๆ อภินิหาร วิธี
ประกาศศาสนา นกัพรต คาํสอนเรืองความหวงัให้ผูม้า
โปรด และเปรียบเทียบหลกัความดีอนัสูงสุด 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยกเลิก 

112-108 การวางแผนชีวติครอบครัว               2(2-0-4) 
             (Family Life Planning)   

ความรู้เขา้ใจในความสําคญัของความแตกต่างเกียวกบั
เพศศึกษา  ตระหนกัในพฒันาการของสัมพนัธภาพ และ
นํา ไป สู่แนว คิด ทีถู กต้อ งด้าน ชี วิ ตสั งคม  ความ
รับผิดชอบต่อตนเองในการดาํเนินชีวิตภายใตส้ภาวะ
สิงแวดล้อมทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว  เน้นการ
เตรียมการวางแผนชีวิตครอบครัวทีมีคุณภาพในอนาคต 

- ยกเลิก 
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รวมทงัการเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลทางดา้น
วฒันธรรมและดา้นสังคม 

112-109 ดนตรีปฏิบัติ                                    2(1-2-3) 

             (Music Practice)        

ประวัติ  ลักษณะ  และชนิดของศิลปะและดนตรี  
เสียงดนตรีประเภทต่าง ๆ การตอบสนองอารมณ์ต่อ
ดนตรี คุณค่าของศิลปะ  และดนตรีกับการดาํรงชีวิต
ลกัษณะของเครืองดนตรีชนิดต่าง ๆ ทังเครืองดนตรี
ไทยและสากล  ฝึกทักษะในการปฏิบัติเครืองดนตรี
อยา่งนอ้ย 1 ชนิด การฝึกซอ้มเบืองตน้ทีถูกตอ้งทงัแบบ
เดียวและแบบผสมวง การอ่านโนต้ดนตรี ทกัษะในการ
ฟังเพือให้ซาบซึงถึงคุณประโยชน์ทีได้รับจากการ
ฝึกซอ้มและการเล่นดนตรี 

- ยกเลิก 

 **101-102  ความเป็นพลเมอืงในสังคมไทย 

                และสังคมโลก                          3(3-0-6)      
      (Civic Literacy in Thai and Global  Context)   

สภาพการณ์ทางการเ มือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และ
วฒันธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็นปัญหาร่วม
สมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการทาง
ความคิดทีเป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม การรู้
หน้าทีของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ต่อต้านการทุจริต ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็น
พลเมืองกบัสถานะการพฒันาของประเทศ บทบาทและ
หนา้ทีของบุคคลในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

เปิดใหม่ 

 **101-103  การออกแบบตนเองและบุคลกิภาพ 

                เพอืความเป็นผู้นํา              3(2-2-5)    
                (Designing Your Self and Personality for 

                Leadership) 

การวิ เคราะห์ตนเอง  การรู้จักตนเอง  การกําหนด
เป้าหมายในชีวติ การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง 
การพฒันาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมนัใจในการ
อยู่ในสังคม  การพัฒนาการพูดในทีสาธารณะ การ
แนะนาํตนเองเพือความประทบัใจแรกพบต่อผูอื้น การ

เปิดใหม่ 
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พฒันาภาวะผูน้าํ ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ การทาํงานเป็น
ทีม   

 **101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด  3(3-0-6) 

                (Smart Money Management)  

การเงินกับชีวิตประจาํวนั สิทธิและหน้าที เป้าหมาย
การเงิน  การบริหารการเงินส่วนบุคคล  นวัตกรรม
ทางการเงิน การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การ
ประกันภัย สินเชือเงินกู้ การวางแผนภาษี  การเป็น
ผูป้ระกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การเตรียม
ตวัก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน 

เปิดใหม่เพือพฒันา 
financial literacy 

 **101-105  เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม   
               3(2-2-5) 
 (Community Explorer and Service Learning) 

การเรียนรู้เกียวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพือ
คน้หาประเด็นปัญหาและแนวทางการพฒันาโดยให้
ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผูเ้รียน
และสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริมทักษะการ
เขา้ถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทกัษะการใชชี้วิต
และทักษะด้านสังคม  การสือสาร  การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมบริการ การพฒันาและการขบัเคลือนโครงการ
เพือการพฒันาและกิจกรรมบริการชุมชน การเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นนักวิจยัและนักพฒันาชุมชนเพือ
รองรับภารกิจการพฒันาชุมชนทุกมิติอย่างยงัยืนใน
ศตวรรษที 21 

 

 **101-106  กฎหมายและการเมืองใกล้ตวั           3(3-0-6)
    (Politics and Law in Everyday Life) 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบืองตน้ กฎหมาย
ใกลต้วัทีเกียวขอ้งในชีวิตประจาํวนั อาทิ กฎหมายแพ่ง 
กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา กฎหมายภาษีอากร  และกฎหมายอืนๆ ตาม
สถานการณ์ปัจจุบนัของสังคม 

 

2. กลุ่มวชิาภาษาและการสือสาร 

113-108   การใช้ภาษาไทยเพอืการสือสาร          3(2-2-5) 

             (Thai Usage for Communication)   

*101-201  ภาษาไทยเพอืการสือสาร              3(2-2-5) 

               (Thai Language for Communication)  

เปลียนรหสัและชือ
วชิา 
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โครงสร้างทางไวยากรณ์ทังภาษาพูดภาษาเขียน และ
การสือสาร ความแตกต่างระหวา่งภาษาเขียนและภาษา
พดู ภาษาทางการและไม่เป็นทางการสาํนวนโวหาร คาํ
ราชาศพัท์ หลักการอ้างอิง การสือสารทางโทรศัพท์ 
หลกัการเขียนในรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมายสมคัรงาน 
การเขียนประวติัของตนเอง การบันทึกและการสรุป
ความ การเขียนโต้ตอบหนังสือทางธุรกิจ การเขียน
เรียงความ ฝึกทกัษะการใชภ้าษาไทยทงัการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน 

การใช้ภาษาไทยเพือการสือสารในสถานการณ์ต่างๆ 
การฟังจบัใจความ หลกัการใชภ้าษาในการพดูให้บรรลุ
วตัถุประสงค์และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับ
ใจความ สรุปความ และวเิคราะห์สารทีอ่าน หลกัการใช้
ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ   

แกค้าํอธิบาย
รายวชิา 

113-109   การใช้ภาษาไทยเพอืการนําเสนอ         3(2-2-5) 
             (Thai Usage for Presentation)  

หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช้คาํ ประโยค คาํเชือม 
สาํนวนโวหาร การออกเสียงคาํทีถูกตอ้ง และการพดูใน
สถานการณ์ต่างๆ  การแสดงความคิดเห็นและการ
นาํเสนอ อาทิ การนาํเสนอเชิงวิชาการ การนาํเสนอเชิง
ธุรกิจ และการสัมภาษณ์เพือให้ได้งาน ตลอดจนการ
เขียนโครงการ การเลือกช่องทางการสือสาร และการ
อ่านขอ้มูลเชิงสถิติ 

*101-202  ภาษาไทยเพอืการนําเสนอ                  3(2-2-5) 

               (Thai Language for Presentation)  

การใช้ภาษาไทยนําเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ 
อาทิ การนาํเสนอขอ้มูลทางวิชาการ การนาํเสนอขอ้มูล
ทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ 
การนําเสนอข้อมูลทีมีความน่าเชือถือ การเลือกใช้
ช่องทางการสือสารอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทาํงาน 

เปลียนรหสัและชือ
วชิา 

แกค้าํอธิบาย
รายวชิา 

114-101  ภาษาองักฤษ 1                                 2(1-2-3) 

                (English 1)  

ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษพืนฐาน 
ฝึกการฟังในระดบัประโยค การพูดเพือการสือสารใน
ชีวิตประจาํวนั เช่น การทกัทาย การเชือเชิญ การแนะนาํ 
การแสดงความยินดีหรือเสียใจและอืนๆเน้นการออก
เสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษา  ฝึกทักษะการอ่าน
ขอ้ความในระดบัประโยคและย่อหน้า โดยใช้ความรู้
ดา้นไวยากรณ์และโครงสร้างของประโยคมาประกอบ 
ศึกษาการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฝึกเขียนตอบ
คาํถามโดยใชป้ระโยคทีถกูตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ 

- ยกเลิก 

114-102  ภาษาองักฤษ 2                         2(1-2-3) 

                (English 2) 

ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษเพิมเติม 
ศึกษาวฒันธรรม วิธีการแสดงออกของเจ้าของภาษา 
ปัญหาและความแตกต่างของการใชภ้าษาองักฤษเพือ
นาํไปสู่ทกัษะการพูด โดยการใช้วจันภาษาและอวจัน

- ยกเลิก 



มคอ.2150 
 

 
 

หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2561 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการปรับปรุง 

ภาษาทีดี ฝึกทกัษะการอ่านขนัตน้ ประกอบดว้ยการจบั
ใจความและรายละเอียดต่างๆ  ความสัมพันธ์ของ
ประโยคหลกัและประโยคขยาย ฝึกการอ่านในระดบั
เรืองรวมทงัการเขียนตอบคาํถามโดยใชป้ระโยค ศพัท์
และสาํนวนอืนๆ ทีถกูตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ 

114-201  ภาษาองักฤษ 3                             2(1-2-3) 

                 (English 3) 

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษใน
ระดบัทียากขึน ฝึกการฟังและสนทนาภาษาองักฤษใน
สถานการณ์ต่างๆ ทีมีระดบัความยากมากขึน เช่น การ
พูดทางโทรศพัท์ การสัมภาษณ์ การเล่าเรืองและอืนๆ 
ฝึกการอ่านในระดบัเรืองทีมีความยาวเพิมขึน ศึกษาการ
เขียน อนุเฉทและขอ้ความต่างๆโดยเน้นความถูกตอ้ง
ตามหลกัไวยากรณ์ ตลอดจนฝึกทกัษะตามแนวทางการ
ทดสอบมาตรฐาน 

- ยกเลิก 

114-202  ภาษาองักฤษ 4                           2(1-2-3) 

                (English 4) 

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษใน
ระดบัทีใชใ้นการติดต่อสือสารไดดี้ ฝึกทกัษะการเขียน
ยอ่ความ การจดบนัทึก การจบัใจความจากขอ้ความหรือ
บทความทีอ่านหรือฟังจากผูส้อนหรือเทปบนัทึกเสียง 
ฝึกสนทนาภาษาองักฤษในหัวเรืองทีกาํหนดหรือตาม
ความสนใจ โดยสามารถใชส้ํานวนทีถูกตอ้งตามความ
นิยมและหลักไวยากรณ์ ตลอดจนฝึกทักษะตามแนว
ทางการทดสอบมาตรฐาน  

- ยกเลิก 

114-301  ภาษาองักฤษ 5                                  2(1-2-3) 

               (English 5)  

ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษ
ตลอดจนทบทวนและฝึกฝนทกัษะ ทงัสีทกัษะเพือให้
เป็นไปตามแนวทางการทดสอบตามมาตรฐานของ
มหาวทิยาลยั 

- ยกเลิก 

114-302  ภาษาองักฤษ 6                                  2(1-2-3) 

              (English 6)  
ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
ตลอดจนทบทวนและฝึกฝนทกัษะ ในระดบัทียากขีน

- ยกเลิก 
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ทงัสีทกัษะเพือให้เป็นไปตามแนวทางการทดสอบตาม
มาตรฐานของมหาวทิยาลยั  

114-303   การใช้ภาษาองักฤษเพอืวชิาชีพ          2(1-2-3) 

             (English Usage for Profession) 

โครงสร้างทางไวยากรณ์ทังภาษาพูดและภาษาเขียน 
โครงสร้างทางไวยากรณ์ในการสือสาร ความแตกต่าง
ระหว่างภาษาเขียนและภาษาพูด ภาษาทางการและไม่
เป็นทางการ หลักการพืนฐาน ในการแปลอย่างเป็น
ระบบ ศพัท์เทคนิคและศพัท์เฉพาะของสาขาวิชา ทัง
การแปลภาษาองักฤษเป็นไทย และไทยเป็นองักฤษ 

- ยกเลิก 

114-304   เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพือการนําเสนอ
ทางวชิาชีพ              2(1-2-3) 

 (English Presentation Techniques for Profession) 

หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช้คาํ ประโยค คาํเชือม 
โวหาร  การออกเสียงคําทีถูกต้อง  และการพูด  ใน
สถานการณ์ต่างๆ  การแสดงความคิดเห็นและการ
นาํเสนอ อาทิ การนาํเสนอเชิงวิชาการ การนาํเสนอเชิง
ธุรกิจ และการสัมภาษณ์เพือใหไ้ดง้าน 

- ยกเลิก 

113-103   ภาษาจีน 1                             2(1-2-3) 

               (Chinese 1) 

สัทอกัษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คาํศพัทที์
ใชใ้นชีวิตประจาํวนัประมาณ 300 คาํ และสาํนวนต่าง ๆ 
อย่างง่าย ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที
ถกูตอ้ง 

101-209 ภาษาจีน 1                                         3(2-2-5) 

                (Chinese 1) 

สัทอกัษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คาํศพัท์
ประมาณ 300 คาํ และสํานวนต่าง ๆ อย่างง่ายทีใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออก
เสียงทีถกูตอ้ง 

เปลียนรหสัวชิา 

เพิมหน่วยกิต 

113-104 ภาษาจีน 2                                  2(1-2-3) 

               (Chinese 2) 
ฝึกเรียบเรียงประโยคพืนฐาน การหาคาํศพัทจ์าก
พจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนดว้ยหวัขอ้เรืองที
เป็นทีสนใจ ศึกษาคาํศพัทเ์พิมขึนอีกประมาณ 300 คาํ
    

101-210 ภาษาจีน 2                              3(2-2-5) 

                (Chinese 2) 

การเรียบเรียงประโยคพืนฐาน  การหาคําศัพท์จาก
พจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนดว้ยหัวขอ้เรืองที
เป็นทีสนใจ ศึกษาคาํศพัทเ์พิมขึนอีกประมาณ 300 คาํ 

เปลียนรหสัวชิา 

เพิมหน่วยกิต 

113-201  ภาษาจีน 3                           2(1-2-3) 

              (Chinese 3) 

ฝึกเรียบเรียงประโยคเชิงซ้อน สนทนาภาษาจีนด้วย
หัวข้อเรืองทีเป็นทีสนใจ  ศึกษาคําศัพท์เพิมขึนอีก
ประมาณ 300 คาํ  

- ยกเลิก 
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113-202  ภาษาจีน 4                             2(1-2-3) 

                 (Chinese 4) 

ฝึกเรียบเรียงประโยคเชิงซ้อนอืนๆ มากขึน ศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างตวัอกัษรเต็ม และตวัอกัษรย่อจีน สนทนาภาษาจีนดว้ย
หัวขอ้เรืองทีเป็นทีสนใจ ศึกษาคาํศพัท์เพิมขึนอีกประมาณ 300 
คาํ   

- ยกเลิก 

113-105 ภาษาญีปุ่น 1                            2(1-2-3) 

               (Japanese 1)  

การฟัง พูด ภาษาญีปุ่นขนัพืนฐาน วิเคราะห์โครงสร้างพืนฐาน
ของภาษาญีปุ่นและไวยากรณ์ ศึกษาระบบเสียงและโครงสร้าง
พืนฐานของภาษาญีปุ่น ฝึกทกัษะการอ่านประโยคอยา่งง่าย และ
การเขียนดว้ยตวัอกัษรฮิราคานะและคาตะคานะ 

101-211 ภาษาญีปุ่น 1                              3(2-2-5) 

               (Japanese 1)  

การฟัง พดู ภาษาญีปุ่นขนัพืนฐาน โครงสร้างพืนฐาน
ของภาษาญี ปุ่น  ระบบการออกเสียงภาษาญี ปุ่น 
คาํศพัท ์และ สาํนวนอยา่งง่าย ทกัษะการอ่านประโยค
อยา่งง่ายและการเขียนดว้ยตวัอกัษรฮิราคานะและคา
ตะคานะ 

เปลียนรหสัวชิา 

เพิมหน่วยกิต 

ปรับคาํอธิบาย
รายวชิา 

113-106 ภาษาญีปุ่น 2                                     2(1-2-3)  
                (Japanese 2)  

ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที
ซบัซอ้นขึน และคาํศพัทใ์หม่ ฝึกการอ่านคนัจิ และเขียนบทความ
ในชีวติประจาํวนัและใชส้าํนวนต่างๆ อยา่งง่าย 

101-212 ภาษาญีปุ่น 2                      3(2-2-5) 

                 (Japanese 2)  

ทกัษะการฟังและการพดูโดยใชโ้ครงสร้างไวยากรณ์
ทีซับซ้อนขึน คาํศพัท์และสํานวนอย่างง่าย  ฝึกการ
อ่านคันจิ  และเขียนอนุเฉทในระดับง่ายเกียวกับ
ชีวติประจาํวนั 

เปลียนรหสัวชิา 

เพิมหน่วยกิต 

ปรับคาํอธิบาย
รายวชิา 

113-203 ภาษาญีปุ่น 3                             2(1-2-3) 

             (Japanese 3) 

ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิมเติม ศึกษา
ไวยากรณ์ทีมีความซับซ้อนมากขึน พฒันาการอ่านคนัจิจากทีได้
ศึกษามาก่อนหนา้นี 

- ยกเลิก 

113-204 ภาษาญีปุ่น 4                             2(1-2-3) 

               (Japanese 4) 

