หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันรั ชต์ ภาคย์
รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

บัญชีบณ
ั ฑิต
บช.บ.
Bachelor of Accountancy
B.Acc.

รู ปแบบของหลักสูตร
รู ปแบบ
ภาษาที่ใช้

: หลักสูตร 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี
: จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย

พันธกิจของของหลักสูตร
เป้าหมายการผลิตบัณ ฑิต คือ การสร้ างบุคลากรทางการบัญชีของประเทศที่มีความรู้
และความสามารถ สอดคล้ องกับพันธกิจตามแผนยุทธศาสตร์ ของสถาบัน เพื่อให้ สถาบันเป็ นกาลัง
สาคัญ ของการพัฒ นาบุคลากรของประเทศ การปรั บ ปรุ ง หลัก สูต รบัญ ชี บัณ ฑิ ต จึง มุ่งพัฒ นา
บัณ ฑิตให้ มีคุณ ธรรม จริ ยธรรม ความรู้ ทักษะทางปั ญ ญา ทักษาความสัม พันธ์ ด้านบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร
วัตถุประสงค์ หลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ตรงความต้ องการของ
ธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
2. เพื่อสร้ างบัณฑิตทางการบัญชีที่มีคณ
ุ ลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ได้ แก่
1) ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้ านความรู้ ประกอบด้ วย
1. ความรู้ด้านบัญชี การเงิน และด้ านที่เกี่ยวข้ อง
2. ความรู้ทางองค์กรและธุรกิจ

3. ความรู้ทางเทคโนโลย
3) ด้ านทักษะทางวิชาชีพ ประกอบด้ วย
1. ทักษะทางปั ญญา
2. ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบตั แิ ละหน้ าที่
3. ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
4. ทักษะทางการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร
5. ทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ
โครงสร้ างหลักสูตร
1. จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
129 หน่ วยกิต
โดยมีระยะเวลาในหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. โครงสร้ างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต ดังนี ้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่ น้อยกว่ า
30
1.1 กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
6
1.2 กลุม่ วิชาภาษา
15
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
6
1.4 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
3
2. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
ไม่ น้อยกว่ า
93
2.1 กลุม่ วิชาแกนทางธุรกิจ
51
2.2 กลุม่ วิชาเอกบังคับ
33
2.3 กลุม่ วิชาเอกเลือก
9
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวม
129

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

3.1.3 โครงสร้ างรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จานวน 6 หน่ วยกิต
ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่ วยกิต
BC 101
คอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
3(2-2-5)
Introduction to Computer
MATH 101
คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
SC 101
พื ้นฐานวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Fundamental Environmental Science
1.2 กลุ่มวิชาภาษา จานวน 15 หน่ วยกิต
ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้
รหัสวิชา
CHIN 201
CHIN 202
ENGL 101
ENGL 102
ENGL 201
ENGL 202
THAI 101
VI 301

รายวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication I
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Communication II
ภาษาอังกฤษ 1
English I
ภาษาอังกฤษ 2
English II
การอ่านภาษาอังกฤษ
English Reading
การเขียนภาษาอังกฤษ
English Writing
การใช้ ภาษาไทย
Thai Usage
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
Vietnamese for Communication

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

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จานวน 6 หน่ วยกิต
ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้
รหัสวิชา
AYUR 201
EDUC 101
ECON 210
HORA 201
LAW 101
SOC 100
SOC 102
SOC 112
SOC 120
SOC 121
SOC 145
SOC 245
SOC 250
SOC 255
PC 101

รายวิชา
อายุรเวทและการใช้ สมุนไพร
Ayur-Veda and Herbal Medicine
พื ้นฐานทางการศึกษา
Fundamental Education
เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ น
Introduction to Economics
โหราศาสตร์ โยติชและการประยุกต์
Astrology Jyotish and Its Application
กฎหมายเบื ้องต้ น
Introduction to General Law

หน่ วยกิต
3(2-2-5)

ศิลปแห่งภูมิปัญญาสร้ างสรรค์
Arts of Creative Intelligence
เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
สังคมกับการเป็ นผู้นา
Society and Leadership
อารยธรรมโลก
World Civilizations
อาเซียนศึกษา
ASEAN Study
ธุรกิจกับสังคม
Business and Society
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
มนุษย์กบั สังคม
Man and Society
จริ ยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
จิตวิทยาเบื ้องต้ น
Introduction to Psychology

3(3-0-6)

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

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

1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จานวน 6 หน่ วยกิต
ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้
รหัสวิชา
ANTH 111
ANTH 112
AE 201
CPM 201
CPM 202
HE 101
HE 102
HE 201
PHIL 112
PHIL 113
PHIL 114
PHIL 115
RC 201

รายวิชา
พื ้นฐานวัฒนธรรมไทย
Foundation of Thai Culture
วัฒนธรรมอาเซียน
ASEAN Culture
สุนทรี ยศาสตร์ เพื่อชีวิต
Aesthetics for Life
การสร้ างความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 1
Creating Perfect Man I
การสร้ างความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 2
Creating Perfect Man II
สุขศาสตร์ ศกึ ษา
Health Education
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร
Population Quality Development
ความรู้พื ้นฐานทางศาสนา
Fundamental Knowledge of Religion
จริ ยศาสตร์
Ethics
ปรัชญาอินเดีย
Indian Philosophy
วรรณคดีสง่ เสริ มคุณธรรม:รามายณะ
Moral Literature : Ramayana
การพัฒนาจิต
Spiritual Development

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-2-6)

RC 330

การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้
Development of Full Potential of Learning

3(1-2-6)

TK 101

ความรู้บริ บรู ณ์ 1
Total Knowledge I
ความรู้บริ บรู ณ์ 2
Total Knowledge II

3(3-0-6)

TK 102

3(3-0-6)

หมายเหตุ : รายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ ไปอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรื อลดรายวิชาใน
กลุ่มต่างๆ เนื่องจาก การปรับปรุงหลักสูตรของหมวดศึกษาทัว่ ไป ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกศึกษา
รายวิชาในกลุ่มต่างๆ หลังการปรับปรุงหลักสูตรของหมวดศึกษาทัว่ ไป โดยต้ องผ่านความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
93
2.1 กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ จานวน 51 หน่ วยกิต
ให้ ศกึ ษาจากรายวิชาต่อไปนี ้
รหัสวิชา
รายวิชา
AC 101
หลักการบัญชี 1
Principles of Accounting I
AC 102
หลักการบัญชี 2
Principles of Accounting II
BA 203
การภาษี อากร 1
Taxation I
BA 205
บรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และสภาพแวดล้ อมทาง
ธุรกิจ
Corporate Governance, Business Ethics and
Business Environment
BA 206
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
BA 312
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
EC 201
หลักเศรษฐศาสตร์ 1
Principles of Economics I
EC 202
หลักเศรษฐศาสตร์ 2
Principles of Economics II
EL 221
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
English for Business
EL 222
การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English Conversation

หน่ วยกิต

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

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

FN 221
IM 201
IM 202
IM 213
MK 201
MG 211
MG 427

การเงินธุรกิจ
Business Finance
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
Quantitative Analysis for Decision Making
สถิตธิ ุรกิจ
Business Statistics
การจัดการดาเนินงาน
Operations Management
หลักการตลาด
Principles of Marketing
องค์การและการจัดการสมัยใหม่
Modern Organizational and Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management