พฒันาความสามารถในการพดูภาษาญีปุ่น เรียนรู้ขนบธรรมเนียม
และประเพณีของญีปุ่น พฒันาทกัษะการอ่าน การเขียนแบบคนัจิ 
เรียนรู้คาํศพัท์เพิมเติม ศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์ทีความ
ซบัซอ้นมากยงิขึน 

- ยกเลิก 

113-111 ภาษาเกาหล ี1                            2(1-2-3)   
               (Korean 1) 

ตวัอกัษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพืนฐาน
ของภาษาเกาหลี คาํศพัทที์ใชใ้นชีวิตประจาํวนั ฝึกทกัษะการฟัง
และการพดู เนน้ประโยคสนทนาอยา่งง่ายทีใชใ้นชีวติประจาํวนั   

101-213 ภาษาเกาหล ี1                               3(2-2-5) 

                (Korean 1)  

ตวัอกัษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้าง
พืนฐานของภาษาเกาหลี คาํศพัทที์ใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั ทกัษะการฟังและการพดู เนน้ประโยค
สนทนาอยา่งง่ายทีใชใ้นชีวติประจาํวนั   

เปลียนรหสัวชิา 

เพิมหน่วยกิต 
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113-112 ภาษาเกาหล ี2                             2(1-2-3) 

                (Korean 2) 

ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของ
ภาษาเกาหลีทีซับซ้อนขึน เนน้ประโยคสนทนาและคาํศพัท์ทีใช้
ในชีวิตประจําว ัน  ฝึกทักษะการอ่านและเขียนบทความใน
ชีวติประจาํวนัและใชส้าํนวนต่าง ๆ อยา่งง่าย 

101-214 ภาษาเกาหล ี2                        3(2-2-5) 

               (Korean 2) 

ทกัษะการฟังและการพดูโดยใชโ้ครงสร้างไวยากรณ์
ของภาษาเกาหลีทีซับซ้อนขึน บทสนทนาอย่างง่าย 
และ คาํศัพท์ทีใช้ในชีวิตประจาํวนั ทักษะการอ่าน
และเขียนอนุเฉทเกียวกับชีวิตประจําว ันโดยใช้
สาํนวนอยา่งง่าย 

เปลียนรหสัวชิา 

เพิมหน่วยกิต 

ปรับคาํอธิบาย
รายวชิา 

113-113 ภาษาเกาหล ี3                                     2(1-2-3) 

               (Korean 3)  

ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิมเติม ศึกษา
ไวยากรณ์ทีมีความซับซ้อนมากขึน พฒันาทักษะการสนทนา 
การอ่าน และเขียนเพือสือสารในสถานการณ์ต่างๆ ดว้ยภาษาที
เหมาะสม และศึกษาคาํศพัทเ์พิมเติม 

- ยกเลิก 

113-114 ภาษาเกาหล ี4                                     2(1-2-3) 

                 (Korean 4)  

พัฒนาความสามารถในการพูด เรียนรู้ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเกาหลี พฒันาทกัษะการอ่าน พฒันาการอ่านและ
การเขียน เรียนคาํศพัทเ์พิมเติม เขา้ใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพือทาํ
ความเขา้ใจภาษาเกาหลีทีไดเ้รียนก่อนหนา้นีและวิธีการใชอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง 

- ยกเลิก 

102-101 ภาษาพม่า 1                            2(1-2-3) 

               (Burmese 1) 

ตวัอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค เรียนรู้โครงสร้าง
พืนฐานของภาษาพม่าคาํศพัท์ทีใช้ในชีวิตประจาํวนั ฝึกทกัษะ
การฟังและการพูด  เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายทีใช้ใน
ชีวติประจาํวนั   

- ยกเลิก 

102-102 ภาษาพม่า 2                              2(1-2-3) 

                (Burmese 2) 

ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของ
ภาษาพม่าทีซบัซอ้นขึน เนน้ประโยคสนทนาและคาํศพัทที์ใชใ้น
ชีวิตประจําว ัน  ฝึกทักษะการอ่ านและเ ขียนบทความใน
ชีวติประจาํวนัและใชส้าํนวนต่างๆ อยา่งง่าย 

- ยกเลิก 

102-103 ภาษาพม่า 3                            2(1-2-3) 

                (Burmese 3) 

ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิมเติม ศึกษา
ไวยากรณ์ของภาษาพม่า ทีมีความซับซ้อนมากขึน พฒันาทกัษะ

- ยกเลิก 
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การสนทนา การอ่าน และเขียนเพือสือสารในสถานการณ์ต่างๆ 
ดว้ยภาษาทีเหมาะสม และศึกษาคาํศพัทเ์พิมเติม 

102-104 ภาษาพม่า 4                                        2(1-2-3) 

               (Burmese 4)  

พฒันาทักษะการพูด แนวคิดของวฒันธรรม ความเชือ และ
ประเพณีของพม่า พฒันาการอ่านและการเขียนตวัอกัษร เรียน
คาํศพัท์เพิมเติม เขา้ใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพือทาํความเขา้ใจ
ภาษาพม่าทีไดเ้รียนก่อนหนา้นีและวธีิการใชอ้ยา่งถูกตอ้ง 

- ยกเลิก 

102-111 ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซีย 1               2(1-2-3) 

             (Bahasa Indonesia 1)   

ตัวอักษร  ระบบเสียง โครงสร้างพืนฐานของภาษาบาฮาซา
อินโดนีเซีย คาํศพัทที์ใชใ้นชีวิตประจาํวนัประมาณ 300 คาํ และ
สาํนวนต่าง ๆ อยา่งง่าย ฝึกทกัษะการฟังและการพดู เนน้ประโยค
สนทนาอยา่งง่ายทีใชใ้นชีวิตประจาํวนั   

- ยกเลิก 

102-112 ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซีย 2               2(1-2-3) 

             (Bahasa Indonesia 2)   

ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของ
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ทีซับซ้อนขึน เน้นประโยคสนทนา
และคาํศพัท์ทีใชใ้นชีวิตประจาํวนั ฝึกทกัษะการอ่านและเขียน
บทความในชีวติประจาํวนัและใชส้าํนวนต่างๆ อยา่งง่าย 

- ยกเลิก 

102-113 ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซีย 3                2(1-2-3) 

             (Bahasa Indonesia 3)   

ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิมเติม ศึกษา
ไวยากรณ์ของภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ทีมีความซบัซอ้นมากขึน 
พัฒนาทักษะการสนทนา  การอ่าน และเขียนเพือสือสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาทีเหมาะสม  และศึกษาคําศัพท์
เพิมเติม 

- ยกเลิก 
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102-114 ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซีย 4                2(1-2-3) 

             (Bahasa Indonesia 4)   

พฒันาทกัษะการพูด แนวคิดของวฒันธรรม ความเชือ 
และประเพณีของอินโดนีเซียพฒันาการอ่านและการ
เขียนตวัอกัษร เรียนคาํศพัท์เพิมเติม เขา้ใจโครงสร้าง
ไวยากรณ์ เพือทาํความเขา้ใจภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียที
ไดเ้รียนก่อนหนา้นีและวธีิการใชอ้ยา่งถูกตอ้ง 

- ยกเลิก 

102-121 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1                    2(1-2-3) 

             (Bahasa Malaysia 1)   

ตวัอกัษร ระบบเสียง โครงสร้างพืนฐานของภาษาบาฮา
ซามาเลเซีย คาํศพัทที์ใชใ้นชีวิตประจาํวนัประมาณ 300 
คาํ และสาํนวนต่าง ๆ อยา่งง่าย ฝึกทกัษะการฟังและการ
พดู เนน้ประโยคสนทนาอยา่งง่ายทีใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

- ยกเลิก 

102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2                    2(1-2-3) 

             (Bahasa Malaysia 2)   

ฝึกทกัษะการฟังและการพดูโดยใชโ้ครงสร้างไวยากรณ์
ของภาษาบาฮาซามาเลเซีย ทีซับซ้อนขึน เน้นประโยค
สนทนาและคาํศพัทที์ใชใ้นชีวติประจาํวนั ฝึกทกัษะการ
อ่านและเขียนบทความในชีวิตประจาํวนัและใชส้าํนวน
ต่างๆ อยา่งง่าย 

- ยกเลิก 

102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3                    2(1-2-3) 

             (Bahasa Malaysia 3)   

ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง  ๆ 
เพิมเติม ศึกษาไวยากรณ์ของภาษาบาฮาซามาเลเซียทีมี
ความซับซ้อนมากขึน พฒันาทักษะการสนทนา การ
อ่าน และเขียนเพือสือสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้วย
ภาษาทีเหมาะสม และศึกษาคาํศพัทเ์พิมเติม 

- ยกเลิก 

102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4                    2(1-2-3) 

             (Bahasa Malaysia 4)   

พฒันาทกัษะการพูด แนวคิดของวฒันธรรม ความเชือ 
และประเพณีของมาเลเซีย พฒันาการอ่านและการเขียน
ตัวอักษร  เ รียนคําศัพท์เพิมเ ติม  เข้าใจโครงสร้าง
ไวยากรณ์ เพือทาํความเขา้ใจภาษาบาฮาซามาเลเซียทีได้
เรียนก่อนหนา้นีและวธีิการใชอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 

- ยกเลิก 
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 **101-203  ภาษาองักฤษเพอืการปรับพนื       3(2-2-5)
    (English for Remediation)  

การวดัผล :  ผา่น (Satisfactory - S) และ ไม่ผา่น 
(Unsatisfactory - U) 

เงอืนไข :  เป็นรายวิชาไม่นบัหน่วยกิตทีนกัศึกษาตอ้ง
สอบผา่น (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวชิา 
101-204 ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั ได ้

คาํศัพท์สํานวนโครงสร้างทางไวยากรณ์ขันพืนฐาน 
และทกัษะการสือสารทีใชบ่้อยในชีวิตประจาํวนั การ
อ่านและการเขียนขอ้ความสันๆ การตงัคาํถามและการ
ตอบอยา่งสัน บทสนทนาอยา่งง่ายในระดบัคาํ วลี และ
ประโยคสันๆ 

หมายเหตุ  :  นักศึกษาทีได้คะแนนตํากว่า เกณฑ์ที
มหาวิทยาลยักาํหนด ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-
2 0 3  ภ าษ าอั ง กฤษ เพื อ ก า รป รั บพื น  ( English for 

Remediation) 

เปิดใหม่ 

 **101-204  ภาษาองักฤษในชีวิตประจําวนั          3(2-2-5) 

      (Daily Life English)         

คาํศัพท์ สํานวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ 
ทกัษะในการสือสาร โดยเนน้ทีหัวขอ้ในชีวิตประจาํวนั 
ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบนั 

หมายเหตุ  :  นักศึกษาทีได้คะแนนสูงกว่า เกณฑ์ที
มหาวิทยาลัยกาํหนด ให้ยกเวน้การลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 101-204 ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั (Daily 

Life English) และใหไ้ดเ้กรด A ในรายวชิาดงักล่าว 

เปิดใหม่ 

 **101-205  ภาษาองักฤษเพอืการศึกษาทางวชิาการ  
                                                                         3(2-2-5) 

                (English for Academic Study)  

การฝึกทกัษะทีจาํเป็นทีเกียวขอ้งเชิงวชิาการ การฟัง 
การพดู การอ่าน ไวยกรณ์ การเขียน และคาํศพัท ์

เปิดใหม่ 

 **101-206  ภาษาองักฤษเพอืการนําเสนอแบบมอือาชีพ
                            3(2-2-5) 

                (English for Professional Presentation)  

หลกัการพูด การเลือกใชค้าํ ประโยค คาํเชือม โวหาร 
การออกเสียงคาํ และการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การ

เปิดใหม่ 
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แสดงความคิดเห็นและการนําเสนอเชิงวิชาการ การ
นาํเสนอทางธุรกิจ และการสัมภาษณ์งาน 

 **101-207  ภาษาองักฤษเพอืการสอบข้อสอบมาตรฐาน 
                                       3(2-2-5) 

                (English for Proficiency Test)  

บูรณาการทกัษะการใชภ้าษาองักฤษทงั 4 ดา้น การฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียนเพือการสอบข้อสอบ
มาตรฐาน ฝึกให้นกัศึกษาคุน้เคยกบัเนือหาและรูปแบบ
ของขอ้สอบ TOEFL ฝึกเทคนิคทีเป็นประโยชน์สําหรับ
ทาํขอ้สอบ 

เปิดใหม่ 

 **101-208  การเขียนโค้ดคอมพวิเตอร์สําหรับทุกคน  
3(2-2-5)    

                    (Computer Coding for Everyone) 

ความรู้พืนฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน 
การติดตงัไพทอน เครืองมือทีใชใ้นการเขียนโปรแกรม 
การติดตงัไลบรารี การประมวลผลดว้ยคอมมานด์ไลน์ 
ชนิดของขอ้มูลและตวัแปร การรับขอ้มูลเขา้และการ
แสดงผลลัพธ์ การใช้งานคาํสังทางเลือก การใช้งาน
คาํสังวนลูป การสร้างฟังกช์นั ไลบรารีทางคณิตศาสตร์
และกราฟฟิก และการประยกุตใ์ชก้บังานดา้นกราฟิก  
 
 
 
 
 
 

เปิดใหม่ 

3. กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 3. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปลียนชือกลุ่มวิชา 

121-101 เทคโนโลยสีารสนเทศ                         3(2-2-5) 

             (Information Technology)  

แนวคิดเกียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ
ของระบบคอมพิวเตอร์ หนา้ทีการทาํงานของฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ ระบบการสือสารขอ้มูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสือประสม อินเทอร์เน็ตและ
การประยกุตใ์ชง้าน ตลอดจนการฝึกปฏิบติัสืบคน้ขอ้มูล
ทางอินเทอร์เน็ต ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ โปรแกรม
ประมวลผลคาํ และการสร้างเวบ็เพจเบืองตน้ 

*101-307  เทคโนโลยสีารสนเทศ                      3(2-2-5) 

              (Information Technology)   

แนวคิดเกียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ
ของระบบคอมพิวเตอร์ หนา้ทีการทาํงานของฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ ระบบการสือสารขอ้มูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสือประสม อินเทอร์เน็ตและ
การประยุกต์ใช้งาน  การสืบค้นข้อมูล  การใช้งาน
โปรแกรมประมวลผลคาํ การสร้างเวบ็เพจเบืองตน้ 

เปลียนรหสัวชิา 

ปรับคาํอธิบาย
รายวชิา 
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121-102  คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน 
               3(2-2-5) 
 (Computer for Studies and Works)       

หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของ
แฟ้มขอ้มูลและสารสนเทศ อลักอริทึมและการแกโ้จทย์
ปัญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฏหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  อา ชีพและวุ ฒิบัตรด้าน
คอมพิวเตอร์ และแนวโนม้ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมตาราง
ทาํงาน และโปรแกรมนาํเสนองาน 

*101-308  คอมพวิเตอร์สําหรับการศึกษาและการ
ทาํงาน                3(2-2-5) 

  (Computer for Studies and Works)       

หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของ
แฟ้มขอ้มูล อลักอริทึมและการแกโ้จทยปั์ญหา ธุรกรรม
อิ เล็กทรอนิกส์  กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด้านคอมพิวเตอร์ และ
แนวโน้มของ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช้งาน
โปรแกรมตารางทาํงาน  โปรแกรมนาํเสนองาน 

เปลียนรหสัวชิา 

ปรับคาํอธิบาย
รายวชิา 

121-103 ชีวติกบัสิงแวดล้อม                            3(3-0-6)   
             (Life and Environment)  

ความสัมพนัธ์ระหว่างชีวิตกบัสิงแวดลอ้มโดยชีให้เห็น
ถึงความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติ พลงังาน การ
เปลียนแปลงของโลกและภูมิอากาศ ตลอดจนตระหนกั
ถึ ง ปัญหาและผลกระทบใน เ รื อ งมลภาวะของ
สิงแวดลอ้ม การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
การอนุรักษ์สิงแวดลอ้ม การใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพและ
พลงังานทดแทน กฎหมายสิงแวดลอ้ม ตลอดจนการ
ดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

*101-309  ชีวิตกบัสิงแวดล้อม                          3(3-0-6)    
               (Life and Environment)  

ความสัมพนัธ์ระหว่างชีวิตกบัสิงแวดลอ้ม ความสําคญั
ของทรัพยากรธรรมชาติ พลงังาน การเปลียนแปลงของ
โลกและภู มิอากาศ  การตระหนัก ถึง ปัญหาของ
สิงแวดลอ้มและผลกระทบต่อมลภาวะและการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์สิงแวดลอ้ม 
การใช้ เทคโนโลยี ชีวภาพและพลังงานทดแทน 
กฎหมายสิงแวดลอ้ม การดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เปลียนรหสัวชิา 

ปรับคาํอธิบาย
รายวชิา 

121-104 อาหารเพอืสุขภาพทดี ี                      3(3-0-6)
 (Food for Good Health)  

ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ การ
เปลียนแปลงของสารอาหารในกระบวนการผลิต 
ขอ้เท็จจริงและความเชือเกียวกบัอาหารเพือสุขภาพและ
ผลิตภัณฑ์ เส ริมอาหาร  อาหารกับโรค  และแนว
โภชนาการเพือการบําบัด  ฉลากโภชนาการและ
กฎหมายที เ กียวข้องกับการควบคุมคุณภาพทาง
โภชนาการของอาหาร 

*101-310  อาหารเพอืสุขภาพทดีี                       3(3-0-6) 

               (Healthy Diet)   

ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อ สุขภาพ 
โภชนาการและพลังงานจากอาหาร  อาหารกับโรค 
โภชนาการเพือการป้องกนัและการบาํบดัโรค อาหาร
อินทรีย ์การแปรรูปอาหาร การปนเปือนและการเสือม
เสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร 
ฉลากโภชนาการ ความมนัคงทางดา้นอาหาร ความเชือ
ของการ เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ เส ริมอาหาร 
นวตักรรมอาหารและทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ 

เปลียนรหสัวชิา 

เปลียนชือ
ภาษาองักฤษ 

ปรับคาํอธิบาย
รายวชิา 

121-105 เคมใีนชีวติประจําวนั                          3(3-0-6) 

             (Chemistry in daily life)   

ความสําคญัของเคมี สสารและการจาํแนกสสาร โลหะ
และสารประกอบทางเคมีทีสาํคญัในชีวติประจาํวนั อาทิ 
แกว้ กระดาษ สารพอลิเมอร์ พลาสติก สีจากธรรมชาติ

*101-311  เคมใีนชีวติประจําวนั                       3(3-0-6) 

               (Chemistry in Daily Life)   

ความสําคญัของเคมี สสารและการจาํแนกสสาร โลหะ
และสารประกอบทางเคมีทีสําคญัในชีวิตประจาํวนั สี
จากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดี

เปลียนรหสัวชิา 

ปรับคาํอธิบาย
รายวชิา 
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และสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์และ
เครืองสําอาง สารเคมีทีก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีทีเป็น
สารพิษทีใช้ในชีวิตประจาํวนั การป้องกนัและแกพิ้ษ
จากสารเคมี 

เทอเจนต์และเครืองสําอาง สารเคมีทีก่อให้เกิดมะเร็ง 
สารเคมีทีเป็นสารพิษทีใชใ้นชีวิตประจาํวนั การป้องกนั
และแกพิ้ษจากสารเคมี 

121-106 คณิตศาสตร์ในชีวติประจําวนั              3(3-0-6) 

             (Mathematics in Daily Life)  

ความหมายและพฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์กับตวัเลขและสัญลกัษณ์คณิตศาสตร์กับ
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์กบัการแกปั้ญหาและตดัสินใจ 
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การประยุกต์ทฤษฎี
กราฟเบืองตน้ การสร้างตวัแบบและการแกปั้ญหาตวั
แบบการประยกุตใ์ชค้ณิตศาสตร์ในชีวิตประจาํวนั 

*101-312  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวนั          3(3-0-6) 

               (Mathematics in Daily Life)  

ตรรกศาสตร์เบืองตน้และการให้เหตุผล เรขาคณิตกบั
การนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั การประยุกต์ใชค้วามรู้
ทางคณิตศาสตร์เพือการแปลความหมายขอ้มูลทางสถิติ 
การประยกุตใ์ชค้วามรู้เบืองตน้ทางคณิตศาสตร์เพือการ
แกปั้ญหาและตดัสินใจในชีวติประจาํวนั 

เปลียนรหสัวชิา 

ปรับคาํอธิบาย
รายวชิา 

121-107 สถิตพินืฐานเพอืการวเิคราะห์ข้อมูล  3(3-0-6) 

 (Basic Statistics for Data Analysis) 

ความรู้พืนฐานทางสถิติ ได้แก่ ความหมาย ขอบเขต 
ลกัษณะของขอ้มูล วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติเชิง
พรรณนา ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบืองต้น ตัวแปรสุ่ม 
การแจกแจงแบบทวินาม การแจกแจงแบบปัวซอง การ
แจงแจงแบบปกติการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์  และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย  การ
วเิคราะห์ความแปรปรวนโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

*101-313  สถิตใินชีวติประจําวนั                     3(3-0-6) 

   (Statistics in Daily Life) 

ความรู้เบืองตน้เกียวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การบนัทึกขอ้มูลส่วนตวั บญัชีรายรับรายจ่ายประจาํวนั 
การบนัทึกขอ้มูลทางธุรกิจ การหาค่าสถิติเบืองตน้ความ
น่าจะเป็นอยา่งง่าย การประยุกต์ใชค้วามรู้เบืองตน้ทาง
สถิติในชีวิตประจําว ันเพือการตัดสินใจในการวาง
แผนการใช้จ่าย การทํานายผลการลงทุน และ การ
พยากรณ์อากาศ 

เปลียนรหสัวชิาและ
ชือวิชา 

ปรับคาํอธิบาย
รายวชิา 

120-101 มนุษย์กบัสิงแวดล้อม                          3(3-0-6) 

             (Man and Environment)  

ค ว า มสั ม พัน ธ์ ร ะห ว่ า ง ม นุ ษ ย์กับ สิ ง แ ว ด ล้อ ม  
ความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์  
ปัญหาเรืองมลภาวะของสิงแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ  การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  การเปลียนแปลง
ของโลกและภูมิอากาศ  ปัญหาของการเพิมประชากร  
การอนุรักษป่์าไม ้ ตน้นาํ  ลาํธาร  การใชผ้ืนดินและนาํ
เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การพฒันาพืนดินและนาํที
เสือมโทรมให้กลับคงสภาพที ดี   โดยวิ ธีการทาง
ธรรมชาติ  รวมถึงการป้องกนัการทาํลายสิงแวดลอ้ม
และธรรมชาติให้อยู่ในสภาพสมดุลกับการดาํรงชีวิต
มนุษยอ์ย่างมีความสุข  โดยการทาํให้สิงแวดลอ้มและ
ธรรมชาติดีขึน 

 

- ยกเลิก 
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125-101 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม                 3(3-0-6) 

             (Mathematics in Civilization)  

หลกัเบืองตน้ และพฒันาการของการเกิดขึนของตวัเลข 
และระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน การนําเอา
ตวัเลขไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ 
ศึกษาระบบการนับจาํนวนและพฒันาการของความ
เป็นไปได้ทางสถิติเบืองต้น เพือให้มีความรู้พืนฐาน
ทางตรรกเชิงตวัเลข อนัจะนาํไปสู่การศึกษาทฤษฏีทาง
คณิตศาสตร์ชนัสูงต่อไป 

101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม                 3(3-0-6) 

             (Mathematics in Civilization)  

หลกัเบืองตน้ และพฒันาการของการเกิดขึนของตวัเลข 
และระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน การนําเอา
ตวัเลขไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ 
ศึกษาระบบการนับจาํนวนและพฒันาการของความ
เป็นไปได้ทางสถิติเบืองต้น เพือให้มีความรู้พืนฐาน
ทางตรรกเชิงตวัเลข อนัจะนาํไปสู่การศึกษาทฤษฏีทาง
คณิตศาสตร์ชนัสูงต่อไป 

เปลียนรหสัวชิา 

126-316 สถิตแิละความน่าจะเป็น                    3(3-0-6) 

             (Statistics and Probability)   

ความรู้เบืองตน้เกียวกบัสถิติ ความหมายขอบเขตและ
การใชป้ระโยชน์ทางธุรกิจ ลกัษณะของขอ้มูลทางธุรกิจ 
วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ทฤษฏีความน่าจะเป็น
เบืองตน้ ตวัแปรสุ่ม การแจกแจง แบบทวินาม แบบปัว
ซอง และแบบปกติ การแจกแจงของค่าทีไดจ้ากตวัอยา่ง 
การประมาณค่าเฉลีย ค่าความแปรปรวนและสัดส่วน
ของประชากร การหาค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ การทาํสอบสมมติฐานสาํหรับ
หนึงและสองประชากร 

*101-315  สถิติและความน่าจะเป็น                  3(3-0-6) 

               (Statistics and Probability)   

ความรู้เบืองตน้เกียวกบัสถิติ ความหมายขอบเขตและ
การใชป้ระโยชน์ทางธุรกิจ ลกัษณะของขอ้มูลทางธุรกิจ 
วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ทฤษฏีความน่าจะเป็น
เบืองตน้ ตวัแปรสุ่ม การแจกแจงความถี การประมาณ
ค่าทางสถิ ติ  ค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของ
ประชากร การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ การทดสอบสมมติฐาน 

เปลียนรหสัวชิา 

ปรับคาํอธิบาย
รายวชิา 

 **101-301  ทกัษะดจิิทลัสําหรับศตวรรษท ี21     3(2-2-5) 

     (Digital Literacy for 21ST Century) 

ความรู้พืนฐานการใชง้านคอมพิวเตอร์ การเปลียนแปลง
ทางเทคโนโลย ีการจดัการสมยัใหม่ดว้ยเทคโนโลย ีการ
รักษาความปลอดภยัทางดิจิทลัเบืองตน้ ความเสียงใน
การใช้งานทางอินเทอร์ เ น็ตและสังคมออนไลน์  
กฎหมายดิจิทลัทีเกียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัและความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบติัตนในสังคมออนไลน์ การทาํ
ธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล  การซือสินค้าทาง
อินเทอร์เน็ต การใหบ้ริการของรัฐบาลผา่นอินเทอร์เน็ต 
การสร้างความสมดุลดา้นดิจิทลั การใชง้านโปรแกรม
สาํนกังาน การสร้างอินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทลั  
 
 
 
 
   

เปิดใหม่ 
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 **101-302  วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ       3(2-2-5) 

    (Data Science and Visualization)        

ความรู้พืนฐานด้านวิทยาการขอ้มูล อินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิง การใช้ประโยชน์และการตระหนักถึงความ
เหมาะสมในการให้ขอ้มูล การแสดงภาพขอ้มูลเพือการ
ตดัสินใจ ฝึกการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยแอพลิเคชนั 

 

เปิดใหม่ 

 **101-303  เทคโนโลยสีีเขียวเพอืการพฒันาทยีงัยนื  
3(3-0-6)   

            (Green Technology for Sustainable 

                Development) 

แหล่งพลงังานทางเลือก พลงังานทดแทน การอนุรักษ์
และการจดัการพลงังาน การลดของเสีย ผลิตภาพสีเขียว 
การจดัการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว วฐัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ ์
คา ร์บอนเครดิต  คา ร์บอนฟุตพรินท์  การจัดการ
ผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

เปิดใหม่ 

 **101-304  ตรรกะและการออกแบบความคดิเพอืสร้าง 

                 นวตักรรมและธุรกจิใหม่                3(3-0-6) 

                 (Logic and Design Thinking for  

                 Innovation and Start Up)    

แนวคิด กระบวนการ และทกัษะวิธีคิดเพือการออกแบบ
นวตักรรมและธุรกิจใหม่ การสํารวจปัญหา การระดม
ความคิด การวเิคราะห์เพือสาํรวจความตอ้งการทีแทจ้ริง
ของผูใ้ชง้าน การออกแบบการแกปั้ญหาทีตรงตามความ
ตอ้งการทีแทจ้ริงของผูใ้ชง้านและตรงกบัความตอ้งการ
ของตลาด  หลักการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ  การ
คุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

เปิดใหม่ 

 **101-305  การเชือมต่อของสรรพสิงสําหรับทุกคน   
3(2-2-5)   

                (Internet of Thing for Everyone) 

ทาํความเขา้ใจการเชือมต่อของสรรพสิง องค์ประกอบ
พืนฐาน การสือสารขอ้มูลภายในและการเชือมต่อของ
สรรพสิง ระบบนิเวศการเชือมต่อของสรรพสิง การ
ประยกุตใ์ชง้าน 

 

เปิดใหม่ 
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 **101-306  ห้องทดลองทมีชีีวติเพอืความยงัยนื    
 3(2-2-5)    

                    (Living Lab for Campus Sustainability) 

หลกัการของห้องทดลองทีมีชีวิต และการประยุกต์ใช้
หลกัการดงักล่าวเพือแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาอาคารและ
สิงแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสู่ความยงัยืน การสร้าง
แบบจาํลองเพือขยายผลและประยกุตใ์ชใ้นสถานทีอืนๆ 
และในขนาดทีใหญ่ขึนได้ การบริหารโครงการ โดย
เน้นด้านการออกแบบและพฒันาอาคารสถานทีเพือ
ประหยดัพลงังานอยา่งยงัยนื 

 
 
 

เปิดใหม่ 

4. กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา 4. กลุ่มวชิาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์   เปลียนชือกลุ่มวิชา 

129-101   พลศึกษาและนันทนาการ                     2(1-2-3) 

             (Physical Education and Recreation)  

ความรู้เบืองต้นเกียวกับพลศึกษา  นันทนาการทีมี
ความสําคญัและความจาํเป็นต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต
ในสังคมปัจจุบัน  รวมถึงศึกษาชนิดของกีฬาและ
นนัทนาการ  ความตอ้งการนนัทนาการในวยัต่าง ๆ การ
จัดการและการบริหารนันทนาการและให้เลือกพล
ศึกษา 1 ชนิดกีฬา เพือศึกษากฎ กติกา มารยาท และ
ทกัษะพืนฐาน รวมทงัฝึกทกัษะการออกกาํลงักายเพือ
สุขภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายที
ถกูตอ้ง 

- ยกเลิก 

129-102 ศิลปะและสังคตีนิยม                          2(1-2-3) 

             (Art and Music Appreciation)  

ความหมายและพัฒนาการของศิลปะและดนตรี  
หลักการทางสุนทรียศาสตร์ และลักษณะสําคัญของ
ศิลปะและดนตรีแต่ละแบบ ปลูกฝังความเขา้ใจการเห็น
คุณค่าและความชืนชมในศิลปะและดนตรี ศึกษาผลงาน
ศิลปะชินสําคญัในด้านต่างๆตงัแต่สมัยโบราณจนถึง
ปัจ จุบันแรงบันดาลใจของศิลปิน  เ บืองหลังการ
สร้างสรรคผ์ลงานเหล่านนั โดยเนน้ถึงคุณค่าของศิลปะ
และดนตรีในฐานะ เป็นเครืองมือในการจรรโลงจิตใจ
มนุษย ์

- ยกเลิก 
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 **101-401  ชีวติ สุขภาวะ และการออกกาํลงักาย    3(2-2-5) 
                 (Life, Well-Being and Sports)           

 สุขภาวะดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา 
และการเลือกคู่ครอง การสร้างเสริมสุขภาพ อาหารการ
กิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครืองสําอาง 
ส มุนไพร  และผ ลิ ตภัณฑ์ เ ส ริ มอ าห า ร ที ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาํวนัให้เกิดความปลอดภยั การออกกาํลงักาย 
คุณค่าและผลของการออกกาํลงักายทีมีต่อระบบต่างๆ
ในร่างกาย การออกกาํลงักายเพือเสริมสร้างสมรรถภาพ
ของร่างกาย และการออกกาํลงักายในลกัษณะของกีฬา
เพือการแข่งขนั 

เปิดใหม่ 

 **101-402  ศิลปะและดนตรีเพอืสุนทรียภาพแห่งชีวิต 

               3(3-0-6)   
                     (Art and Music Appreciation)       

ความรู้เกียวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของ
สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม นาฎศิลป์ และ
ดุริยางคศิลป์ ยุคสมัยต่างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจ
เบืองหลังผลงานศิลปะ ความซาบซึงในศิลปะ การ
ประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจําวนั และ
คุณค่าความงามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็น
เครืองมือจรรโลงจิตใจและสร้างสุนทรียภาพต่อชีวิต
ของมนุษย ์    

เปิดใหม่  

 **101-403  นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม      3(3-0-6)
    (Thai Appreciation and Unseen in Siam) 

ภู มิ หลัง ข อ งสั ง คม ไทย  ศิ ลปะและวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลกัษณ์ความเป็นไทย 
มรดกทางภูมิปัญญาทีมีคุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่า
แก่การศึกษา คติความเชือและค่านิยม วิถีชีวิต ดนตรี 
นาฏศิลป์ และการละเล่นพืนบา้น  แนวทางอนุรักษ ์สืบ
ทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย   

เปิดใหม่  

 **101-404  การตามหาและออกแบบความฝัน  3(2-2-5) 

    (Designing Your Dream)  

ฝึกทกัษะตงัประเด็นหัวขอ้เรืองทีสนใจเรียนรู้จากความ
ตอ้งการของตนเอง ตงัสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้
ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ คน้ควา้แสวงหาความรู้

เปิดใหม่ 
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เกียวกบัสมมติฐานทีตงัไวจ้ากแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย 
ออกแบบวางแผนรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ นาํเสนอ
แนว คิ ด อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะบบด้ว ย ก ร ะบ วนก า ร คิ ด 
กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการแกปั้ญหา และ
กระบวนการกลุ่ม เพือใหเ้กิดทกัษะเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 **101-405  โยคะ สมาธิ และศิลปะการดาํเนินชีวติ     
                                                                                    3(2-2-5) 

    (Yoga, Meditation and Art of Living) 

การฝึกโยคะเพือร่างกายและจิตใจทีดี เพือศึกษาเกียวกบั
ความหมายของโยคะ  ประโยชน์ของการฝึกโยคะ 
ปรัชญาโยคะ ประวติัโยคะ องคป์ระกอบ 8 ประการของ
โยคะ โยคะอาสนะประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การฝึก
สมาธิเพือโยคะ การผ่อนคลายในการฝึกโยคะ การ
เตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึกโยคะ ขอ้ควร
ปฏิบติัและขอ้ควรระวงัในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ทีใชใ้น
การฝึกโยคะ หลกัการสุขภาพแบบองค์รวมและศิลปะ
การดาํรงชีวติ 

เปิดใหม่ 

 **101-406  การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์            3(2-2-5) 

    (Creative Photography) 