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

2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จานวน 33 หน่ วยกิต
ให้ ศกึ ษาจากรายวิชาต่อไปนี ้
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่ วยกิต
AC 311
การบัญชีชนกลาง
ั้
1
3(3-0-6)
Intermediate Accounting I
AC 312
การบัญชีชนกลาง
ั้
2
3(3-0-6)
Intermediate Accounting II
AC 313
การบัญชีต้นทุน 1
3(3-0-6)
Cost Accounting I
AC 314
การบัญชีต้นทุน 2
3(3-0-6)
Cost Accounting II
AC 315
การภาษี อากร 2
3(3-0-6)
Taxation II
AC 316
การสอบบัญชี
3(3-0-6)
Auditing
AC 411
การบัญชีชนสู
ั้ ง 1
3(3-0-6)

AC 413
AC 412
AC 417
AC 425

รหัสวิชา
AC 103
AC 202
AC 414
AC 415
AC 416
AC 418
AC 419
AC 420
AC 423
AC 424

Advanced Accounting I
การบัญชีชนสู
ั้ ง 2
Advanced Accounting II
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems
การรายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน
Financial Reporting and Analysis
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
Internal Audit and Internal Control
2.2.2 กลุม่ วิชาเอกเลือก จานวน 9 หน่ วยกิต
ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้
รายวิชา
การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
การบัญชีเพื่อการจัดการ
Management Accounting
ทฤษฎีการบัญชี
Accounting Theory
การตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
Electronic Data Processing Auditing
การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
Public Sectors Accounting
การบัญชีเฉพาะกิจการ
Accounting for Specific Enterprise
สัมมนาทางการบัญชี
Seminar in Accounting
โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
Accounting Software Package
การวางแผนกาไรและการควบคุม
Profit Planning and Control
การวางระบบบัญชี

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

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

AC 426
AC 427
AC 428
AC 429

Accounting System Design
การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning
ปั ญหาการสอบบัญชี
Problems in Auditing
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
การฝึ กประสบการณ์ทางการบัญชี
Professional Experience on Accounting

3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(0-0-40)
3(0-24-12)

หมายเหตุ ในกลุม่ วิชาเอกเลือก นักศึกษาต้ องศึกษาในรายวิชาเกี่ยวกับวิชาการสัมมนาอย่าง
น้ อย 3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่ า
6
หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนวิชาใด ๆ ก็ได้ อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็ น
รายวิชาที่เปิ ดสอนในระดับปริ ญญาตรี ในสถาบันรัชต์ภาคย์ โดยต้ องไม่ซ ้ากับรายวิชาในแผนการ
ศึกษาของสาขาวิชานัน้

คาบรรยายรายวิชาตามโครงสร้ างหลักสูตรบัญชีบัณฑิ จานวน 129 หน่ วยกิต มีดังนี ้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จานวน 30 หน่ วยกิต

3.1.5.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จานวน 6 หน่ วยกิต
BC 101

คอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น
3 (2-2-5)
Introduction to Computer
วิวัฒ นาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ และหน้ าที่
ฮาร์ ดแวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ ระบบปฏิ บัติงานคอมพิ วเตอร์ หลักการท างานของระบบปฏิ บัติการ
คอมพิวเตอร์ การใช้ โปรแกรม Word MS, Excel MS, Power Point
MATH 101

คณิตศาสตร์ พนื ้ ฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental Mathematics
ทฤษฎี เซต ตรรกศาสตร์ หลัก เกณฑ์ ทางตรรกศาสตร์ ที่ใช้ ในการพิ สูจ น์ ระบบ
จานวนจริง สมการ อสมการ การแก้ สมการและอสมการ เมตริกและดีเทอร์ มิแนนต์
SC 101

พืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ ส่ งิ แวดล้ อม
3 (3-0-6)
Fundamental Environmental Science
ความรู้พื ้นฐานทางสิ่งแวดล้ อม ความสมดุลธรรมชาติโลก ระบบนิเวศน์ ทรัพยากร
ธรรมชาติ ผลกระทบของมลพิษที่มีตอ่ สิ่งแวดล้ อม แนวทางในการรักษาสิ่งแวดล้ อมให้ มีคณ
ุ ภาพดี
3.1.5.2 กลุ่มวิชาภาษา จานวน 15 หน่ วยกิต
CHIN 201

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3 -0-6)
Chinese for Communication I
ฝึ กทักษะในการฟั ง การพูด การอ่านจากคาโดด วลี และประโยคสันๆให้
้ ถกู ต้ อง
ฝึ กทักษะวิธีการเขียนตัวอักษรจีนให้ ถกู ต้ องตามหลักการเขียนตัวอักษรจีน
CHIN 202

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3 -0-6)
Chinese for Communication II
เพิ่ ม พูน ความรู้ และฝึ กทัก ษะการฟั ง การพูด คาศัพ ท์ วลี ส านวน และประโยค
การสนทนาเกี่ยวกับการติดต่อหรื อหน้ าที่การงาน ตลอดจนทักษะการอ่านและเขียนบทสนทนาที่
ใช้ ในวงการธุรกิจ

ENGL 101

ภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
English I
ทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียน ในลักษณะที่ผสมผสานกันทัง้ 4 ทักษะ โดยอาศัย
การศึกษาโครงสร้ างทางไวยากรณ์ของภาษาเป็ นรากฐาน และเน้ นหนักไปในด้ านการอ่าน เพื่อช่วย
ให้ สามารถใช้ ภาษาทางด้ านการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้ อย่างถูกต้ อง
ENGL 102

ภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
English II
วิชาบังคับก่ อน : ENGL 101 หรือได้ รับการยกเว้ น
ทัก ษะการฟั ง พูด อ่าน เขี ยน เพิ่ ม เติม ในลัก ษณะเชื่ อ มโยง ประสานกันทัง้ 4
ทักษะ โดยอาศัยการศึกษาโครงสร้ างทางไวยากรณ์เป็ นรากฐาน และเน้ นหนักไปในด้ านการเขียน
เพื่ อ ช่วยให้ ส ามารถใช้ ภ าษาได้ ถูก ต้ อง ในด้ านการสื่ อสารในชี วิต ประจ าวัน และในการศึก ษา
ภาษาอังกฤษชันสู
้ ง
ENGL 201

การอ่ านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Reading
วิชาบังคับก่ อน : ENGL 102 หรือได้ รับการยกเว้ น
กลวิธีตา่ ง ๆ ที่ช่วยให้ อา่ นได้ อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้ องรวดเร็ว โดยศึกษาวิธีการ
หาความหมายของศัพ ท์ ความเข้ าใจประโยคซับซ้ อน การอ่านจับใจความความส าคัญ การหา
ใจความสนับสนุนฝึ กการอ่านเพื่อความเข้ าใจและฝึ กการอ่านด้ วยตนเอง
ENGL 202

การเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Writing
วิชาบังคับก่ อน : ENGL 201 หรือได้ รับการยกเว้ น
ทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้ นการเขียนด้ วยโครงสร้ างประโยคพื ้นฐาน
ฝึ กการรวมประโยค ศึกษาหลักการและฝึ กฝนการเขียนสรุ ป ความ การเขี ยนย่อหน้ า การเขี ยน
เรี ยงความ การเขียนจดหมายและการเขียนรายงาน