การฝึกปฏิบติัเทคนิคการถ่ายภาพอยา่งง่ายโดยใชก้ลอ้ง
โทรศพัท์มือถือและกลอ้งอืนๆ เพือสร้างสรรค์ผลงาน
ภาพถ่ายทีใช้ในชีวิตประจาํวนัและหรือใช้เพือการคา้ 
เรียนรู้การสือสารดว้ยภาพถ่าย การจดัองคป์ระกอบศิลป์ 
พืนฐานการจัดองค์ประกอบภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง 
ความกลมกลืน มุมกลอ้ง สมดุลของภาพ แสงกบัการ
สร้างสรรค์ภาพถ่ าย  และมุมมองภาพกับการสือ
ความหมาย 
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คาํอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาเฉพาะ 

หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต 
กลุ่มวชิาแกน 

หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2561 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 

วชิา 130-104  เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ                                   3(3-0-6) วชิา 130-104  เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ                                   3(3-0-6) 
        130-104  Business Economics         130-104  Business Economics 
วชิาบังคบัก่อน: ไม่ม ี วชิาบังคบัก่อน: ไม่ม ี
        การนาํทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ทงัในระดบัจุลภาคและมหภาค
มาประยกุตใ์ชใ้นทางธุรกิจ เพือการวเิคราะห์อุปสงคข์องสินคา้
และบริการ ตน้ทุนการผลิต กาํไรทางธุรกิจและกาํไรทาง
เศรษฐศาสตร์ในการกาํหนดราคาทงัในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์
และตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ตลอดจนรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ 
นโยบายการเงินและนโยบายการคลงัในระบบเศรษฐกิจ เพือ
นาํไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจการลงทุนทางธุรกิจ 

        การนาํทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ทงัในระดบัจุลภาคและมหภาคมา
ประยกุตใ์ชใ้นทางธุรกิจ เพือการวเิคราะห์อุปสงคข์องสินคา้และ
บริการ ตน้ทุนการผลิต กาํไรทางธุรกิจและกาํไรทางเศรษฐศาสตร์
ในการกาํหนดราคาทงัในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาดแข่งขนั
ไม่สมบูรณ์ตลอดจนรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ นโยบายการเงิน
และนโยบายการคลงัในระบบเศรษฐกิจ เพือนาํไปใชป้ระโยชน์
ในการตดัสินใจการลงทุนทางธุรกิจ 

วชิา  130-204   การวเิคราะห์ข้อมูลเพอืการตดัสินใจ      3(3-0-6) 
                       ทางธุรกจิ   

วชิา  130-204   การวเิคราะห์ข้อมูลเพอืการตดัสินใจ      3(3-0-6) 
                       ทางธุรกจิ   

  130-204  Data Analysis for Decision Making in Business   130-204  Data Analysis for Decision Making in Business 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี
            หลักการวิเคราะห์โดยเน้นการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ 
ไดแ้ก่ การทดสอบขอ้มูลทีไดม้าโดยการแจงนบั การทดสอบและ
สหสัมพนัธ์เชิงเส้นอย่างง่ายและเชิงซ้อน การควบคุมคุณภาพ
ทางสถิติ การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ตวัแบบการขนส่ง ตวัแบบ
การจัดสรรงาน โดยเน้นการสร้างตัวแบบและการคาํนวณหา
ผลลพัธ์ เพือช่วยในการตดัสินใจทางธุรกิจ 

            หลักการวิเคราะห์โดยเน้นการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ 
ไดแ้ก่ การทดสอบขอ้มูลทีไดม้าโดยการแจงนบั การทดสอบและ
สหสัมพนัธ์เชิงเส้นอยา่งง่ายและเชิงซอ้น การควบคุมคุณภาพทาง
สถิติ การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ตวัแบบการขนส่ง ตวัแบบการ
จดัสรรงาน โดยเนน้การสร้างตวัแบบและการคาํนวณหาผลลพัธ์ 
เพือช่วยในการตดัสินใจทางธุรกิจ 

วชิา  130-212  การลงทุนในตลาดเงนิและตลาดทุน        3(3-0-6)    วชิา  130-212  การลงทุนในตลาดเงนิและตลาดทุน        3(3-0-6)     
         130-212  Investment in Money Market           130-212  Investment in Money Market  
                       and Capital Market                        and Capital Market 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี
             ระบบและกลไกของตลาดการเงินและหลกัการลงทุนเบืองตน้ 

ความรู้เบืองตน้เกียวกบัตราสารทุน ตราสารหนี กองทุนรวม และตราสาร

อนุพนัธ์ การลงทุนในตลาดตราสารทุน การซือขายหลกัทรัพยแ์ละการชาํระ

ราคาหลกัทรัพยที์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ การลงทุนในตราสารหนี 

บทบาทและประโยชน์ของตลาดตราสารหนี การลงทุนในตลาดการเงิน

ระหวา่งประเทศ  ผลตอบแทนและความเสียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ 

การวางแผนการลงทุน        

             ระบบและกลไกของตลาดการเงินและหลกัการลงทุนเบืองตน้ 

ความรู้เบืองตน้เกียวกบัตราสารทุน ตราสารหนี กองทุนรวม และตราสาร

อนุพนัธ์ การลงทุนในตลาดตราสารทุน การซือขายหลกัทรัพยแ์ละการชาํระ

ราคาหลกัทรัพยที์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ การลงทุนในตราสารหนี 

บทบาทและประโยชน์ของตลาดตราสารหนี การลงทุนในตลาดการเงิน

ระหวา่งประเทศ  ผลตอบแทนและความเสียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ 

การวางแผนการลงทุน        
  



มคอ.2166 
 

 
 

หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2561 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
วชิา  130-215 ธุรกจิระหว่างประเทศ                        3(3-0-6) วชิา  130-215 ธุรกจิระหว่างประเทศ                        3(3-0-6) 
        130-215 International Business         130-215 International Business 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 
          ความรู้พืนฐานธุรกิจระหวา่งประเทศ และสภาพแวดลอ้มธุรกิจ
ระหว่างประเทศทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมืองและ
กฎหมาย  เครืองมือนโยบายการค้า การเปลียนแปลงและรูปแบบ
การคา้ระหว่างประเทศ การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์
ทางการคา้ระหวา่งประเทศ  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การเขา้สู่ตลาด
ต่างประเทศและการดาํเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ 

          ความรู้พืนฐานธุรกิจระหว่างประเทศ และสภาพแวดลอ้มธุรกิจ
ระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมืองและ
กฎหมาย  เครืองมือนโยบายการคา้ การเปลียนแปลงและรูปแบบการคา้
ระหวา่งประเทศ การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ กฎเกณฑท์างการ
ค้าระหว่างประเทศ   การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  การเข้าสู่ตลาด
ต่างประเทศและการดาํเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ 

วชิา  130-302   กฎหมายธุรกจิ                                      3(3-0-6) วชิา  130-302   กฎหมายธุรกจิ                                      3(3-0-6) 
        130-302   Business Law         130-302   Business Law 
 วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี  วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี
             ความหมายและลกัษณะทวัไปของสัญญา หนีละเมิดและ
กฎหมายว่าดว้ยเอกเทศสัญญาทีสําคญัๆ เกียวกบัธุรกิจ เช่น ซือ
ขาย เช่าทรัพย์ เช่าซือ ยืม คําประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน 
นายหนา้ประกนัภยั ตวัเงิน เชค็และความผิดเกียวกบัเช็ค หุน้ส่วน
และบริษทัและกฎหมายอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจ เช่น กฎหมาย
ทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีอากร 
เป็นตน้ 

             ความหมายและลกัษณะทวัไปของสัญญา หนีละเมิดและ
กฎหมายว่าดว้ยเอกเทศสัญญาทีสําคญัๆ เกียวกบัธุรกิจ เช่น ซือ
ขาย เช่าทรัพย์ เช่าซือ ยืม  คําประกัน จํานอง จํานํา  ตัวแทน 
นายหนา้ประกนัภยั ตวัเงิน เช็คและความผิดเกียวกบัเช็ค หุน้ส่วน
และบริษทัและกฎหมายอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจ เช่น กฎหมาย
ทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีอากร 
เป็นตน้ 

วชิา  130-303   การภาษีอากร 1                                   3(3-0-6) วชิา  130-303   การภาษีอากร 1                                   3(3-0-6) 
        130-303   Taxation 1         130-303   Taxation 1 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี
          ความหมาย วตัถุประสงค ์และลกัษณะการภาษี โครงสร้าง
ของกฎหมายภาษี การจาํแนกประเภทภาษีอากร หลกัเกณฑ์และ
การจดัเกบ็ภาษีอากร ไดแ้ก่ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินได้
นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงิน
ไดห้ัก ณ ทีจ่าย ภาษีการรับมรดก ตามประมวลรัษฎากร ความ
รับผดิชอบและจริยธรรมในการเสียภาษีใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

          ความหมาย วตัถุประสงค ์และลกัษณะการภาษี โครงสร้าง
ของกฎหมายภาษี การจาํแนกประเภทภาษีอากร หลกัเกณฑ์และ
การจดัเก็บภาษีอากร ไดแ้ก่ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินได้
นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงิน
ไดห้ัก ณ ทีจ่าย ภาษีการรับมรดก ตามประมวลรัษฎากร ความ
รับผดิชอบและจริยธรรมในการเสียภาษีใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

  



มคอ.2167 
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วชิา  130-405   การจัดการเชิงกลยุทธ์เพอืการแข่งขัน     3(3-0-6) วชิา  130-405   การจัดการเชิงกลยุทธ์เพอืการแข่งขัน     3(3-0-6) 

         130-405   Strategic Management for 
Competitiveness 

         130-405   Strategic Management for 
Competitiveness 

วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี
แนวคิดพืนฐานและกระบวนการในการพฒันากลยุทธ์ 

ครอบคลุมกระบวนการตงัแต่การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจ การกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ การกาํหนดกลยุทธ์ทงัใน
ระดบัองคก์าร ระดบัหน่วยธุรกิจ และระดบัหนา้ที การนาํกลยทุธ์
สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล และการติดตามประเมินผล 
เพือใหอ้งคก์ารเกิดความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัอยา่งยงัยนื  

 

แนวคิดพืนฐานและกระบวนการในการพฒันากลยุทธ์ 
ครอบคลุมกระบวนการตังแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ การกาํหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ การกาํหนดกลยุทธ์ทังใน
ระดบัองคก์าร ระดบัหน่วยธุรกิจ และระดบัหนา้ที การนาํกลยทุธ์สู่
การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิผล และการติดตามประเมินผล เพือให้
องคก์ารเกิดความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัอยา่งยงัยนื  

 

วชิา 130-403  การออกแบบนวตักรรม                         3(3-0-6) วชิา 130-403  การออกแบบนวตักรรม                         3(3-0-6) 
       130-403  Design Thinking Studio        130-403  Design Thinking Studio 
วชิาบังคบัก่อน: ไม่ม ี วชิาบังคบัก่อน: ไม่ม ี
 กลยุทธ์และกระบวนการเพือพฒันาวิธีการแก้ปัญหา
และพฒันาผลิตภณัฑ์ตลอดจนการบริการทีสร้างสรรค์ เพือการ
เพิมมูลค่า กระบวนการออกแบบนวตักรรม ไดแ้ก่ การทาํความ
เขา้ใจ ตีความปัญหา พฒันาความคิด พฒันาตน้แบบ และการ
ทดสอบ 

 กลยทุธ์และกระบวนการเพือพฒันาวิธีการแกปั้ญหาและ
พฒันาผลิตภณัฑ์ตลอดจนการบริการทีสร้างสรรค์ เพือการเพิม
มูลค่า กระบวนการออกแบบนวตักรรม ไดแ้ก่ การทาํความเขา้ใจ 
ตีความปัญหา พฒันาความคิด พฒันาตน้แบบ และการทดสอบ 

วชิา 130-404  การเป็นผู้ประกอบการและธุรกจิ            3(3-0-6) 
                        สตาร์ทอพั                                             
       130-404   Entrepreneurship and Startup Business     
วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี                                                                       

วชิา 130-404  การเป็นผู้ประกอบการและธุรกจิ            3(3-0-6) 
                        สตาร์ทอพั                                             
       130-404   Entrepreneurship and Startup Business     
วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี                                                                         

แรงจูงใจในการเป็นผูป้ระกอบการ คุณลกัษณะเฉพาะ
ของผู ้ประกอบการ  บริบทของการดํา เ นิน กิจกรรมการ
ประกอบการ การตระหนักในโอกาสทางธุรกิจ การประเมิน
โอกาสทางธุรกิจ การจดัหาทรัพยากร รูปแบบทางธุรกิจ กิจกรรม
ของการประกอบการ ภาวะผูน้าํและความเป็นผูป้ระกอบการเพือ
สังคม และการออกจากธุรกิจและผลลพัธ์ทีได ้

 

แรงจูงใจในการเป็นผูป้ระกอบการ คุณลกัษณะเฉพาะ
ของผูป้ระกอบการ บริบทของการดาํเนินกิจกรรมการประกอบการ 
การตระหนักในโอกาสทางธุรกิจ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ 
การจัดหาทรัพยากร  รูปแบบทาง ธุ ร กิจ  กิจกรรมของการ
ประกอบการ ภาวะผูน้ําและความเป็นผูป้ระกอบการเพือสังคม 
และการออกจากธุรกิจและผลลพัธ์ทีได ้

 
  



มคอ.2168 
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วชิา  131-101   การบัญชีขันต้น 1                                  3(3-0-6) วชิา 131-103  การบัญชีการเงิน 1                                      3(3-0-6)  
        131-101   Financial Accounting 1        131-103  Financial Accounting 1  
วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี
        วัต ถุประสงค์ของแม่บทการบัญ ชีและการบัญ ชี  
ความหมายของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี 
จรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี งบการเงินและการนาํเสนองบการเงิน 
หลกัและวิธีการบนัทึกขอ้มูลทางการบญัชี การจดัทาํกระดาษทาํ
การ การปรับปรุงบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด การบัญชี
เกียวกบัสินคา้คงเหลือ บญัชีคุมยอด บญัชีแยกประเภทยอ่ย สมุด
รายวนัทวัไป สมุดรายวนัเฉพาะ การบญัชีเกียวกบัภาษีมูลค่าเพิม 

            กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน สมการบญัชี 
วงจรการบญัชี งบการเงินและการนาํเสนองบการเงิน หลกัและ
วธีิการบนัทึกขอ้มูลทางการบญัชี การปรับปรุงบญัชีและการแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาด กระดาษทาํการ การบญัชีเกียวกบัสินคา้คงเหลือ การ
บญัชีเกียวกบัภาษีมูลคา่เพิม สมุดรายวนัเฉพาะ จรรยาบรรณวิชาชีพ
บญัชี 

วชิา  131-201   การบัญชีขันต้น 2                                  3(3-0-6) 
        131-201   Financial Accounting 2 
วชิาบังคบัก่อน : 131-101 การบัญชีขันต้น 1 

วชิา 131-104 การบัญชีการเงนิ 2                                      3(3-0-6) 
       131-104  Financial Accounting 2 
วชิาบังคบัก่อน : 131-103 การบัญชีการเงิน 1 

           การจดัทาํงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารการบนัทึกบญัชี
เงินสดยอ่ย การบญัชีเกียวกบัเงินลงทุน ตวัเงิน ลูกหนี  สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน หนีสิน
หมุนเวียน หนีสินไม่หมุนเวียน ส่วนของเจา้ของ เงินเดือนและ
ค่าจ้างแรงงาน การบัญชีสําหรับกิจการอุตสาหกรรม ระบบ
ใบสาํคญั การจดัทาํงบกระแสเงินสดจรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การบญัชีเกียวกบัเงินสด
ย่อย เงินลงทุน ตัวเงินรับ ลูกหนี สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ทีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
หนีสินหมุนเวียน หนีสินไม่หมุนเวียน ส่วนของเจา้ของ การบญัชี
สาํหรับกิจการอุตสาหกรรม ระบบใบสาํคญั  งบกระแสเงินสด   

วชิา  132-203   การเงินธุรกจิ                                       3(3-0-6) วชิา  132-203   การเงินธุรกจิ                                            3(3-0-6) 
        132-203  Business Finance         132-203  Business Finance 
วชิาบังคบัก่อน :131-101 การบัญชีขันต้น 1 วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี
          หลกัการ ทฤษฎี และความรู้เบืองตน้เกียวกบัการเงินธุรกิจ 
บทบาทและหน้าทีของจัดการทางการเงินในการวางแผนทาง
การเงิน การจัดหาเงินทุน และการจัดสรรการใช้เงินทุน โดย
คาํนึงถึงหลกัธรรมาภิบาล การคาํนวณอัตราส่วนทางการเงิน   
การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุน
หมุนเวียน การบริหารเงินสด และหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการ
ของตลาด การบริหารลูกหนีการคา้ การบริหารสินคา้คงเหลือ 
การวเิคราะห์จุดคุม้ทุนและการวางแผนกาํไร  ค่าของเงินตามเวลา  
งบจ่ายลงทุน การจัดหาเงินทุน การบริหารเงินทุน การจัดการ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

      หลักการ ทฤษฎี และความรู้เบืองต้นเกียวกับการเงินธุรกิจ 
บทบาทและหน้าทีของจัดการทางการเงินในการวางแผนทาง
การเงิน การจัดหาเงินทุน และการจัดสรรการใช้เงินทุน โดย
คาํนึงถึงหลกัธรรมาภิบาล การคาํนวณอตัราส่วนทางการเงิน   การ
วางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
การบริหารเงินสด และหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด การ
บริหารลูกหนีการค้า การบริหารสินค้าคงเหลือ การวิเคราะห์
จุดคุม้ทุนและการวางแผนกาํไร  ค่าของเงินตามเวลา  งบจ่ายลงทุน 
การจัดหาเงินทุน การบริหารเงินทุน การจัดการนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล 
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วชิา  133-202   หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั          3(3-0-6)   วชิา  133-202   หลกัการตลาดและการตลาดดจิิทลั           3(3-0-6)     
        133-202  Principles of Marketing and Digital Marketing         133-202  Principles of Marketing and Digital Marketing 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี
        ความสําคญัและบทบาทของการตลาดทีมีต่อเศรษฐกิจและ
สังคมในยคุดิจิทลั  พฤติกรรมผูบ้ริโภคในยคุดิจิทลั  การแบ่งส่วน
ตลาด  การกาํหนดลูกค้าเป้าหมาย  ตาํแหน่งผลิตภัณฑ์  ส่วน
ประสมทางการตลาด  ได้แก่  ผลิตภัณฑ์  การกําหนดราคา  
ช่องทางการตลาด   การส่งเสริมการตลาด   การประยุกต์ใช้
เครืองมือทางการตลาดทีเป็นสือดิจิทลั  การเตรียมความพร้อมใน
การนาํการตลาดดิจิทลัมาใชเ้ป็นกลยุทธ์ทางการตลาด  และการ
ติดต่อสือสารทางการตลาดผา่นสือสังคม   

        ความสําคญัและบทบาทของการตลาดทีมีต่อเศรษฐกิจและ
สังคมในยคุดิจิทลั  พฤติกรรมผูบ้ริโภคในยุคดิจิทลั  การแบ่งส่วน
ตลาด  การกําหนดลูกค้าเป้าหมาย  ตาํแหน่งผลิตภัณฑ์  ส่วน
ประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ การกาํหนดราคา  ช่องทาง
การตลาด  การส่งเสริมการตลาด  การประยกุตใ์ชเ้ครืองมือทางการ
ตลาดทีเป็นสือดิจิทลั  การเตรียมความพร้อมในการนาํการตลาด
ดิจิทลัมาใชเ้ป็นกลยุทธ์ทางการตลาด  และการติดต่อสือสารทาง
การตลาดผา่นสือสังคม   

วชิา  134-201   หลกัการจัดการ                                  3(3-0-6) วชิา  134-201   หลกัการจัดการ                                  3(3-0-6) 
        134-201   Principles of Management         134-201   Principles of Management 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี
     ความรู้เบืองตน้เกียวกับหน้าทีทางการจัดการ ทฤษฎีและ
แนวคิดพืนฐานเกียวกบัการบริหารจดัการ อนัประกอบไปดว้ย
การวางแผน การจดัองคก์ร การนาํและการควบคุม และทบทวน
แนวคิดวิว ัฒนาการทางการบริหารต่างๆ  รวมทังหน้าทีการ
บริหารจัดการ การปฏิบติั ตลอดจนแนวคิดและวิธีการบริหาร
จดัการสมยัใหม่และร่วมสมยั 
 

     ความรู้เบืองต้นเกียวกับหน้าทีทางการจัดการ ทฤษฎีและ
แนวคิดพืนฐานเกียวกบัการบริหารจดัการ อนัประกอบไปดว้ยการ
วางแผน การจัดองค์กร การนําและการควบคุม และทบทวน
แนวคิดวิวฒันาการทางการบริหารต่างๆ รวมทงัหนา้ทีการบริหาร
จัดการ การปฏิบัติ ตลอดจนแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการ
สมยัใหม่และร่วมสมยั 
 

วชิา 136-301   การจัดการการผลติและการดาํเนินงาน    3(3-0-6) วชิา 136-301   การจัดการการผลติและการดาํเนินงาน    3(3-0-6) 
       136-301 Production and Operations Management        136-301 Production and Operations Management 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี วชิาบังคบัก่อน : ไม่ม ี

ความเป็นมา หลกัการ แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ
ผลิตและดาํเนินงาน หน้าทีในการผลิตตลอดจนการดาํเนินงาน
การผลิตสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพ ในดา้นต่าง ๆ เช่น การวางแผน
ผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ การเลือกทําเลทีตัง การวาง
แผนผังกระบวนการผลิต  การพยากรณ์ความต้องการ  การ
วางแผนกาํลงัการผลิต การจดัลาํดบังานและตารางการผลิต การ
จดัการสินคา้คงคลงัสมยัใหม่ 
 

ความเป็นมา หลกัการ แนวคิดและทฤษฎีการจดัการผลิต
และดาํเนินงาน หนา้ทีในการผลิตตลอดจนการดาํเนินงานการผลิต
สินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพ ในดา้นต่าง ๆ เช่น การวางแผนผลิตภณัฑ ์
การควบคุม คุณภาพ  การ เ ลือกทํา เล ทีตัง  การวางแผนผัง
กระบวนการผลิต การพยากรณ์ความตอ้งการ การวางแผนกาํลงั
การผลิต การจดัลาํดบังานและตารางการผลิต การจดัการสินคา้คง
คลงัสมยัใหม่ 
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วชิา 131-203  การบัญชีขันกลาง 1                               3(3-0-6) 
       131-203  Intermediate Accounting 1 
วชิาบังคบัก่อน :  131-104 การบัญชีการเงนิ 2 
     หลกัการและวิธีการบญัชีเกียวกบัสินทรัพยต์ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าของ
สินทรัพย ์ เงินสด ลูกหนี สินคา้คงเหลือ เงินลงทุน ทีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 

วชิา 131-203  การบัญชีขันกลาง 1                               3(3-0-6) 
       131-203  Intermediate Accounting 1 
วชิาบังคบัก่อน :  131-104 การบัญชีการเงนิ 2 
     หลกัการและวิธีการบญัชีเกียวกบัสินทรัพยต์ามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย ์ 
เงินสด ลูกหนี สินคา้คงเหลือ เงินลงทุน ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 

วชิา 131-301    การบัญชีขันกลาง 2                       3(3-0-6) 
       131-301    Intermediate Accounting 2 
วชิาบังคบัก่อน : 131-104 การบัญชีการเงนิ 2 
 หลกัการและวิธีการบญัชีเกียวกบัหนีสินและส่วนของเจา้ของ 
การจาํแนกประเภทหนีสิน การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าของ
หนีสิน การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัหนีสิน 
วิธีการบญัชีเกียวกบัหา้งหุ้นส่วน บริษทัจาํกดั และบริษทัมหาชน
จาํกดั  กาํไรต่อหุน้ การแสดงรายการ จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 

วชิา 131-301    การบัญชีขันกลาง 2                       3(3-0-6) 
       131-301    Intermediate Accounting 2 
วชิาบังคบัก่อน : 131-104 การบัญชีการเงนิ 2 
 หลกัการและวิธีการบญัชีเกียวกบัหนีสินและส่วนของเจา้ของ 
การจาํแนกประเภทหนีสิน การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าของ
หนีสิน การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับหนีสิน 
วิธีการบญัชีเกียวกบัห้างหุ้นส่วน บริษทัจาํกดั และบริษทัมหาชน
จาํกดั  กาํไรต่อหุน้ การแสดงรายการ จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 

วชิา 131-308   การบัญชีต้นทุน        3(3-0-6) 
       131-308    Cost Accounting 
วชิาบังคบัก่อน : 131-104 การบัญชีการเงนิ 2 

บทบาทและความสาํคญัของการบญัชีตน้ทุนในองคก์ร
ธุรกิจ ความหมายของตน้ทุนต่างๆ  ประเภทของตน้ทุน   ระบบ
บญัชีทีใชบ้นัทึกตน้ทุนการผลิต วธีิการบญัชีและการควบคุม
วตัถุดิบ แรงงาน และค่าใชจ่้ายการผลิต ระบบบญัชีตน้ทุนงานสัง
ทาํ ระบบตน้ทุนช่วงการผลิต การบญัชีตน้ทุนผลิตภณัฑร่์วมและ
ผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ การปันส่วนค่าใชจ่้ายการผลิต ระบบตน้ทุน
มาตรฐานและการวเิคราะห์ผลต่าง การบญัชีตน้ทุนฐานกิจกรรม
และระบบการผลิตแบบทนัเวลา 

วชิา 131-308   การบัญชีต้นทุน        3(3-0-6) 
       131-308    Cost Accounting 
วชิาบังคบัก่อน : 131-104 การบัญชีการเงนิ 2 

บทบาทและความสาํคญัของการบญัชีตน้ทุนในองคก์ร
ธุรกิจ ความหมายของตน้ทุนต่างๆ  ประเภทของตน้ทุน   ระบบ
บญัชีทีใชบ้นัทึกตน้ทุนการผลิต วธีิการบญัชีและการควบคุม
วตัถุดิบ แรงงาน และค่าใชจ่้ายการผลิต ระบบบญัชีตน้ทุนงานสัง
ทาํ ระบบตน้ทุนช่วงการผลิต การบญัชีตน้ทุนผลิตภณัฑร่์วมและ
ผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ การปันส่วนค่าใชจ่้ายการผลิต ระบบตน้ทุน
มาตรฐานและการวเิคราะห์ผลต่าง การบญัชีตน้ทุนฐานกิจกรรม
และระบบการผลิตแบบทนัเวลา 
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วชิา 131-309   การบริหารต้นทุน                      3(3-0-6) 
       131-309   Cost Management 
วชิาบังคบัก่อน : 131-308 การบัญชีต้นทุน  

การใช้ขอ้มูลตน้ทุนเพือการวางแผน การควบคุม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจ  การวิเคราะห์
พฤติกรรมตน้ทุน    ระบบตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนรวม      การ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุน ปริมาณ และกาํไร  การใช้
ข้อมูลต้นทุนเพือการตัดสินใจ   การกาํหนดราคาขาย    การ
วิเคราะห์โครงการลงทุน  การจดัทาํงบประมาณ  การบญัชีตาม
ความรับผิดชอบ  การกาํหนดราคาโอน และการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

วชิา 131-309   การบริหารต้นทุน                      3(3-0-6) 
       131-309   Cost Management 
วชิาบังคบัก่อน : 131-308 การบัญชีต้นทุน  

การใช้ข้อมูลต้นทุนเพือการวางแผน  การควบคุม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการตัดสินใจ   การวิ เคราะห์
พฤติกรรมตน้ทุน    ระบบตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนรวม      การ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุน ปริมาณ และกาํไร  การใช้
ข้อมูลต้นทุนเพือการตัดสินใจ    การกําหนดราคาขาย     การ
วิเคราะห์โครงการลงทุน  การจัดทาํงบประมาณ  การบญัชีตาม
ความรับผิดชอบ  การกาํหนดราคาโอน และการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

วชิา 131-305  การภาษีอากร 2                3(3-0-6) 
       131-305    Taxation 2 
วชิาบังคบัก่อน : 130-303 การภาษีอากร 1 
            131-203 การบัญชีขันกลาง 1 และ 
            131-301 การบัญชีขันกลาง 2 
         แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้
และค่าใช้จ่ายตามหลกัการบัญชีและการภาษีอากร การจัดทาํ
กระดาษทาํการเพือคาํนวณภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร การ
ปรับปรุงกาํไรสุทธิทางการบญัชีการเงินเป็นกาํไรสุทธิทางภาษี
อากร การบัญชีเกียวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี การจัดทาํ
รายงานต่างๆ ทีเกียวข้องกับภาษีและแบบแสดงรายการภาษี 
จรรยาบรรณวชิาชีพการบญัชีและความรับผดิชอบในการเสียภาษี
ใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

วชิา 131-305  การภาษีอากร 2                3(3-0-6) 
       131-305    Taxation 2 
วชิาบังคบัก่อน : 130-303 การภาษีอากร 1 
            131-203 การบัญชีขันกลาง 1 และ 
            131-301 การบัญชีขันกลาง 2 
         แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายตามหลกัการบญัชีและการภาษีอากร การจดัทาํกระดาษ
ทาํการเพือคาํนวณภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร การปรับปรุง
กาํไรสุทธิทางการบญัชีการเงินเป็นกาํไรสุทธิทางภาษีอากร การ
บญัชีเกียวกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี การจดัทาํรายงานต่างๆ ที
เกียวขอ้งกบัภาษีและแบบแสดงรายการภาษี จรรยาบรรณวิชาชีพ
การบญัชีและความรับผดิชอบในการเสียภาษีใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

วชิา 131-306   การสอบบัญชี                          3(3-0-6) 
       131-306   Auditing 
วชิาบังคบัก่อน  : 131-203 การบัญชีขันกลาง 1 และ  
                            131-301 การบัญชีขันกลาง 2 

แนวคิดทัวไป แม่บทสําหรับงานทีให้ความเชือมัน 
มาตรฐานการสอบบัญชี   พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีและ
กฏหมายต่างๆ  ที เ กียวข้อง  บทบาท  ความรับผิดชอบและ
จรรยาบรรณของผูส้อบบญัชี หลกัการและวิธีการในการสอบ
บญัชี การวางแผนงานสอบบญัชี ความเสียงในการสอบบญัชี 

วชิา 131-306   การสอบบัญชี                          3(3-0-6) 
       131-306   Auditing 
วชิาบังคบัก่อน  : 131-203 การบัญชีขันกลาง 1 และ  
                            131-301 การบัญชีขันกลาง 2 

แนวคิดทัวไป  แม่บทสําหรับงานทีให้ความเชือมัน 
มาตรฐานการสอบบัญชี    พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีและ
กฏหมายต่ างๆ  ที เ กี ยวข้อง  บทบาท  ความ รับผิดชอบและ
จรรยาบรรณของผูส้อบบญัชี หลกัการและวิธีการในการสอบบญัชี 
การวางแผนงานสอบบญัชี ความเสียงในการสอบบญัชี 
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และความมีสาระสาํคญัรวมถึงการประเมินความเสียง การ
ประเมินการควบคุมภายใน หลกัฐานการสอบบญัชี  และวธีิการ
ตรวจสอบ  สินทรัพย ์  หนีสิน  ส่วนของผูถื้อหุน้  รายได ้  และ
ค่าใชจ่้าย  การควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี การจดัทาํกระดาษ
ทาํการและการเขียนรายงานการสอบบญัชีในรูปแบบต่างๆ  
รวมถึงแนวทางการตรวจสอบบญัชีในกรณีใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 

และความมีสาระสําคัญรวมถึงการประเมินความเสียง การ
ประเมินการควบคุมภายใน หลกัฐานการสอบบญัชี  และวิธีการ
ตรวจสอบ  สินทรัพย ์ หนีสิน  ส่วนของผูถื้อหุ้น  รายได ้ และ
ค่าใชจ่้าย  การควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี การจดัทาํกระดาษ
ทาํการและการเขียนรายงานการสอบบัญชีในรูปแบบต่างๆ  
รวมถึงแนวทางการตรวจสอบบัญชีในกรณีใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 

วชิา 131-307 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  3(3-0-6) 
      131-307   Internal Control and  Internal Auditing 
วชิาบังคบัก่อน  : 131-104 การบัญชีการเงิน 2 
              การกาํกบัดูแลกิจการ วตัถุประสงคแ์ละองคป์ระกอบ
ของการควบคุมภายใน การควบคุมภายในตามแนวคิดของ 
COSO การจดัการความเสียงขององคก์ร การประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ 
แนวความคิดพืนฐานของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานสากล
การปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  จรรยาบรรณของผู ้
ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน การจดัองคก์รและการบริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน การสาํรวจขนัตน้ การวางแผนการ
ตรวจสอบบนพืนฐานความเสียง การเลือกตวัอยา่งและเทคนิค
การปฏิบติังานตรวจสอบ หลกัฐานการตรวจสอบ กระดาษทาํการ 
การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผลการตรวจสอบ
ภายในกิจการทีสาํคญัขององคก์ร รวมทงัหนา้ทีและความ
รับผดิชอบของผูต้รวจสอบภายในต่อการทุจริตในองคก์ร 

วชิา 131-307 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  3(3-0-6) 
      131-307   Internal Control and  Internal Auditing 
วชิาบังคบัก่อน  : 131-104 การบัญชีการเงิน 2 
              การกาํกบัดูแลกิจการ วตัถุประสงค์และองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน การควบคุมภายในตามแนวคิดของ 
COSO การจัดการความ เ สี ยงขององค์กร  การประ เ มิน
ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ 
แนวความคิดพืนฐานของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานสากล
การปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  จรรยาบรรณของผู ้
ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน การจดัองคก์รและการบริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน การสาํรวจขนัตน้ การวางแผนการ
ตรวจสอบบนพืนฐานความเสียง การเลือกตวัอย่างและเทคนิค
การปฏิบติังานตรวจสอบ หลกัฐานการตรวจสอบ กระดาษทาํ
การ  การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผลการ
ตรวจสอบภายในกิจการทีสําคญัขององคก์ร รวมทงัหนา้ทีและ
ความรับผดิชอบของผูต้รวจสอบภายในต่อการทุจริตในองคก์ร 

วชิา 131-403   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี              3(2-2-5) 
       131-403   Accounting Information Systems 
วชิาบังคบัก่อน: 131-104 การบัญชีการเงนิ 2     
 ลักษณะ ส่ วนประกอบ  และวิ ธี ก า รของระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี ขนัตอนในการวางระบบบญัชี หลกัการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี และการ
ควบคุมวงจรทางธุรกิจขันพืนฐาน ประเภทของเอกสารและ
สารสนเทศทีเกียวข้องในแต่ละวงจร  ระบบย่อยและระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี วงจรรายได ้วงจรค่าใชจ่้าย วงจรการ
ผลิต วงจรสินทรัพย ์วงจรหนีสินและรายงานทางการเงิน 