VI 301

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Vietnamese for Communication
ฝึ กทักษะทัง4
้ ฟั ง พูด อ่าน เขียน ศึกษารู ปประโยคและไวยากรณ์ พื ้นฐานฝึ กบท
สนทนาที่ใช้ ในชีวิตประจาวันได้ แก่ การทักทาย การแนะนาตนเอง การบอกเวลาการซื ้อของ การ
อ่านข้ อความสันๆ
้ สามารถสรุปและตอบคาถามได้ การเขียนประโยคง่ายๆได้
THAI 101

การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6)
Thai Usage
ฝึ กทักษะการฟั ง การอ่าน การคิด การเขียนและการพูด ด้ านการฟั งและการอ่าน
จะเป็ นการจับใจความสาคัญและการแสดงความคิดเห็น สาหรับการอ่านจะเน้ นการอ่านออกเสียง
ด้ านการเขียนจะเน้ นการใช้ ภาษา การเขียนย่อหน้ า สานวนโวหาร ภาพพจน์ ตลอดจนการเก็บและ
บันทึกข้ อมูล ด้ านการพูดจะเน้ นการสนทนา การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่ อง การประชุม ทังนี
้ ้ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถใช้ ทกั ษะดังกล่าวถ่ายทอดความรู้ ความคิดอย่างมีขนตอนและสมเหตุ
ั้
สมผล
3.1.5.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

จานวน 6 หน่ วยกิต

AYUR 201

อายุรเวทและการใช้ สมุนไพร
3 (2-2-5)
Ayur-Veda and Herbal Medicine
ความรู้ เกี่ ยวกับการรักษาสุขภาพให้ สมบูรณ์ และรู้ จักสภาพร่ างกายของแต่ละ
บุคคล ธาตุ 5 ชนิด การฝึ กโยคะ การบริ หารร่างกายและการรับประทานอาหารอย่างถูกต้ องตาม
ลักษณะของแต่ละบุคคล ศึกษาข้ อแตกต่างระหว่างอายุรเวทและแพทย์ตะวันตก ศึกษาสมุนไพร
ประเภทต่างๆ รู้วิธีนามาใช้ ประโยชน์ในการรักษาโรค ประกอบเป็ นอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพ
EDUC 101

พืน้ ฐานทางการศึกษา
3 (3-0-6)
Fundamental Education
ปั จจัยทางการศึกษาในแง่มมุ ของผู้เรี ยน พื ้นฐานการศึกษา และทฤษฏีการเรี ยนรู้
ความสาคัญของศาสตร์ สาขาต่างๆ ที่มีต่อผู้เรี ยน วิธีการพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู้ หลัก
การศึกษา ปรัชญาการศึกษา

ECON 210

เศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
Introduction to Economics
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาค ปั ญหาพื น้ ฐานทางเศรษฐกิ จ
ปั จจัยกาหนดอุปสงค์ อุปทาน พฤติกรรมผู้บริ โภค ทฤษฎี การผลิต ลักษณะของตลาดแบบต่างๆ
การกาหนดรายได้ ประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลังโดยสังเขป ตลอดจนนโยบายการค้ าและ
การเงินระหว่างประเทศ

HORA 201

โหราศาสตร์ โยติช และการประยุกต์
3 ( 2 - 2 - 5)
Astrology Jyotish and Its Applications
โหราศาสตร์ โครงสร้ างของจักรวาล การเคลื่อนที่ของดวงดาวและหมู่ดาวเข้ าสู่
จัก รราศี การค านวณต าแหน่ ง ดวงดาว ความหมายของดวงดาว หมู่ด าว จัก รราศี บ้ าน การ
วิเคราะห์ ข้อมูล จากการคานวณ การตีความหมายจากสถิติที่ได้ การศึกษาสภาพอิทธิพ ลของ
ดวงดาวที่มีต่อชีวิตประจาวันด้ วยหลักคณิตศาสตร์ และตรรกะ รวมทังการฝึ
้
กพยากรณ์ โดยกรณี
ตัวอย่าง
LAW 101

กฎหมายเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
Introduction to General Law
ที่ ม าของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การตี ค วามกฎหมาย การอุด ช่ อ ง
กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย บุคคลตามสิทธิ ลักษณะของนิติกรรม หลักเกณฑ์ ลักษณะของ
สัญญา ประเภทของสัญญา การเลิกสัญญา ลักษณะทัว่ ไปของหนี ้และละเมิด
SOC 100

ศิลปแห่ งภูมิปัญญาสร้ างสรรค์
3(3-0-6)
Arts of Creative Intelligence
แนะนาและสืบค้ นคุณสมบัติต่างๆ ของภูมิปัญญาสร้ างสรรค์หรื อกฎธรรมชาติ
ทังหลายที
้
่สร้ าง ค ้าจุน และรักษาชีวิตทุกชีวิต รวมทังวิ
้ ธีที่ภมู ิปัญญาเหล่านี ้เริ่มมีชีวิตชีวามากขึ ้นใน
ชีวิตของนักศึกษาเมื่อนักศึกษาพัฒนาจิตสานึกของตนผ่านการฝึ กจิตแบบล่ วงพ้ น (ทรานเซ็นเด็น
เทิ ล้ เมดิ เ ทชั่น ) เป็ นประจ า วัน ละ 2 ครั ง้ นัก ศึ ก ษายัง เรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญาเหล่ า นี ว้ ่ า มี
ความสัมพันธ์ อย่างไรกับชีวิตของตน กับธรรมชาติ โลกโดยรวม การแสดงออกทางศิลปะ รวมทัง้
กับสาขาวิชาอื่นๆ ที่ตนศึกษาอยู่

SOC 102

เศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
Sufficiency Economy
ความหมาย หลักการ แนวทาง ของทฤษฎี เศรษฐกิจแบบพอเพียง การสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมสาหรับบุคคล และสังคม เพื่อความเป็ นอยู่อย่างสงบสุขของส่วนตน
และส่วนรวม

SOC 112

สังคมกับการเป็ นผู้นา
3 (3-0-6)
Society and Leadership
สังคมและการเป็ นผู้นาชุม ชนที่ ดี การแสดงออกของผู้นาทัง้ ทางคาพูดและการ
กระทา การทดลองทฤษฎีเบื ้องต้ น การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้ างความกลมกลืนในชุมชนและ
การพัฒนาบุคลากรที่มีอาชีพต่างกัน รวมทังศึ
้ กษาลักษณะสถานการณ์ของการเป็ นผู้นาที่ดีโดยยึด
หลักคุณภาพจริยธรรม
SOC 120

อารยธรรมโลก
3 (3-0-6)
World Civilizations
วิวฒ
ั นาการของอารยธรรมที่สาคัญของโลกตังแต่
้ สมัยโบราณถึงสมัยใหม่มีผลต่อ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลกทางด้ านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของโลกตะวันตกและตะวันออก
SOC 121

อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
ASEAN Study
ประวัติความเป็ นมา ความสาคัญ ข้ อมูลทัว่ ไปของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ความ
มั่นคง บทบาทความร่ วมมือระหว่างประเทศในกลุ่ม ประชาคมอาเซียน บทบาทของประชาคม
อาเซียนที่มีตอ่ โลกทังทางวั
้
ฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ สังคม
SOC 145