วชิา 131-403   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี              3(2-2-5) 
       131-403   Accounting Information Systems 
วชิาบังคบัก่อน: 131-104 การบัญชีการเงนิ 2     
 ลักษณะส่วนประกอบ  และวิ ธี ก ารของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี  ขันตอนในการวางระบบบัญชี  
หลกัการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
และการควบคุมวงจรทางธุรกิจขนัพืนฐาน ประเภทของเอกสาร
และสารสนเทศทีเกียวขอ้งในแต่ละวงจร ระบบยอ่ยและระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี วงจรรายได ้วงจรค่าใชจ่้าย วงจรการ
ผลิต วงจรสินทรัพย ์วงจรหนีสินและรายงานทางการเงิน 

 
 



มคอ.2173 
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วชิา 131-471  การบัญชีขันสูง 1          3(3-0-6) 
       131-471   Advanced Accounting 1 
วชิาบังคบัก่อน :  131-203 การบัญชีขันกลาง 1 และ  
                            131-301 การบัญชีขันกลาง 2 

การบญัชีสาํหรับกองทุนและกิจการไม่แสวงหากาํไร   
การจัดทาํงบการเงินจากรายการทีบนัทึกไวไ้ม่สมบูรณ์  การ
บญัชีสําหรับตราสารอนุพนัธ์และการป้องกนัความเสียง การ
บญัชีสําหรับการปรับโครงสร้างหนี  การบญัชีสําหรับธุรกิจ
ฝากขาย    ขายตามสัญญาผ่อนชําระ   สัญญาเช่า   สัญญา
ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์  นโยบายการบัญชี   การ
เปลียนแปลงทางการบญัชีและการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

วชิา 131-471  การบัญชีขันสูง 1          3(3-0-6) 
       131-471   Advanced Accounting 1 
วชิาบังคบัก่อน :  131-203 การบัญชีขันกลาง 1 และ  
                            131-301 การบัญชีขันกลาง 2 

การบญัชีสําหรับกองทุนและกิจการไม่แสวงหากาํไร   
การจัดทาํงบการเงินจากรายการทีบันทึกไวไ้ม่สมบูรณ์  การ
บญัชีสําหรับตราสารอนุพนัธ์และการป้องกนัความเสียง การ
บญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหนี  การบญัชีสาํหรับธุรกิจฝาก
ขาย   ขายตามสัญญาผอ่นชาํระ   สัญญาเช่า   สัญญาก่อสร้างและ
อสังหาริมทรัพย ์ นโยบายการบญัชี  การเปลียนแปลงทางการ
บญัชีและการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

วชิา 131-472  การบัญชีขันสูง 2          3(3-0-6) 
       131-472  Advanced Accounting 2 
วชิาบังคบัก่อน :  131-203 การบัญชีขันกลาง 1 และ  
                            131-301 การบัญชีขันกลาง 2 

 การบัญชีสํานักงานใหญ่และสาขาทังในและ
ต่างประเทศ การบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจ  การบญัชีสาํหรับ
เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้   การร่วม
การงาน การจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม    
การบญัชีสําหรับรายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศและการ
แปลงค่างบการเงิน 

วชิา 131-472  การบัญชีขันสูง 2          3(3-0-6) 
       131-472  Advanced Accounting 2 
วชิาบังคบัก่อน :  131-203 การบัญชีขันกลาง 1 และ  
                            131-301 การบัญชีขันกลาง 2 

 การบัญชีสํานักงานใหญ่และสาขาทังในและ
ต่างประเทศ การบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจ  การบญัชีสาํหรับ
เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้   การร่วม
การงาน การจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม    
การบัญชีสําหรับรายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศและการ
แปลงค่างบการเงิน 

วชิา 131-408  การรายงานทางการเงนิและ                   3(3-0-6) 
                      การวเิคราะห์งบการเงนิ    
       131-408 Financial  Reporting and Statements Analysis 
วชิาบังคบัก่อน  : 131-203 การบัญชีขันกลาง 1 และ  
                            131-301 การบัญชีขันกลาง 2 
 กฎระเบียบและขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้งกบัการจดัทาํและ
นาํเสนอรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลตามกรอบ
แนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน วิธีการและเครืองมือใน
การวิเคราะห์รายงานทางการเงินและขอ้มูลอืนทีสําคญั เพือ
ประโยชน์ในการตดัสินใจของผูใ้ช้งบการเงิน การวิเคราะห์
อุตสาหกรรม การวิเคราะห์ผลกระทบต่องบการเงินจากการ
เลือกใช้นโยบายการบัญชีทีแตกต่างกัน โดยการศึกษาจะใช้
กรณีศึกษาและการวเิคราะห์งบการเงินจริงของธุรกิจ 

วชิา 131-408  การรายงานทางการเงนิและ                   3(3-0-6) 
                      การวเิคราะห์งบการเงนิ    
       131-408 Financial  Reporting and Statements Analysis 
วชิาบังคบัก่อน  : 131-203 การบัญชีขันกลาง 1 และ  
                            131-301 การบัญชีขันกลาง 2 
 กฎระเบียบและขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้งกบัการจดัทาํและ
นาํเสนอรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลตามกรอบ
แนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน วิธีการและเครืองมือใน
การวิเคราะห์รายงานทางการเงินและข้อมูลอืนทีสําคัญ เพือ
ประโยชน์ในการตดัสินใจของผูใ้ช้งบการเงิน การวิเคราะห์
อุตสาหกรรม การวิเคราะห์ผลกระทบต่องบการเงินจากการ
เลือกใช้นโยบายการบัญชีทีแตกต่างกัน โดยการศึกษาจะใช้
กรณีศึกษาและการวเิคราะห์งบการเงินจริงของธุรกิจ 

 



มคอ.2174 
 

 
 

หลกัสูตรเดมิ พ.ศ.2561 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 

วชิา  131-460   สํานักงานบัญชีจําลอง                           3(2-2-5) 
        131-460   Accounting Firm Simulation 
วชิาบังคบัก่อน :  131-306  การสอบบัญชี และ 
 131-403  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
       การออกแบบเอกสาร การเตรียมเอกสารทางบัญชีและภาษี
อากร การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งดิจิทัลอืนๆ การจัดทํางบ
การเงินด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปเพืองานทางการบัญชี และการ
ตรวจสอบบัญชีโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปช่วยในการสอบบัญชี
โดยการจําลองสถานการณ์ทางธุรกจิ 

วชิา  131-460   สํานักงานบัญชีจําลอง                           3(2-2-5) 
        131-460   Accounting Firm Simulation 
วชิาบังคบัก่อน :  131-306  การสอบบัญชี และ 

 131-403  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
       การออกแบบเอกสาร การเตรียมเอกสารทางบญัชีและภาษี
อากร การรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งดิจิทลัอืนๆ การจดัทาํงบ
การเงินดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปเพืองานทางการบญัชี และการ
ตรวจสอบบญัชีโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปช่วยในการสอบบญัชี
โดยการจาํลองสถานการณ์ทางธุรกิจ 
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กลุ่มวชิาวชิาชีพเลอืก 
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วชิา 131-411 การบัญชีเฉพาะกจิการ                          3(3-0-6) 
       131-411  Accounting for Specific Enterprises 
วชิาบังคบัก่อน : 131-203 การบัญชีขันกลาง 1 และ 
                           131-301 การบัญชีขันกลาง 2 

ลกัษณะการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ การบญัชีและ
การควบคุมภายในเกียวกบัสินทรัพย ์หนีสิน ส่วนของเจา้ของ 
รายได ้และค่าใชจ่้าย รายงานผลการดาํเนินงานและการแสดง
ฐานะการเงินของกิจการนันๆ เช่น ธนาคาร สถาบนัการเงิน 
โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตร ธุรกิจท่องเทียว สหกรณ์ 
มรดก ทรัสตี การประกนัภยั ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เป็นตน้ 

วชิา 131-411 การบัญชีเฉพาะกจิการ                          3(3-0-6) 
       131-411  Accounting for Specific Enterprises 
วชิาบังคบัก่อน : 131-203 การบัญชีขันกลาง 1 และ 
                           131-301 การบัญชีขันกลาง 2 

ลกัษณะการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ การบญัชีและ
การควบคุมภายในเกียวกบัสินทรัพย ์หนีสิน ส่วนของเจา้ของ 
รายได ้และค่าใชจ่้าย รายงานผลการดาํเนินงานและการแสดง
ฐานะการเงินของกิจการนันๆ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน 
โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตร ธุรกิจท่องเทียว สหกรณ์ มรดก 
ทรัสตี การประกนัภยั ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เป็นตน้ 

วชิา 131-412   การบัญชีระหว่างประเทศ                   3(3-0-6) 
       131-412   International Accounting  
วชิาบังคบัก่อน  : 131-203 การบัญชีขันกลาง 1 และ  
                            131-301 การบัญชีขันกลาง 2 
       หลกัการ แนวคิดและวิธีการทางบญัชีของประเทศต่างๆ 
บทบาทของคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ 
การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
นโยบายรัฐบาล กฎหมาย และระเบียบทีมีต่อการบญัชีในแต่ละ
ประเทศ รวมทงัผลกระทบของอตัราแลกเปลียนและแนวทาง
ปฏิบติัทางการบญัชี การบนัทึกและการจดัทาํบญัชีของธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 

วชิา 131-412   การบัญชีระหว่างประเทศ                   3(3-0-6) 
       131-412   International Accounting  
วชิาบังคบัก่อน  : 131-203 การบัญชีขันกลาง 1 และ  
                            131-301 การบัญชีขันกลาง 2 
       หลกัการ แนวคิดและวิธีการทางบัญชีของประเทศต่างๆ 
บทบาทของคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ 
การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
นโยบายรัฐบาล กฎหมาย และระเบียบทีมีต่อการบญัชีในแต่ละ
ประเทศ รวมทงัผลกระทบของอตัราแลกเปลียนและแนวทาง
ปฏิบติัทางการบญัชี การบนัทึกและการจัดทาํบญัชีของธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 

วชิา 131-413   สัมมนาการบัญชีการเงนิ                     3(3-0-6)     
       131-413   Seminar in Financial Accounting 
วชิาบังคบัก่อน : 131-203 การบัญชีขันกลาง 1 และ  
                           131-301 การบัญชีขันกลาง 2 
  การวิเคราะห์และการอภิปราย กรอบแนวคิดสําหรับ
การรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินไปใช้
ในการปฏิบติังานดา้นการบญัชีการเงินสําหรับองค์กร โดยใช้
กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่างๆ  และประเด็นปัจจุบันที
น่าสนใจ การศึกษาจะมุ่งเน้นทกัษะในการเสนอขอ้มูลทงัการ
พูด  การเขียนและการเลือกใช้รูปแบบการนําเสนออย่าง
เหมาะสม 

วชิา 131-413   สัมมนาการบัญชีการเงนิ                     3(3-0-6)      
       131-413   Seminar in Financial Accounting 
วชิาบังคบัก่อน : 131-203 การบัญชีขันกลาง 1 และ  
                           131-301 การบัญชีขันกลาง 2 
  การวิเคราะห์และการอภิปราย กรอบแนวคิดสําหรับ
การรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินไปใช้
ในการปฏิบติังานดา้นการบญัชีการเงินสําหรับองค์กร โดยใช้
กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่างๆ  และประเด็นปัจจุบันที
น่าสนใจ การศึกษาจะมุ่งเน้นทกัษะในการเสนอขอ้มูลทงัการ
พูด  การเขียนและการเลือกใช้รูปแบบการนําเสนออย่าง
เหมาะสม 
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วชิา 131-421   การวางแผนกาํไรและการควบคุม        3(3-0-6) 
        131-421  Profit  Planning and Control  
วชิาบังคบัก่อน  :  131-309  การบริหารต้นทุน 

   การวางแผนกลยุทธ์  บทบาทและหลกัการวางแผน
กาํไรและการควบคุม  เทคนิคในการวางแผนกาํไรและควบคุม  
การกําหนดดัชนีวดัผลการดําเนินงาน  การใช้งบประมาณ
สําหรับธุรกิจประเภทต่างๆ  เพือวางแผนและควบคุมการ
ดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนทีวางไว ้การกาํหนดดชันีชีวดัผล
การดาํเนินงาน และการรายงานเพือการควบคุมและการบริหาร 

วชิา 131-421   การวางแผนกาํไรและการควบคุม        3(3-0-6) 
        131-421  Profit  Planning and Control  
วชิาบังคบัก่อน  :  131-309  การบริหารต้นทุน 

   การวางแผนกลยทุธ์  บทบาทและหลกัการวางแผน
กาํไรและการควบคุม  เทคนิคในการวางแผนกาํไรและควบคุม  
การกําหนดดัชนีวดัผลการดําเนินงาน  การใช้งบประมาณ
สําหรับธุรกิจประเภทต่างๆ  เพือวางแผนและควบคุมการ
ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนทีวางไว ้การกาํหนดดชันีชีวดัผล
การดาํเนินงาน และการรายงานเพือการควบคุมและการบริหาร 

วชิา 131-422 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์               3(3-0-6) 
       131-422   Strategic Cost Management 
 วชิาบังคบัก่อน  :  131-309 การบริหารต้นทุน  
 แนวคิดเกียวกบัตน้ทุนเพือการบริหารในเชิงกลยทุธ์  
ตน้ทุนคุณภาพ  ตน้ทุนตามเป้าหมาย การวเิคราะห์ห่วงโซ่แห่ง
คุณค่า   ตน้ทุนวงจรตามอายผุลิตภณัฑ ์   ระบบการผลิตแบบ
ทนัเวลา การวดัผลปฏิบติังานแบบดุลยภาพ การคาํนวณ
มูลค่าเพิมทางเศรษฐศาสตร์โดยเนน้การอภิปรายและการใช้
กรณีศึกษา 

วชิา 131-422 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์               3(3-0-6) 
       131-422   Strategic Cost Management 
 วชิาบังคบัก่อน  :  131-309 การบริหารต้นทุน  
 แนวคิดเกียวกบัตน้ทุนเพือการบริหารในเชิงกลยทุธ์  
ตน้ทุนคุณภาพ  ตน้ทุนตามเป้าหมาย การวเิคราะห์ห่วงโซ่แห่ง
คุณค่า   ตน้ทุนวงจรตามอายผุลิตภณัฑ ์   ระบบการผลิตแบบ
ทนัเวลา การวดัผลปฏิบติังานแบบดุลยภาพ การคาํนวณ
มูลค่าเพิมทางเศรษฐศาสตร์โดยเนน้การอภิปรายและการใช้
กรณีศึกษา 

วชิา 131-423   สัมมนาการบัญชีบริหาร                    3(3-0-6) 
       131-423   Seminar in Managerial Accounting 
วชิาบังคบัก่อน  :  131-309     การบริหารต้นทุน 

การวิเคราะห์  การอภิปรายบทบาทของการบัญชี
บริหารกับสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไป  การใช้ข้อมูล
ทางการบญัชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบญัชีตน้ทุนและ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพือการบริหาร ตลอดจน
ประเดน็ปัญหาทางการบญัชีบริหารตามสภาพแวดลอ้มปัจจุบนั   

วชิา 131-423   สัมมนาการบัญชีบริหาร                    3(3-0-6) 
       131-423   Seminar in Managerial Accounting 
วชิาบังคบัก่อน  :  131-309     การบริหารต้นทุน 

การวิเคราะห์  การอภิปรายบทบาทของการบัญชี
บริหารกับสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไป  การใช้ข้อมูล
ทางการบญัชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบญัชีตน้ทุนและ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพือการบริหาร ตลอดจน
ประเดน็ปัญหาทางการบญัชีบริหารตามสภาพแวดลอ้มปัจจุบนั   
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วชิา 131-431 การตรวจสอบและการควบคุมระบบ     3(2-2-5) 
                      สารสนเทศ 
        131-431 Accounting Information Systems Audit  
                      and Control  
วชิาบังคบัก่อน  : 131-306  การสอบบัญชี และ  
                            131-403 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 แนวคิดและผลกระทบอนัเนืองมาจากการนาํระบบ
คอมพิวเตอร์มาใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลทางดา้นการบญัชี 
การควบคุมภายในของระบบงานทีใชค้อมพิวเตอร์ การทุจริต
ทางด้านคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกันการทุจริต การ
ประเมินความเสียงและการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความ
น่าเชือถือของการประมวลผลข้อมูล เทคนิคและแนวการ
ตรวจสอบระบบบัญชีทีใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม
สาํเร็จรูปในการตรวจสอบ 

วชิา 131-431 การตรวจสอบและการควบคุมระบบ     3(2-2-5) 
                      สารสนเทศ 
        131-431 Accounting Information Systems Audit  
                      and Control  
วชิาบังคบัก่อน  : 131-306  การสอบบัญชี และ  
                            131-403 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 แนวคิดและผลกระทบอนัเนืองมาจากการนาํระบบ
คอมพิวเตอร์มาใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลทางดา้นการบญัชี 
การควบคุมภายในของระบบงานทีใชค้อมพิวเตอร์ การทุจริต
ทางด้านคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกันการทุจริต การ
ประเมินความเสียงและการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความ
น่าเชือถือของการประมวลผลข้อมูล เทคนิคและแนวการ
ตรวจสอบระบบบัญชีทีใช้คอมพิวเตอร์  การใช้โปรแกรม
สาํเร็จรูปในการตรวจสอบ 

วชิา 131-432 สัมมนาการสอบบัญชี                          3(3-0-6) 
       131-432  Seminar in Auditing 
วชิาบังคบัก่อน   :   131-306 การสอบบัญชี 

การวิเคราะห์ การอภิปราย เกียวกับมาตรฐานการ
สอบบญัชี ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขในการปฏิบติังานของ
ผูส้อบบญัชี โดยใช้กรณีศึกษา บทความและเอกสารต่างๆ ที
เกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนประเด็น
ปัจจุบันทีน่าสนใจ  ปัญหาพิ เศษด้านการสอบบัญชีและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