ธุรกิจกับสังคม
3 (3-0-6)
Business and Society
การจัด การ การตลาด การเงิ น เศรษฐศาสตร์ การบัญ ชี การพัฒ นาบุค ลากร
กฎหมายและสภาพแวดล้ อมของสั ง คมและธุ ร กิ จ ในเมื อ งไทย ความคิ ด สร้ างสรรค์ แ ละ
ความสามารถในการจัดการ

SOC 245

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
Personality Development
ความสัม พันธ์ ของบุคลิก ภาพกับ วั ฒ นธรรมต่าง ๆ ของมนุษ ย์ เช่น การศึกษา
ธรรมชาติของมนุษ ย์ และการปรั บ ตัวให้ เข้ า กับ สภาพแวดล้ อ ม การพัฒ นาระดับ พื น้ ฐานของ
บุคลิกภาพทางร่างกาย และจิตใจที่ดี ความคิดริ เริ่ มและสร้ างสรรค์ในการทางาน รวมถึงการอยู่
ร่ วมกับผู้อื่น ศึกษาถึงหลักการ และตัวแปรที่มีผลต่อการเป็ นผู้ นา และผู้ตามที่ ดี ความมี มนุษย
สัมพันธ์ มารยาทในสังคม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
SOC 250

มนุษย์ กับสังคม
3 (3-0-6)
Man and Society
ความหมาย ธรรมชาติของมนุษ ย์ ลักษณะทั่วไปของสังคม ความสัม พันธ์ ของ
มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้ อม องค์ประกอบ โครงสร้ างของสังคม และกระบวนการทางสังคม การ
เปลี่ยนแปลงและวิวฒ
ั นาการของสังคม วิเคราะห์สงั คมแบบต่างๆพิจารณาปั ญหาสาคัญต่าง ๆ
ของสังคมโดยทัว่ ไป และปั ญหาของสังคมไทย เรี ยนรู้วิธีแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ของมนุษย์ สังคม และ
สิ่งแวดล้ อม เรี ยนรู้ถึงลักษณะและวิธีสร้ างสังคมในอุดมคติ
SOC 255

จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Ethics
ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับจริ ยธรรมทางธุรกิจ จริ ยธรรมขององค์กรธุรกิจ หลักธรรม
ในองค์กร อิทธิ พลต่อจริ ยธรรมในองค์กรธุรกิจ จริ ยธรรมระหว่างประเทศ ธรรมาภิบาล บรรษัท ภิบาล อานาจและอิทธิพล กฎระเบียบของจริ ยธรรม การพัฒนาตนเอง ปั ญหาและความคาดหวัง
ด้ านจริยธรรมทางธุรกิจ
PC 101

จิตวิทยาเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
Introduction to Psychology
กลุ่มแนวคิดทางจิตวิทยา การรับรู้ แรงจูงใจ อารมณ์ การเรี ยนรู้ การคิด การจา
การลืม เชาวน์ปัญญา วุฒิภาวะ การปรับตัว บุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล

3.1.5.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จานวน 6 หน่ วยกิต
ANTH 111

พืน้ ฐานวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
Foundation of Thai Culture
วิวัฒ นาการของสังคมไทยในด้ านชี วิตการเป็ นอยู่ ความคิดความเชื่อและการ
แสดงออกด้ า นวัฒ นธรรม และศิ ล ปกรรม ซึ่ง ก่ อ ให้ เกิ ด บูรณาการของวัฒ นธรรมไทยในด้ า น
การเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนในด้ านลักษณะความคิด ความเชื่อ ภูมิปัญญา และงานสร้ างสรรค์
ANTH 112

วัฒนธรรมอาเซียน
3 (3-0-6)
ASEAN Culture
ประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิต ค่านิยม ภูมิปัญญา ศิลปกรรม เอกลักษณ์ และอัต ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุม่ สมาชิกประชาคมอาเซียน
AE 201

สุนทรี ยศาสตร์ เพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
Aesthetics for Life
แนวคิดทางด้ านสุนทรี ยศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรี ยะที่มี
ต่อการดารงชีวิต ศึกษาสุนทรี ยศาสตร์ ในเชิงบู รณาการ ทัง้ ที่ เกี่ ยวข้ องกับธรรมชาติ ศิลปะ การ
แสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรี ยะที่ผสานสัมพันธ์กบั บริ บทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้ อม
โดยมุง่ เน้ นกระบวนการเรี ยนรู้ สื่อและประสบการณ์ที่หลากหลาย
CPM 201
การสร้ างความเป็ นมนุษย์ ท่ สี มบูรณ์ 1
3 (3-0-6)
Creating Perfect Man I
การค้ นพบพระเวทและวรรณคดีพระเวทในสรี ระมนุษย์เบื ้องต้ น กฎธรรมชาติที่
ควบคุม การท างานของจัก รวาล กฎที่ ค วบคุม สรี ระมนุษ ย์ สิ่ ง ที่ เชื่ อ มโยงชี วิต มนุษ ย์ กับ สากล
จักรวาล การสร้ างชีวิตมนุษย์ที่สมบูรณ์
CPM 202

การสร้ างความเป็ นมนุษย์ ท่ สี มบูรณ์ 2
3 (3 -0-6)
Creating Perfect Man II
วิชาบังคับก่ อน : CPM 201 การสร้ างความเป็ นมนุษย์ ท่ สี มบูรณ์ 1
พระเวทและวรรคดีพระเวท 40 สาขา เพื่ออธิบายสรี ระมนุษย์ที่มาจากโครงร่าง
ของกฎธรรมชาติ ความรู้เกี่ยวกับกฎธรรมชาติในการสร้ างความสมบูรณ์ของชีวิตของแต่ละบุคคล
ของสังคมและของชาติ

HE 101

สุขศาสตร์ ศึกษา
3 (3-0-6)
Health Education
อนามัยส่วนบุคคลทังด้
้ านร่างกายและจิตใจ ความปลอดภัย ชนิดและสาเหตุของ
อุบตั ิเหตุ วิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบตั ิเหตุต่าง ๆ สร้ างเจตคติให้ นกั ศึกษาเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยจนเกิดเป็ นสวัส ดินิสัย เรี ยนรู้ เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล วิธีการและขันตอนการให้
้
การ
ปฐมพยาบาลเบื ้องต้ นตามอาการที่ปรากฏ รวมถึงการเลื อกใช้ อุปกรณ์ ในการปฐมพยาบาลแก่
ผู้บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน
HE 102

การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (1-2-6)
Exercise for Health
หลักการออกกาลังกาย การสร้ างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ประโยชน์ของ
ออกกาลังกาย การออกกาลังกายในรู ปแบบต่างๆ การออกแบบกิจ กรรมการออกกาลังกายให้
เหมาะสมกับสมรรถภาพทางกายเพศ วัย ความปลอดภัยในการออกกาลังกาย
HE 201