วชิา 131-432 สัมมนาการสอบบัญชี                          3(3-0-6) 
       131-432  Seminar in Auditing 
วชิาบังคบัก่อน   :   131-306 การสอบบัญชี 

การวิเคราะห์ การอภิปราย เกียวกับมาตรฐานการ
สอบบญัชี ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขในการปฏิบติังานของ
ผูส้อบบญัชี โดยใชก้รณีศึกษา บทความและเอกสารต่างๆ ที
เกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนประเด็น
ปัจจุบันทีน่าสนใจ  ปัญหาพิ เศษด้านการสอบบัญชีและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

วชิา 131-433 สัมมนาการตรวจสอบภายใน               3(3-0-6) 
       131-433  Seminar in Internal  Audit 
วชิาบังคบัก่อน : 131-307 การควบคุมภายในและการ 

ตรวจสอบภายใน 
การวิเคราะห์ การอภิปราย เกียวกบัมาตรฐานสากล

การปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  ปัญหาและแนว
ทางการแกไ้ขในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน  โดยใช้
กรณีศึกษา  บทความและเอกสารต่างๆ  ทีเกียวข้องทังใน
ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นปัจจุบนัทีน่าสนใจ 
ปัญหาพิเศษด้านการตรวจสอบภายใน   และจรรยาบรรณ
วชิาชีพ 

วชิา 131-433 สัมมนาการตรวจสอบภายใน               3(3-0-6) 
       131-433  Seminar in Internal  Audit 
วชิาบังคบัก่อน : 131-307 การควบคุมภายในและการ 

ตรวจสอบภายใน 
การวิเคราะห์ การอภิปราย เกียวกบัมาตรฐานสากล

การปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  ปัญหาและแนว
ทางการแกไ้ขในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน  โดยใช้
กรณีศึกษา  บทความและเอกสารต่างๆ  ทีเกียวข้องทังใน
ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นปัจจุบนัทีน่าสนใจ 
ปัญหาพิเศษด้านการตรวจสอบภายใน   และจรรยาบรรณ
วชิาชีพ 
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วชิา131-409 โปรแกรมสําเร็จรูปเพอืงานทางการบัญชี   3(2-2-5)     
       131-409 Software Packages for Accounting 
วชิาบังคบัก่อน :  131-104 การบัญชีการเงิน 2 

ความรู้ทัวไปเกียวกับโปรแกรมสําเร็จรูปเพืองาน
ทางการบญัชี  บทบาทและความสําคญัของโปรแกรมสําเร็จรูป 
ประเภทและการเลือกใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีใน
ปัจจุบัน  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีให้
เหมาะสมกบัประเภทธุรกิจ 

วชิา131-409 โปรแกรมสําเร็จรูปเพอืงานทางการบัญชี   3(2-2-5)     
       131-409 Software Packages for Accounting 
วชิาบังคบัก่อน :  131-104 การบัญชีการเงิน 2 

ความรู้ทัวไปเกียวกับโปรแกรมสําเร็จรูปเพืองาน
ทางการบญัชี  บทบาทและความสําคญัของโปรแกรมสําเร็จรูป 
ประเภทและการเลือกใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีใน
ปัจจุบัน  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีให้
เหมาะสมกบัประเภทธุรกิจ 

วชิา  131-441 ฐานข้อมูลทางการบัญชี                         3(2-2-5) 
        131-441 Accounting Databases 
 วชิาบังคบัก่อน : 131-403 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 

               การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศและรายงาน
ทางการบัญชีของวงจรธุรกิจ  ชนิดของโครงสร้างฐานข้อมูล
ทางการบญัชี เครืองมือในการวิเคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูล 
ประเด็นปัญหาในการออกแบบและเทคนิคการจดัการฐานขอ้มูล
ทางการบญัชี 

วชิา  131-441 ฐานข้อมูลทางการบัญชี                         3(2-2-5) 
        131-441 Accounting Databases 
 วชิาบังคบัก่อน : 131-403 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 

               การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศและรายงาน
ทางการบัญชีของวงจรธุรกิจ  ชนิดของโครงสร้างฐานข้อมูล
ทางการบญัชี เครืองมือในการวิเคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูล 
ประเด็นปัญหาในการออกแบบและเทคนิคการจดัการฐานขอ้มูล
ทางการบญัชี 

วชิา 131-442    การวเิคราะห์และออกแบบระบบ          3(2-2-5) 
                          สารสนเทศทางการบัญชี 
131-442 Accounting Information Systems Analysis        

                          and Design 
 วชิาบังคบัก่อน : 131-441  ฐานข้อมูลทางการบัญชี 
                 แนวคิด หลกัการของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี  เครืองมือและเทคนิคในการวิเคราะห์
และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี  การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี  โดยคํา นึ ง ถึ ง
กระบวนการทางการบญัชีและระบบการควบคุมภายในการศึกษา
ความเป็นไปไดข้องโครงการ  การจดัทาํแบบนาํเสนอโครงการ   
การบริหารโครงการ 

วชิา 131-442    การวเิคราะห์และออกแบบระบบ          3(2-2-5) 
                          สารสนเทศทางการบัญชี 
131-443 Accounting Information Systems Analysis         

                          and Design 
 วชิาบังคบัก่อน : 131-441  ฐานข้อมูลทางการบัญชี 
                 แนวคิด หลกัการของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี  เครืองมือและเทคนิคในการวิเคราะห์
และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี  การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี  โดยคํา นึ ง ถึ ง
กระบวนการทางการบญัชีและระบบการควบคุมภายในการศึกษา
ความเป็นไปไดข้องโครงการ  การจดัทาํแบบนาํเสนอโครงการ   
การบริหารโครงการ 

วชิา   131-443   การสือสารข้อมูลทางธุรกจิ           3(3-0-6) 
         131-443   Business Data Communication 
วชิาบังคบัก่อน : 131-403  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

แนวคิดเกียวกบัการสือสารขอ้มูล  เทคโนโลยีข่ายงาน  
โครงสร้างของข่ายงานและมาตรฐานของข่ายงาน  ชนิดของ
ข่ายงาน  ข่ายงานทอ้งถิน  ข่ายงานพืนทีกวา้ง  ข่ายงานไร้สาย  
การพฒันาระบบการสือสารขอ้มูลในธุรกิจ  การวางแผน  การ
จดัการและแนวโนม้ของระบบการสือสารขอ้มูลในธุรกิจ 

วชิา   131-443   การสือสารข้อมูลทางธุรกจิ           3(3-0-6) 
         131-443   Business Data Communication 
วชิาบังคบัก่อน : 131-403  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

แนวคิดเกียวกบัการสือสารขอ้มูล  เทคโนโลยีข่ายงาน  
โครงสร้างของข่ายงานและมาตรฐานของข่ายงาน  ชนิดของ
ข่ายงาน  ข่ายงานทอ้งถิน  ข่ายงานพืนทีกวา้ง  ข่ายงานไร้สาย  
การพฒันาระบบการสือสารขอ้มูลในธุรกิจ  การวางแผน  การ
จดัการและแนวโนม้ของระบบการสือสารขอ้มูลในธุรกิจ 
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วชิา 131-444  สัมมนาเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศ  3 (3-0-6) 
                       ทางการบัญชี                                                      
       131-444   Seminar in Technology and Accounting   
                       Information Systems 
วชิาบังคบัก่อน : 131-403  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

ปัญหาและประเด็นปัจจุบนัเกียวกบัการนาํเทคโนโลยี

มาใชก้บัระบบสารสนเทศทางการบญัชี  โดยเน้นการอภิปราย

และการศึกษาจากกรณีตวัอยา่ง 

วชิา 131-444  สัมมนาเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศ  3 (3-0-6) 
                       ทางการบัญชี                                                      
       131-444   Seminar in Technology and Accounting   
                       Information Systems 
วชิาบังคบัก่อน : 131-403  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

ปัญหาและประเด็นปัจจุบนัเกียวกบัการนาํเทคโนโลยี

มาใชก้บัระบบสารสนเทศทางการบญัชี  โดยเน้นการอภิปราย

และการศึกษาจากกรณีตวัอยา่ง 
วชิา 131-452   การวางแผนภาษี                                   3(3-0-6) 
       131-452   Tax Planning  
วชิาบังคบัก่อน  :   131-305  การภาษีอากร 2 

บทบาทและความสําคญัของการวางแผนภาษีทีมีต่อ

การดาํเนินธุรกิจ   การวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย  ภาษีมูลค่าเพิม และภาษี

ธุรกิจเฉพาะ   วิเคราะห์ถึงปัญหาภาษีอากรด้านต่างๆ  และ

ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินจากการเลือกนโยบายภาษีอากร 

ความรับผดิชอบและจริยธรรมในการเสียภาษีใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

วชิา 131-452   การวางแผนภาษี                                   3(3-0-6) 
       131-452   Tax Planning  
วชิาบังคบัก่อน  :   131-305  การภาษีอากร 2 

บทบาทและความสําคญัของการวางแผนภาษีทีมีต่อ

การดาํเนินธุรกิจ   การวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย  ภาษีมูลค่าเพิม และภาษี

ธุรกิจเฉพาะ   วิเคราะห์ถึงปัญหาภาษีอากรด้านต่างๆ  และ

ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินจากการเลือกนโยบายภาษีอากร 

ความรับผดิชอบและจริยธรรมในการเสียภาษีใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
วชิา 131-453 สัมมนาการภาษีอากร                               3(3-0-6) 
       131-453   Seminar in Taxation Problems  
วชิาบังคบัก่อน  :   131-305  การภาษีอากร 2 

ปัญหาและประเด็นสําคญัในปัจจุบันของภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่าย  
ภาษีมูลค่าเพิม  ภาษีอืน  โดยเนน้การอภิปรายจากคาํพิพากษาของ
ศาล  คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร  สํานกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา  และกรมสรรพากร ความรับผิดชอบและจริยธรรมใน
การเสียภาษีใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

วชิา 131-453 สัมมนาการภาษีอากร                               3(3-0-6) 
       131-453   Seminar in Taxation Problems  
วชิาบังคบัก่อน  :   131-305  การภาษีอากร 2 

ปัญหาและประเด็นสําคญัในปัจจุบันของภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่าย  
ภาษีมูลค่าเพิม  ภาษีอืน  โดยเนน้การอภิปรายจากคาํพิพากษาของ
ศาล  คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร  สํานกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา  และกรมสรรพากร ความรับผิดชอบและจริยธรรมใน
การเสียภาษีใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

วชิา 131-461  การฝึกงานทางการบัญชี                       3(0-18-0) 
        131-461 Professional Apprenticeship 
วชิาบังคบัก่อน : เป็นนักศึกษาชันปีที 3-4 หรือเทยีบเท่า 

การปฏิบติังานดา้นการบญัชีเป็นเวลา 8 สัปดาห์ใน
สถานประกอบการ ซึงเป็นไปตามความเห็นชอบของภาควิชา
เพือใหน้กัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

วชิา 131-461  การฝึกงานทางการบัญชี                       3(0-18-0) 
        131-461 Professional Apprenticeship 
วชิาบังคบัก่อน : เป็นนักศึกษาชันปีที 3-4 หรือเทยีบเท่า 

การปฏิบติังานดา้นการบญัชีเป็นเวลา 8 สัปดาห์ใน
สถานประกอบการ ซึงเป็นไปตามความเห็นชอบของภาควิชา
เพือใหน้กัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
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วชิา  131-462   การวจิัยทางการบัญชี                           3(3-0-6) 
        131-462   Accounting Research 
วชิาบังคบัก่อน :  เป็นนักศึกษาชันปีที 4 สาขาการบัญชี 
 หลกัการและระเบียบวธีิวจิยั การทาํวจิยัทางการบญัชี 
และการสือสาร ความรู้เกียวกบัการวจิยัทางการบญัชี การศึกษา
ทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้งทางดา้นการบญัชี 

วชิา  131-462   การวจิัยทางการบัญชี                           3(3-0-6) 
        131-462   Accounting Research 
วชิาบังคบัก่อน :  เป็นนักศึกษาชันปีที 4 สาขาการบัญชี 
 หลกัการและระเบียบวธีิวจิยั การทาํวจิยัทางการบญัชี 
และการสือสาร ความรู้เกียวกบัการวจิยัทางการบญัชี การศึกษา
ทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้งทางดา้นการบญัชี 

วชิา 130-490   เตรียมสหกจิศึกษา                                1(1-0-2) 
       130-490    Co-Operative EducationPreparation 
วชิาบังคบัก่อน :  เป็นนักศึกษาชันปีที 3-4 หรือเทียบเท่า 
                หลักการปฏิบัติตนในการทาํงานในองค์กร ความรู้
เบืองต้นในการทาํงาน หน้าทีและความรับผิดชอบ ทัศนคติที
เหมาะสมในการทาํงาน การนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบติังาน 

วชิา 130-490   เตรียมสหกจิศึกษา                                1(1-0-2) 
       130-490    Co-Operative EducationPreparation 
วชิาบังคบัก่อน :  เป็นนักศึกษาชันปีที 3-4 หรือเทียบเท่า 
                หลักการปฏิบัติตนในการทาํงานในองค์กร ความรู้
เบืองตน้ในการทาํงาน หน้าทีและความรับผิดชอบ ทศันคติที
เหมาะสมในการทาํงาน การนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบติังาน 

วชิา  130-491   สหกจิศึกษา 1                                     5(0-30-0) 
        130-491   Co-Operative Education 1 
วชิาบังคบัก่อน :  130-490 เตรียมสหกจิศึกษา 
               การปฏิบติังานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ในสถาน
ประกอบการ ซึงเป็นไปตามความเห็นชอบของภาควชิา เพือให้
นกัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

วชิา  130-491   สหกจิศึกษา 1                                     5(0-30-0) 
        130-491   Co-Operative Education 1 
วชิาบังคบัก่อน :  130-490 เตรียมสหกจิศึกษา 
               การปฏิบติังานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ในสถาน
ประกอบการ ซึงเป็นไปตามความเห็นชอบของภาควชิา เพือให้
นกัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

วชิา  130-492   สหกจิศึกษา 2                                     5(0-30-0) 
        130-492   Co-Operative Education 2 
วชิาบังคบัก่อน :  130-491   สหกจิศึกษา 1                                      
               การปฏิบติังานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ในสถาน
ประกอบการ ซึงเป็นไปตามความเห็นชอบของภาควชิา เพือให้
นกัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

วชิา  130-492   สหกจิศึกษา 2                                     5(0-30-0) 
        130-492   Co-Operative Education 2 
วชิาบังคบัก่อน :  130-491   สหกจิศึกษา 1                                      
               การปฏิบติังานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ในสถาน
ประกอบการ ซึงเป็นไปตามความเห็นชอบของภาควชิา เพือให้
นกัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
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ภาคผนวก ข 

 
ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 

สาขาวชิาการบัญชี และหลกัสูตรบัญชีบัณฑิต  
(หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562) 
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ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวชิาการบัญชี และหลกัสูตรบัญชีบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562) 

หัวข้อ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวชิาการบัญชี 

หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต  
(หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562) 

1. โครงสร้างหลกัสูตร ก.หมวดวิชาศึกษาทวัไปไม่นอ้ยกวา่       30   หน่วยกิต  
 
 
 
 
ข.  หมวดวชิาเฉพาะ  ไม่นอ้ยกวา่           84   หน่วยกิต  
 
 
 
ค.  หมวดวชิาเลือกเสรี                          6   หน่วยกิต  
จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
ไม่นอ้ยกวา่                                        120   หน่วยกิต 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทวัไป                          33 หน่วยกิต 
 1) ใหเ้รียนแต่ละกลุ่มวชิาตามทีกาํหนด 

  จาํนวน  18  หน่วยกิต ดงันี  
- กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   3   หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาภาษาและการสือสาร   
9   หน่วยกิต  
- กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
   3   หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาพลศึกษา สุขศึกษา และ 
  สุนทรียศาสตร์ 3   หน่วยกิต 

2) เลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มวิชาต่างๆ ได ้
  อีกไม่นอ้ยกวา่   15   หน่วยกิต 

ข.  หมวดวชิาเฉพาะ                         93 หน่วยกิต  
-กลุ่มวิชาแกน                          45 หน่วยกิต 
-กลุ่มวิชาวชิาชีพเฉพาะ                          36 หน่วยกิต 
-กลุ่มวิชาวชิาชีพเลือก                          12 หน่วยกิต 

ค.  หมวดวชิาเลือกเสรี                           6  หน่วยกิต 
จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร      132 หน่วยกิต 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2183 
 

 
 

หัวข้อ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวชิาการบัญชี 

หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต  
(หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562) 

2. เนือหาสาระสําคัญ ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
   การกาํหนดเนือหาสาระสาคญัของหมวดวชิาเฉพาะ 
พิจารณาจากเนือหาสาระสาํคญัทีสอดคลอ้งกบัผลลพัธ์
การเรียนรู้ดา้นความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค ตามที
ระบุไวใ้นมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศสาํหรับผู ้
ประกอบวิชาชีพบญัชี ดงันี   
1) ความรู้ดา้นการบญัชี การเงิน และดา้นอืนๆ ที

เกียวขอ้ง    
1. การบญัชีการเงินและการรายงานทาง

การเงิน    
2. การบญัชีบริหาร    
3. การเงินและการบริหารการเงิน   
4. การภาษีอากร   
5. การสอบบญัชีและการใหค้วามเชือมนั 
6.  การกาํกบัดูแล การบริหารความเสียง 

และการควบคุมภายใน   
7. กฎหมายและขอ้บงัคบัทางธุรกิจ   

  
 
 
 
 
 
 
131-103 การบญัชีการเงิน 1                                3(3-0-6) 
131-104 การบญัชีการเงิน 2                                3(3-0-6) 
130-303 การภาษีอากร 1                                     3(3-0-6) 
131-203 การบญัชีขนักลาง 1                              3(3-0-6) 
131-301 การบญัชีขนักลาง 2                              3(3-0-6) 
131-471 การบญัชีขนัสูง 1                3(3-0-6) 
131-472 การบญัชีขนัสูง 2                3(3-0-6) 
131-408 การรายงานทางการเงินและการวเิคราะห์งบ
การเงิน                               3(3-0-6) 
131-308 การบญัชีตน้ทุน                3(3-0-6) 
131-309 การบริหารตน้ทุน                3(3-0-6) 
131-305 การภาษีอากร 2                                     3(3-0-6) 
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หัวข้อ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวชิาการบัญชี 

หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต  
(หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562) 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
2) ความรู้เกียวกบัองคก์าร และธุรกิจ   

เศรษฐศาสตร์ 
1. สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและองคก์ร 
2. เศรษฐศาสตร์ 
3. กลยทุธ์ธุรกิจและการจดัการ   

 
 
 
 
 
 

 
 

3) เทคโนโลยสีารสนเทศ    
 

131-306 การสอบบญัชี                              3(3-0-6) 
131-307 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
                                             3(3-0-6) 
132-203  การเงินธุรกิจ                                        3(3-0-6) 
131-460 สาํนกังานบญัชีจาํลอง                          3(3-0-6) 
130-302 กฎหมายธุรกิจ                                      3(3-0-6) 
130-212 การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน     3(3-0-6) 
 
 
130-104 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                               3(3-0-6) 
130-204  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพือการตดัสินใจทางธุรกิจ     
                                                                            3(3-0-6) 
133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจิทลั        3(3-0-6) 
134-201 หลกัการจดัการ                                     3(3-0-6) 
130-215 ธุรกิจระหวา่งประเทศ                           3(3-0-6) 
130-403 การออกแบบนวตักรรม                         3(3-0-6) 
130-404 การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกิจสตาร์ทอพั  

3(3-0-6) 
130-405 การจดัการเชิงกลยทุธ์เพือการแข่งขนั   3(3-0-6) 
136-301 การจดัการการผลิตและการดาํเนินงาน  3(3-0-6) 
 
 
131-403 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี            3(2-2-5) 
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ภาคผนวก ค 
 

หนังสือรับรองให้ความเห็นชอบหลกัสูตรของ 
คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
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คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ได้พิจารณา

หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  ในการประชุมครังที ๓/๒๕๖๒  เมือวนัที  ๒๘ 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ณ ห้องประชมุคณะบริหารธุรกิจ  อาคารอนสุรณ์ ๓๐ ปี อาคาร ๑๕ ชนั ๒ 

มหาวิทยาลยัสยาม  แล้วมีมติว่าหลกัสตูรดงักลา่วเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา  

พ.ศ. ๒๕๕๘  และกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมาตรฐานคณุวฒิุ 

(มคอ.๑) ระดบัปริญญาตรี  สาขา/สาขาวิชาการบญัชี และมาตรฐานของสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรให้นําเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัสยาม  เพือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบตามขนัตอนตอ่ไป 
 

รายชือคณะกรรมการ 
 

 

ลงชือ  ……………….…….…  ประธานกรรมการ         ลงชือ ……………………..… กรรมการ 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พรต   ฉตัราภรณ์)    (อาจารย์กิตตชิยั   ถาวรธรรมฤทธิ) 
 

 

ลงชือ  ……………………… ผู้แทนสภาวิชาชีพบญัชี ลงชือ ……………………..… กรรมการ   

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ   บณุยเนตร)           (อาจารย์ศวิิไล   สายบวัทอง)  
 

 

ลงชือ  ……………………… รองประธานกรรมการ ลงชือ ……………….… เลขานกุาร 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพร   กีระสนุทรพงษ์)       (อาจารย์เบญจมาศ   ปานชยั) 
 

 

ลงชือ ……………………….. กรรมการ ลงชือ ………………… ผู้ช่วยเลขานกุาร 

       (ดร.ศจีรัตน์   เมธีสวุภาพ)           (อาจารย์ไขแสง  ขนุพาสน์) 
 

 

ลงชือ  ………………………. กรรมการ   

       (ดร.วิทยา   อรุณศริิเพ็ชร)             



มคอ.2187 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

ประวตัแิละผลงานของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  
และอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



มคอ.2188 
 

 
 

อาจารย์กติติชัย  ถาวรธรรมฤทธิ 
_________________________________________________________________________________ 
ประวตัิการศึกษา : 

- บญัชีมหาบณัฑิต (การบญัชีบริหาร) พ.ศ. 2537 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) พ.ศ. 2535 สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 
- นิติศาสตร์บณัฑิต พ.ศ. 2548 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) พ.ศ 2536 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

ประวตัิการทาํงานและประสบการณ์ 
- อาจารยป์ระจาํภาควชิาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 
- อาจารยผ์ูส้อนในระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาการบญัชี มหาวทิยาลยัสยาม 
- ทีปรึกษาของบริษทัเอกชน 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

หนังสือ/ตาํรา 
- การบญัชีภาษีอากร 

 

ผลงานวจัิย (จดัทาํแบบบรรณานุกรมตามตัวอย่าง) 
 - 

 

บทความวจัิย/บทความวชิาการ (จัดทาํแบบบรรณานุกรมตามตัวอย่าง) 
 
กิตติชยั ถาวรธรรมฤทธิ และคณะ. ความคิดเห็นเจา้หนา้ทีฝ่ายบญัชีและการเงินของสาํนกังานบญัชีทีมีต่อแนว 

ปฏิบติัการควบคุมภายใน. การประชุมผลงานวจิยัระดบัชาติ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช ครังที 7.  
106-121.  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 2560. 

 

รายวชิาทสีอน 
1. 131-305 การภาษีอากร 2 
2. 131-403 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
3. 131-409 โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืองานทางการบญัชี 
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อาจารย์เบญจมาศ  ปานชัย 
_________________________________________________________________________________ 
 
ประวตัิการศึกษา : 

- บญัชีมหาบณัฑิต (การบญัชีการเงิน) พ.ศ. 2541 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) พ.ศ. 2539  มหาวทิยาลยัศรีนคริทรวโิรฒ ประสานมิตร 

 
ประวตัิการทาํงานและประสบการณ์ 

- อาจารยป์ระจาํภาควชิาการบญัชีคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 
- อาจารยผ์ูส้อนในระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาการบญัชี มหาวทิยาลยัสยาม 
- อดีตอาจารยพิ์เศษมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
- อดีตอาจารยพิ์เศษมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขตพณิชยการพระนคร 
- วทิยากรบรรยายพิเศษกรมปศุสัตว ์
- ทีปรึกษาของบริษทัเอกชน 
- กรรมการผูจ้ดัการบริษทัเอกชน 

 
หนังสือ/ตาํรา 

- รายวชิา 131-301 การบญัชีขนักลาง 2 

 
ผลงานวจัิย (จดัทาํแบบบรรณานุกรมตามตัวอย่าง) 
 - 
บทความวจัิย/บทความวชิาการ (จัดทาํแบบบรรณานุกรมตามตัวอย่าง) 
 
เบญจมาศ ปานชยั และคณะ. ความคิดเห็นเจา้หนา้ทีฝ่ายบญัชีและการเงินของสาํนกังานบญัชีทีมีต่อแนวปฎิบติัการ 

ควบคุมภายใน. การประชุมผลงานวจิยัระดบัชาติ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช ครังที 7. 106-121. 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 2560. 

 
รายวชิาทสีอน 

1. 131-101  การบญัชีขนัตน้ 1 
2. 131-201  การบญัชีขนัตน้ 2 
3. 131-203  การบญัชีขนักลาง 1 
4. 131-301  การบญัชีขนักลาง 2 
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ดร.วทิยา  อรุณศิริเพช็ร 
_________________________________________________________________________________ 
 
ประวตัิการศึกษา : 

- ดุษฎีบณัฑิต (การจดัการธุรกิจ) พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลยั ราชภฎัสวนดุสิต 
- บญัชีมหาบณัฑิต (การบญัชีบริหาร) พ.ศ. 2536  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- บญัชีบณัฑิต (การบญัชี) พ.ศ. 2530  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

ประวตัิการทาํงานและประสบการณ์ 
- อาจารยป์ระจาํภาควชิาการบญัชีคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 
- อาจารยผ์ูส้อนในระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาการบญัชี มหาวทิยาลยัสยาม 
- อาจารยพิ์เศษมหาวทิยาลยัรัฐและเอกชน 
- วทิยากรรับเชิญ 
- กรรมการผูจ้ดัการบริษทัเอกชน 
- ทีปรึกษาบริษทัสอบบญัชี 
-  กรรมการ 

- สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมชูปถมัภ ์(อนุกรรมการดา้นจรรยาบรรณ) 

- สภาหอการคา้ไทย (ทีปรึกษาอนุกรรมการดา้นภาษีอากร)  

- สมาคมนกัศึกษาเก่าคณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัรามคาํแหง (กรรมการ) 

- บจ. 75  ซีพีอี (กรรมการ) 

ประสบการณ์ทีผา่นมา 
ดา้นการสอนบญัชี 

- อาจารยป์ระจาํ (มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ  ; 2549 – 
2557) 

ดา้นการสอบบญัชี 
- เจา้หนา้ทีสอบบญัชีอาวโุส(สาํนกังานสอบบญัชีไชยยศ; 2530-2533) 
- ผูจ้ดัการสายงานตรวจสอบ   (สาํนกังานสอบบญัชีดีไอเออินเตอร์เนชนัแนล; 2534-2538) 
- คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ (สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ)์ 
- ทีมตรวจสอบโครงการกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรปี 2535-2545 (กรรมการร่วมบริษทัศนูยน์กับญัชี- 
พีเอเอสจาํกดั; 2546) 
ดา้นการตรวจสอบภายใน 
- มหาวทิยาลยักรุงเทพ (2547-2548) 
- บจ. ซอสพริกไทยรุ่งเรือง (2553) 
- กลุ่มบริษทัเจา้พระยามหานครจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 3  บริษทั  (2556)    
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ผูต้รวจสอบกิจการ 

- สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานธนาคารแห่งประเทศไทย จาํกดั (2554 - 2557) 
ดา้นทีปรึกษาดา้นการบญัชีและการเงิน 
- บมจ. เยนเนอรัลฮอทปิทลัโปรดกัส์ (2538) 
- บจ .กิฟทแ์ลนด ์(2538-2543) 

 
หนังสือ/ตํารา 

- คณะทาํงานแต่งตาํรา    การเขียนรายงานผูส้อบบญัชี ในทางปฏิบติั สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย โดยร่วมกบั  ร่วมกบั อาจารยณ์ฐัเสกข ์ ฉิมโฉม  ผศ. ดร. พรรณิภา รอดวรรณะ 
และ ผศ. ดร. วชิระ  บุญยเนตร ปี 2545 

-  ตาํรา  วชิาการสอบบญัชี และการตรวจสอบภายในชนัสูง มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช  โดยแต่ง
ร่วมกบั ผศ.  นาวาหญิง อรชร โพธิสุขคุณ สุดวณิ ปัญญาวงศข์นัติ   คุณพรรณี วรวฒิุจงสถิต  คุณสุวมิล 
กฤตญาเกียรณ์ ปี 2552 และ ปรับปรุงปี 2557 

- วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก  เรือง การพฒันาตวัแบบการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

ผลงานวจัิย (จดัทาํแบบบรรณานุกรมตามตัวอย่าง) 
-  

บทความวจัิย/บทความวชิาการ (จัดทาํแบบบรรณานุกรมตามตัวอย่าง) 
 
วทิยา อรุณศิริเพช็ร์ และคณะ. ความคิดเห็นเจา้หนา้ทีฝ่ายบญัชีและการเงินของสาํนกังานบญัชีทีมีต่อแนวปฏิบติั 

การควบคุมภายใน. การประชุมผลงานวจิยัระดบัชาติ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช ครังที 7.  
106-121. มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 2560. 

 
รายวชิาทสีอน 

1. 131-306  การสอบบญัชี 
2. 131-432  สัมมนาการสอบบญัชี 
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อาจารย์พจิกัษณ์  จนัทวโิรจน์ 
_________________________________________________________________________________ 
 

ประวตัิการศึกษา : 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การบญัชี) พ.ศ. 2539 มหาวทิยาลยัสยาม 
- บญัชีบณัฑิต (การบญัชี) พ.ศ. 2534 มหาวทิยาลยัสยาม 

 

ประวตัิการทาํงานและประสบการณ์ 
- อาจารยป์ระจาํภาควชิาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 
- อาจารยผ์ูส้อนในระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาการบญัชี มหาวทิยาลยัสยาม 
- ทีปรึกษาของบริษทัเอกชน 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสหกรณ์ 
 

หนังสือ/ตาํรา 
-  

 

ผลงานวจัิย (จัดทาํแบบบรรณานุกรมตามตัวอย่าง) 
-  

 
บทความวจัิย/บทความวชิาการ (จัดทาํแบบบรรณานุกรมตามตัวอย่าง) 
 
พิจกัษณ์ จนัทวโิรจน์ และคณะฯ. ความคิดเห็นเจา้หนา้ทีฝ่ายบญัชีและการเงินของสาํนกังานบญัชีทีมีต่อแนว 

ปฏิบติัการควบคุมภายใน. การประชุมผลงานวจิยัระดบัชาติ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช ครังที 7.  
106-121. มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 2560. 

 

รายวชิาทสีอน 
1. 131-306  การสอบบญัชี 
2. 131-307  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
3. 131-432  สัมมนาการสอบบญัชี 
4. 131-433  สัมมนาการตรวจสอบภายใน 
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อาจารย์ไขแสง  ขุนพาสน์ 
_________________________________________________________________________________ 
 
ประวตัิการศึกษา : 

- บญัชีมหาบณัฑิต (การบญัชี) พ.ศ.2544  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- บญัชีบณัฑิต (การบญัชี) พ.ศ. 2540  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
ประวตัิการทาํงานและประสบการณ์ 

- อาจารยป์ระจาํภาควชิาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 
- อาจารยผ์ูส้อนในระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาการบญัชี มหาวทิยาลยัสยาม 
- ทีปรึกษาของบริษทัเอกชน 
- ผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

 
หนังสือ/ตาํรา 

-  

 
ผลงานวจัิย (จดัทาํแบบบรรณานุกรมตามตัวอย่าง) 

-  

 
บทความวจัิย/บทความวชิาการ (จัดทาํแบบบรรณานุกรมตามตัวอย่าง) 
 
ไขแสง ขนุพาสน์ และคณะฯ. ความคิดเห็นเจา้หนา้ทีฝ่ายบญัชีและการเงินของสาํนกังานบญัชีทีมีต่อแนวปฏิบติั 

การควบคุมภายใน. การประชุมผลงานวจิยัระดบัชาติ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช ครังที 7.  
106-121. มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 2560. 

 
รายวชิาทสีอน 

1. 131-101  การบญัชีขนัตน้ 1 
2. 131-201  การบญัชีขนัตน้ 2 
3. 131-203 การบญัชีขนักลาง 1 
4. 131-301   การบญัชีขนักลาง 2 
5. 131-408 การรายงานการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน 
6. 131-413 สัมมนาการบญัชีการเงิน 
7. 130-303 การภาษีอากร 
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อาจารย์กติติศักด ิ สรแพทย์ 
_________________________________________________________________________________ 
 
ประวตัิการศึกษา : 

- บญัชีมหาบณัฑิต (การบญัชีบริหาร) พ.ศ. 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชีตน้ทุน) พ.ศ. 2544 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  วทิยาเขตพณิชย

การพระนคร 

 
ประวตัิการทาํงานและประสบการณ์ 

- อาจารยป์ระจาํภาควชิาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 
- อาจารยผ์ูส้อนในระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาการบญัชี มหาวทิยาลยัสยาม 
- ผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

 
หนังสือ/ตาํรา 
 - 
ผลงานวจัิย (จดัทาํแบบบรรณานุกรมตามตัวอย่าง) 
 - 
บทความวจัิย/บทความวชิาการ (จัดทาํแบบบรรณานุกรมตามตัวอย่าง) 
 
กิตติศกัดิ  สรแพทย ์และคณะ. ความคิดเห็นเจา้หนา้ทีฝ่ายบญัชีและการเงินของสาํนกังานบญัชีทีมีต่อแนวปฏิบติั 

การควบคุมภายใน. การประชุมผลงานวจิยัระดบัชาติ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช ครังที 7.  
106-121. มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 2560. 

 

รายวชิาทสีอน 
1. การบญัชีขนัตน้ 1 
2. การบญัชีขนัตน้ 2 
3. ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
4. โปรแกรมสาํเร็จรูปเพืองานบญัชี 
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ภาคผนวก จ 
 

ระเบียบมหาวทิยาลยัสยาม   
ว่าด้วย การศึกษาไม่สูงกว่าระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
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ภาคผนวก ฉ 
 

 
ประกาศมหาวทิยาลยัสยาม 

เรือง 
นโยบาย หลกัเกณฑ์ วธีิการและเงอืนไขเกยีวกบั 

การรับนักศึกษาพกิารเข้าศึกษา 
พ.ศ.2561 
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