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร
3 (3-0-6)
Population Quality Development
ความหมาย แนวคิ ด ลัก ษณะชี วิ ต ที่ มี คุณ ภาพ การเปลี่ ย นแปลงประชากร
ประชากรกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ประชากรกับทรัพยากรสิ่งแวดล้ อม และสุขภาพอนามัย
แนวทางการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต น าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ ไขปั ญ หาของตนเอง และ
ดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมอย่างเป็ นสุข
PHIL 112
ความรู้ พนื ้ ฐานทางศาสนา
3 (3-0-6)
Fundamental Knowledge of Religion
ปรั ช ญาเบื อ้ งต้ น ความหมาย มูล เหตุของการเกิ ด ศาสนา ประโยชน์ ลัก ษณะ
พื ้นฐานของศาสนาสาคัญ ของโลก ได้ แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริ สต์ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม
และคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ า วิเคราะห์ถึงศาสนาหลักใหญ่ ๆ ของโลก การบรรลุถึงเป้าหมาย
ของคาสัง่ สอนของพระพุทธเจ้ า และศาสนาอื่น ๆ ศึกษาปั จจัยและวิธีการปฏิบตั ิ ให้ เข้ าถึงสภาวะ
ของผู้ร้ ู ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน และการนาหลักธรรม คาสัง่ สอนมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตและสังคม

PHIL 113

จริยศาสตร์
3 (3-0-6)
Ethics
ความหมายและขอบเขตของจริ ย ศาสตร์ จากแนวความคิ ด ของนัก ปรั ช ญา
ตะวันตก และตะวันออกในปั ญ หาเรื่ องความดี ความชัง คุณธรรม กฎเกณฑ์ เสรี ภาพ และความ
รับผิดชอบ รวมตลอดถึงมาตรฐานในการตัดสินความจริง ความประพฤติของบุคคล การปฏิบตั ติ น
เพื่อให้ มีพฤติกรรมที่ดีและสอดคล้ องกับวิวฒ
ั นาการของสังคมในยุคปั จจุบนั
PHIL 114

ปรัชญาอินเดีย
3 (3-0-6)
Indian Philosophy
ความหมาย และแหล่งกาเนิดความรู้ อันลึกซึง้ เกี่ ยวกับจิตสานึกแห่งความเป็ น
มนุษ ย์ ที่ แ ท้ จ ริ ง โดยการศึกษาพระเวท อุป นิสัย และคัม ภี ร์ภ ควัท คีต าธรรมะ ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีที่เชื่อถือได้ อย่างแท้ จริ ง และการนามาปฏิบตั ิให้ เกิดผลได้ จริ ง และการนามาประยุกต์ให้
เกิ ด ประโยชน์ ต่อ ชี วิต การศึก ษาหน้ า ที่ ศี ล ธรรมทางการเมื อ ง การปกครอง และบทบาทของ
ปรัชญาอินเดียต่อสังคมปั จจุบนั
PHIL 115

วรรณคดีส่งเสริมคุณธรรม: รามายณะ
3 (3-0-6)
Moral Literature: Ramayana
เรื่ องราวของรามายณะ ซึง่ เป็ นบ่อเกิดของรามเกียรติ์ โดยเป็ นพื ้นฐานของ
วรรณคดีไทย ศึกษาถึงข้ อคิด คติธรรมสอนในความมีคณ
ุ ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
เน้ นถึงความรักหน้ าที่ ความมีสจั จะ การเป็ นผู้ให้ ผู้เสียสละ เพื่อนาไปใช้ ในการดาเนินชีวิตที่ดีและ
มีความสุข การมีครอบครัวที่ดี การเป็ นพลเมืองที่ดี การเป็ นผู้นาที่ดี ตลอดถึงการปกครอง
บ้ านเมืองให้ อยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข โดยการศึกษาจากพระจริยาวัตรอันงดงามของพระรามและวิธี
ปฏิบตั เิ พื่อพัฒนาจิตใจให้ ดีงาม ซึง่ เป็ นจุดเริ่มต้ นของความดีทงปวง
ั้
RC 201

การพัฒนาจิต
3 (1-2-6)
Spiritual Development
การฝึ กจิ ต เบื อ้ งต้ น เพื่ อ ให้ มี ส มาธิ ดี แ ละเพิ่ ม พู น ความสามารถในการเรี ย นรู้
วิเคราะห์การฝึ กจิตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเพ่ง การกาหนด การไตร่ตรอง ศึกษาผลประโยชน์ต่ อ
ผู้ฝึกในด้ านจิตใจและร่างกาย เทคนิคคลายความเครี ยด เทคนิคลดความเหน็ดเหนื่อย

RC 330

การพัฒนาศักยภาพในการเรี ยนรู้
3 (1-2-6)
Development of Full Potential of Learning
ความรู้ ที่ ส มบู ร ณ์ เทคนิ ค และวิ ธี ก ารพั ฒ นาศัก ยภาพในการเรี ย นรู้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เทคนิคการพัฒนาสมอง และระบบประสาทให้ ทางานอย่างสมบูรณ์ เทคนิคในการ
รักษาสภาวะของการพักที่ ลึกซึง้ และตื่ นตัวของจิ ต เรี ยนรู้ วิธี การพัฒ นาให้ จิ ต และการท างาน
ประสานกลมกลืนจนเป็ นหนึ่ง สามารถสัง่ ร่ างกายได้ การเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองขณะปฏิบตั ิ
และหลังปฏิบตั ิ ผลประโยชน์ที่ไ ด้ รับทาให้ การคิด การพูด การกระทา สอดคล้ องตามกฎธรรมชาติ
ส่งผลให้ เกิดความสาเร็จในชีวิต ไม่ทาผิดพลาด มีความสุขในการดาเนินชีวิตต่อตนเองและสังคม
TK 101

ความรู้ บริบูรณ์ 1
3(3-0-6)
Total Knowledge I
ความรู้ บริ บู รณ์ แ ละสนามรวมเอกภาพของกฎของธรรมชาติ การค้ นพบกฎ
ธรรมชาติทัง้ มวลในสรี ระมนุษ ย์ การท าความเข้ าใจกับ ความรู้ บริ บูรณ์ และการนาเอาความรู้
บริบรู ณ์ไปใช้ เพื่อความสมบูรณ์สทู่ กุ ๆ ของข่ายชีวิตมนุษย์

TK 102

ความรู้ บริบูรณ์ 2
3 (3-0- 6)
(Total Knowledge II) วิชาบังคับก่ อน : TK 101 ความรู้ บริบูรณ์ 1
ความรู้บริบรู ณ์และสนามรวมเอกภาพของกฎของธรรมชาติในระดับที่สงู ขึ ้น การ
ค้ นพบกฎธรรมชาติทงมวลในสรี
ั้
ระมนุษย์ การทาความเข้ าใจกับความรู้บริบรู ณ์และการนาเอา
ความ รู้บริบรู ณ์ไปใช้ เพื่อความสมบูรณ์สทู่ กุ ๆ ส่วนของข่ายชีวิตมนุษย์

หมวดวิชาเฉพาะด้ าน

จานวน 93 หน่ วยกิต

3.1.5.5 กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ จานวน 51 หน่ วยกิต
AC 101

หลักการบัญชี 1
3(2-2-5)
Principles of Accounting I
ความหมาย วัตถุประสงค์และความสาคัญของการบัญชี แนวคิดทางการบัญ ชี
หลักการและวิธีการบันทึกบัญ ชีตามหลักบัญชีคู่ สมการบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายวัน
ขัน้ ต้ นของกิ จการบริ การและขายสินค้ า การผ่านรายการไปยังบัญ ชีแยกประเภท การจัดทางบ
ทดลอง การใช้ กระดาษทาการ รายการปรับปรุง การแก้ ไขข้ อผิดพลาดทางบัญชี การปิ ดบัญชี การ
จัดทางบการเงินเพื่อวัดผลการดาเนินงานและแสดงฐานะการเงินของกิจการ
AC 102

หลักการบัญชี 2
3(3-0-6)
Principles of Accounting II
วิชาบังคับก่ อน : AC101 หลักการบัญชี 1
การบัญชีสาหรับกิจการอุตสาหกรรม การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร ระบบเงินสดย่อย การจัดทางบพิสจู น์ยอดเงินฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี ้และ
ตัว๋ เงิน การกาหนดราคาทุนของสินค้ าคงเหลือ ระบบใบสาคัญ และสมุดรายวันเฉพาะ การบัญชี
สาหรับกิจการที่ไม่หวังผลกาไรและ การบัญชีภาษีมลู ค่าเพิ่ม
BA 203

การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
Taxation I
หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจัด เก็ บ ภาษี อ ากรตามประมวลรั ษ ฎากรที่ บัง คับ ใช้ ใน
ปั จจุบนั ได้ แก่ ภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ
ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย ภาษี ศลุ กากร ภาษี สรรพสามิต อากรแสตมป์ ภาษี โรงเรื อนและที่ดิน ภาษี
บารุ งท้ องที่ ภาษี ป้ าย ตลอดจนภาษี เงิ นได้ จ ากการขายอสังหาริ ม ทรัพ ย์ วิธี การยื่ น แบบแสดง
รายการเสี ย ภาษี เงิ น ได้ ตลอดจนหลัก การกรอกแบบภาษี เงิ น ได้ เพื่ อ ยื่ น ช าระภาษี ผ่า นระบบ
คอมพิวเตอร์

BA 205

บรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจและ สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
Cooperate Governance, Business Ethics and Business Environments
ความหมายของบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ ความสาคัญ
ของบรร ษัทภิบาลและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ หลักของบรรษัทภิบาลและจรรยา บรรณ
การประกอบธุรกิจ ศึกษากรณีตา่ งๆ ในแง่มมุ ของบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ
สภาพแวดล้ อมที่มีความสัมพันธ์กบั การดาเนินของธุรกิจ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง
การปก ครอง สัง คม วัฒ นธรรม กฎหมาย เทคโนโลยี ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งประเทศ และ
สภาพแวดล้ อม อื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพแวดล้ อมนัน้ ที่จะมีผลในการส่งเสริมหรื อการ
จากัดการดาเนินงานของธุรกิจ และนาผลที่ได้ ใช้ เป็ นแนวทางในการปรับตัวของธุรกิจให้ สอดคล้ อง
กับ สภาพแวดล้ อ มนัน้ ๆ เพื่ อ น าไปประยุก ต์ ใช้ ในการด าเนิ น ธุ รกิ จ และเพื่ อ เป็ นประโยชน์ ใน
ชีวิตประจาวันที่สอดคล้ องกับสังคมและวัฒนธรรมที่เป็ นอยู่
BA 206

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
รูปแบบการจัดตังธุ
้ รกิจ ซึง่ ครอบคลุมถึงกิจการตังแต่
้ เจ้ าของคนเดียว ห้ างหุ้นส่วน
และบริ ษัทจากัด หลักและวิธีปฏิบตั ิที่กฎหมายบัญญัติไว้ เกี่ยวกับห้ างหุ้นส่วน บริ ษัทและเอกเทศ
สัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดตัง้ อานาจหน้ าที่การดาเนินงาน การเลิกห้ างหุ้นส่วนและ
บริ ษัท เอกเทศสัญญาที่สาคัญบางเรื่ อง เช่น ลักษณะการซื ้อขาย ตัว๋ เงิน เช่าทรัพย์และเช่าซื ้อ เป็ น
ต้ น ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้ กฎหมาย
โดยคานึงถึงความมีจริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม
BC 312

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information Systems
แนวคิดและประเภทของข้ อมูล สารสนเทศ และระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ
ระบบฐานข้ อมูล บทบาทของระบบสารสนเทศในการบริ หารงานและปฏิบตั ิงานขององค์กร การ
พัฒ นาหรื อเลือกใช้ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การจัดโครงสร้ างของหน่วยงานสารสนเทศ การ
รักษาความปลอดภัยของข้ อมูลและสารสนเทศ การสื่อสารข้ อมูล ระบบเครื อข่าย หลักการทางาน
ของอินเตอร์ เน็ต และอินทราเน็ต การจัดการเว็บไซต์ขององค์กร การอัพโหลดและดาวน์โหลด
ข้ อมูล และการป้องกันการถูก
โจมตีข้อมูล

EC 201

หลักเศรษฐศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Principles of Economics I
ความหมายและหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ ว่าด้ วยมูลค่าราคา และการจัดสรร
ทรัพยากรทฤษฎีเบื ้องต้ นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและพฤติกรรมการผลิต โดยเน้ นปั จจัยต่างๆ ที่
ก าหนดอุป สงค์ แ ละอุป ทานของสิ น ค้ า ศึก ษาการก าหนดราคาและประสิ ท ธิ ภ าพของการใช้
ทรัพยากรในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์
EC 202

หลักเศรษฐศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Principles of Economics II
หลักเศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไปที่ ว่าด้ วยประชาชาติ พฤติกรรมส่วนรวมของการบริ โภค
การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล สภาพการเงิน ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
การผันผวนของรายได้ ประชาชาติ ตลอดจนนโยบายการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ
FN 221

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
วิชาบังคับก่ อน : AC 101 หลักการบัญชี 1 หรือได้ รับยกเว้ น
เป้าหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ เทคนิคในการวิเคราะห์ ทางการเงิน
การวางแผน และควบคุมทางการเงิน การจัดการทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินทุน การจัดหา
เงินทุนระยะยาว ต้ นทุนของเงินทุน และโครงสร้ างของเงินทุน
IM 201

การวิเคราะห์ เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis for Decision Making
วิชาบังคับก่ อน : BA 102 คณิตศาสตร์ ธุรกิจ หรือ ได้ รับการยกเว้ น
ลักษณะปั ญหาทางธุรกิจที่ใช้ วิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ มาแก้ ปัญหา เช่น ปั ญหา
การจัดสรรทรัพ ยากร ปั ญ หาการขนส่ง การมอบหมายงาน ปั ญ หาสินค้ าคงคลัง การวิเคราะห์
มาร์ คอฟ การวิเคราะห์ ด้วยตัวแบบจาลอง และทฤษฎี เกมส์ เพื่ อประโยชน์ ต่อการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ

IM 202

สถิตธิ ุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
วิชาบังคับก่ อน : BA 102 คณิตศาสตร์ ธุรกิจ หรือได้ รับยกเว้ น
การวิเคราะห์ ปั ญ หาทางธุ รกิ จ ในเชิ ง สถิ ติ โดยศึกษาแนวความคิดและทฤษฎี
พื ้นฐาน เรื่ องความน่าจะเป็ น ตัวแปรเชิงสุ่ม และความน่าจะเป็ นแบบต่างๆ ทฤษฎีเบส์ ทฤษฎีการ
สุม่ ตัวอย่างและการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติที่ไม่ใช้
พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลาและเลขดัชนี
IM 213

การจัดการดาเนินงาน
3(3-0-6)
Operations Management
กระบวนการดาเนินงานธุรกิจ ได้ แก่ การจัดซื ้อจัดหา การผลิต ทังในส่
้ วนของการ
ใช้ ปัจจัยการผลิตให้ ได้ ประโยชน์สงู สุด การออกแบบการผลิต และการควบคุมคุณภาพ การบริหาร
สินค้ าคงคลัง การรับคาสัง่ ซื ้อ และการขนส่ง เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูง ความผิดพลาดน้ อย และ
มี ต้น ทุน ต่ า รวมทัง้ แนวคิด การจัด การโลจิ ส ติกส์ (Logistics Management) การจัด การสายโซ่
อุ ป ทาน (Supply Chain Management) และการจั ด การสายโซ่ แ ห่ ง คุ ณ ค่ า (Value Chain
Management)
MG 211

องค์ การและการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Organization and Management
แนวคิด และทฤษฎี ท างการจัด การ หลัก และแนวคิ ด เกี่ ย วกับ หน้ า ที่ ด้ า นการ
จัดการ ได้ แก่ การวางแผน การจัดการ การจัดคนเข้ าทางาน การสัง่ การ การจูงใจและการควบคุม
รวมถึงศึกษาทฤษฎี การจัดการสมัยใหม่ สภาพแวดล้ อมที่ มี อิทธิ พ ลต่อการจัดการ เทคนิคการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมประเภทของกลยุทธ์และการวิเคราะห์กลยุทธ์ เพื่อการตัดสินใจกาหนดกล
ยุทธ์ขององค์กร การนาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ การควบคุมและการประเมินผลเชิงกลยุทธ์
MK 201

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมายและความสาคัญของการตลาดในฐานะที่เป็ นกิจกรรมหลักทางธุรกิจ
โดยศึกษาถึงแนวคิดและหลักการการตลาดสมัยใหม่ ระบบการตลาดและพฤติกรรมผู้ บริ โภค
ส่วนผสมทางการตลาด ตลอดจนการศึกษาถึงเครื่ องมื อในการบริ หารการตลาด และบทบาท
ความรับผิดชอบของนักการตลาดที่มีตอ่ เศรษฐกิจและสังคม

EL 221

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
English for Business
วิชาบังคับก่ อน : ENGL 102 ภาษาอังกฤษ 2
เสริ ม สร้ างคาศัพ ท์ภ าษาอังกฤษที่ใช้ ในแวดวงธุรกิจให้ กับนักศึกษา และฝึ กฝน
เพื่อให้ นักศึกษามีความสามารถในการอ่าน แปล และเขียนภาษาอังกฤษในวงการธุรกิจ รวมทัง้
ความสามารถในการเขียนที่รัดกุมและชัดเจน เพื่ อต่อสื่อสารจดหมายธุรกิจ หรื อเขียนข้ อเสนอ
โครงการธุรกิจ
EL 222

การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(2-2-5)
Business English Conversation
วิชาบังคับก่ อน : EL 221 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
การสนทนาภาษาอัง กฤษขัน้ สูง ที่ ใช้ ในการสื่ อ สารธุ รกิ จ การสมัค รงาน การ
สัมภาษณ์ การต้ อนรับ การโต้ ตอบ การให้ ข้อมูลข่าวสาร การอธิบายเกี่ยวกับลักษณะกิจการ การ
รายงานต่างๆ วาระการประชุม และรายงานการประชุม อ่านบทความธุรกิจขนาดยาวในองค์กร
ธุรกิจ การติดต่อนัดหมายและการนาเสนอข้ อมูล
MG 427

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
ความหมาย ความสาคัญ และองค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับและ
ประเภทของกลยุทธ์ กระบวนการการจัดการกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทังภายนอกและ
้
ภายในของกิจการ การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การ
นากลยุทธ์ ไปปฏิบตั ิและการประเมินผลกลยุ ทธ์ และความสัมพันธ์ ระหว่างนโยบายและแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงานในระดับต่างๆ ภายในองค์กร

3.1.5.6 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จานวน 33 หน่ วยกิต
- วิชาที่เปิ ดสอนให้ กบั หลักสูตรอื่น
AC 103

การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
Financial Accounting
หลักการบัญชีทวั่ ไป หลักการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี ้ ตัว๋ เงินรับ สินค้ า
คงเหลือ เงินลงทุน สินทรัพย์ที่มีตวั ตนและไม่มีตวั ตน หนี ้สินและส่วนของผู้เป็ นเจ้ าของ การจัดทา
รายงานทางการเงิน
AC 202

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Accounting
วิชาบังคับก่ อน : AC 101 หลักการบัญชี 1 หรือ
AC 103 การบัญชีการเงิน
บทบาทของการบัญชีบริหาร การบัญชีต้นทุน ต้ นทุนมาตรฐาน การคิดค้ นทุนตาม
กิจกรรม การงบประมาณ การงบประมาณยืดหยุ่น การวิเคราะห์ ต้นทุน – ปริ มาณ – กาไร การ
บัญ ชีตามความรับผิดชอบ การจัด ทารายงานตามส่วนงาน การกาหนดราคา การใช้ สารสนเทศ
ทางการบัญชีเพื่อการจัดการ
หมายเหตุ เปิ ดให้ เฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์
- วิชาที่เปิ ดสอนหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
AC 311

การบัญชีชัน้ กลาง 1
3(3-0-6)
Intermediate Accounting I
วิชาบังคับก่ อน : AC 102 หลักการบัญชี 2
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจาแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้
และการวัดมูล ค่าสิ นทรัพ ย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพ ย์เป็ นต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายตาม
หลักการบัญชี การด้ อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์งบแสดงฐานะการเงิน และการ
เปิ ดเผยข้ อมูล

AC 312

การบัญชีชัน้ กลาง 2
3(3-0-6)
Intermediate Accounting II
วิชาบังคับก่ อน : AC 102 หลักการบัญชี 2
หลักการและวิธีการบัญ ชีเกี่ ยวกับส่วนของเจ้ าของและหนีส้ ิน ประกอบด้ วยการจาแนก
ประเภทหนี ้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี ้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี ้สินในงบดุล และ
การเปิ ดเผยข้ อมูล การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตังกิ
้ จการ การดาเนินงาน การแบ่งผลกาไรขาดทุน การ
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของ การเลิกกิจการและการชาระบัญชีของห้ างหุ้นส่วน บริ ษัทจากัด และ
บริ ษัทมหาชนจ ากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจ้ าของในงบแสดงฐานะการเงิน การ
เปิ ดเผยข้ อมูลและงบกระแสเงินสด

AC 313

การบัญชีต้นทุน 1
3(3-0-6)
Cost Accounting I
วิชาบังคับก่ อน : AC 102 หลักการบัญชี 2
ความสาคัญและบทบาทการบัญ ชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ ความหมายของต้ นทุน
ต่างๆระบบบัญ ชีที่ใช้ บนั ทึกต้ นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้ จ่ายการ
ผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสัง่ ทา ระบบต้ นทุนช่วงการผลิต ระบบต้ นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย ของสิ ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และต้ นทุน
ฐานกิจกรรม
AC 314

การบัญชีต้นทุน 2
3(3-0-6)
Cost Accounting II
วิชาบังคับก่ อน : AC 313 การบัญชีต้นทุน 1
การใช้ ข้อมูลต้ นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดาเนินงานกิจการ
ภายใต้ สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้ นทุน ปริ มาณและกาไร ระบบ
ต้ นทุนรวมระบบต้ นทุนผันแปร งบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การกาหนดราคาสินค้ า ราคาโอน
และการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน

AC 315

การภาษีอากร 2
3(3-0-6)
Taxation II
วิชาบังคับก่ อน : AC 311 การบัญชีชัน้ กลาง 1
AC 312 การบัญชีชัน้ กลาง 2
BA 203 การภาษีอากร 1
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จา่ ยตาม
หลักการ
บัญชีและการภาษี อากร การจัดทากระดาษทาการเพื่อคานวณภาษี เงินได้ ตามประมวลรัษฎากร
การปรับปรุงกาไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเป็ นกาไรสุทธิทางภาษี อากร รวมทังการจั
้
ดทารายงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับภาษีสรรพากร และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร
AC 316

การสอบบัญชี
3(3-0-6)
Auditing
วิชาบังคับก่ อน : AC 311 การบัญชีชัน้ กลาง 1
AC 312 การบัญชีชัน้ กลาง 2
แนวคิ ด ทั่ ว ไป และแม่ บ ทของม าตรฐานการสอบบั ญ ชี ก ฎ ห มายและ
พระราชบัญ ญัติเกี่ ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การ
ทุจ ริ ต และข้ อ ผิ ด พลาด การวางแผนงานสอบบัญ ชี ความเสี่ ย งในการสอบบัญ ชี และความมี
สาระสาคัญ การประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการ
ตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การทดสอบแบบแจ้ งข้ อความของกรรมการ หรื อผู้
เป็ นหุ้นส่วน หรื อผู้จดั การ กระดาษทาการของผู้สอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี ้สิน ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้ จ่าย รายงานของผู้สอบบัญ ชี รับ อนุญ าต รายงานการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ และการควบคุมคุณภาพการ
สอบบัญชี
AC 411

การบัญชีชัน้ สูง 1
3(3-0-6)
Advanced Accounting I
วิชาบังคับก่ อน : AC 311 การบัญชีชัน้ กลาง 1
AC 312 การบัญชีชัน้ กลาง 2
นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และข้ อผิดพลาด งบการเงิน
ระหว่างกาลการบัญชีสาหรับรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงิน การ
บัญชีสานักงานใหญ่และสาขาทัง้ ในและต่างประเทศ สัญญาก่อสร้ าง ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขาย
ผ่อนชาระ ธุรกิจให้ เช่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้ างหนี ้

AC 413

การบัญชีชัน้ สูง 2
3(3-0-6)
Advanced Accounting II)
วิชาบังคับก่ อน : AC 311 การบัญชีชัน้ กลาง 1
AC 312 การบัญชีชัน้ กลาง 2
การบัญชีสาหรับการรวมกิจการการลงทุนในบริ ษั ทย่อยและบริ ษัทร่วม การบัญชี
สาหรับกิ จการรวมค้ า การจัดทางบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การจัดทางบการเงินจาก
รายการที่บนั ทึกไว้ ไม่สมบูรณ์ กองทุนและกิจการไม่หวังผลกาไร
AC 412

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Information Systems
วิชาบังคับก่ อน : AC 102 หลักการบัญชี2
BA 312 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ลักษณะส่วนประกอบและวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี หลักการจัดทา
เอกสารของธุรกิ จ หลักการวิเคราะห์ และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญ ชีวงจรทาง
ธุรกิจขันพื
้ ้นฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้ จ่าย
วงจรการผลิต วงจรการบริ หารเงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่
เกี่ ย วของในแต่ล ะวงจร การควบคุม ภายใน ทางเดิ น เอกสารและสารสนเทศทางการบัญ ชี ที่
เกี่ยวข้ อง
AC 417

การรายงานและการวิเคราะห์ ทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Reporting and Analysis
วิชาบังคับก่ อน : AC 311 การบัญชีชัน้ กลาง 1
AC 312 การบัญชีชัน้ กลาง 2
รายงานการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่ องมือในการ
วิ เ คราะห์ ง บการเงิ น และข้ อมู ล ทางการบั ญ ชี อื่ น ที่ ส าคั ญ เพื่ อ การตัด สิ นใจ การวิ เ คราะห์
อุตสาหกรรม ผลกระทบต้ องบการเงินจากการเลือกใช้ นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน ตลอดจน
การวิเคราะห์งบการเงินรวม โดยเน้ นการใช้ กรณีศกึ ษาหรื อเหตุการณ์จริง
AC 425

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3(3-0-6)
Internal Audit and Internal Control
วิชาบังคับก่ อน : AC 102 หลักการบัญชี 2
การกากับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การ
ควบคุม ภายในตามแนวคิ ด ของ COSO การจัด การความเสี่ ย งขององค์ ก ร (Enterprise Risk

Management: ERM) ตามแนวคิ ด ของ COSO การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการควบคุม ภายใน
แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตังหน่
้ วยงานตรวจสอบภายใน จริ ยธรรม และมาตรฐาน
การปฏิ บัติง านวิช าชี พ ตรวจสอบภายในประเภทและขัน้ ตอนของงานตรวจสอบภายใน การ
ตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สาคัญขององค์กร รวมทังหน้
้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ
ภายในต่อการทุจริตในองค์กร
3.1.5.7 กลุ่มวิชาเอกเลือก จานวน 9 หน่ วยกิต
AC 414

ทฤษฎีการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Theory
วิชาบังคับก่ อน : AC 102 หลักการบัญชี 2
ต้ นกาเนิดของการบัญ ชี แนวคิดทางการบัญ ชี วิวัฒ นาการของวิช าชีพ บัญ ชี สภา
วิชาชีพบัญ ชีสถาบันที่มีหน้ าที่ กาหนดมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยและระหว่างประเทศ
แนวคิดในการวัดองค์ประกอบของงบการเงินเพื่อวัดผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
AC 415

การตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Electronic Data Processing Auditing
วิชาบังคับก่ อน : AC 413 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
AC 316 การสอบบัญชี
การตรวจสอบและการควบคุม บัญ ชี โดยระบบคอมพิ ว เตอร์ การวิ เคราะห์ ก าร
ตรวจสอบ ระบบการควบคุม ภายในเพื่ อป้ องกันการทุจริ ตและข้ อผิดพลาดที่ อาจจะเกิ ดขึน้ อัน
เนื่ องจากการนาระบบคอมพิวเตอร์ ม าใช้ ในการประมวลผลข้ อมูลทางบัญ ชี หลักการควบคุม
ภายในของหน่วยงานที่ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ การประเมินผลการควบคุมภายในการและตรวจสอบ
ระบบบัญชีโดยใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทังกระดาษท
้
าการที่ใช้ ในการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี
AC 416

การบัญชีหน่ วยงานภาครั ฐ
3(3-0-6)
Public Sectors Accounting
วิชาบังคับก่ อน : AC 102 หลักการบัญชี 2
ลักษณะและจุดมุ่งหมาย ตลอดจนหลักและวิธีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบัญชีของ
กองทุนที่ใช้ กบั หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนวิธีการปฏิบตั ิทางการบัญชีของรัฐบาลทังในส่
้ วนกลาง
และส่วนภูมิภาค วิธี การปฏิบตั ิเกี่ยวกับกองทุนทัว่ ไป กองทุนจัดหาสิ นทรัพย์ประจา กองทุนชาระ
หนีส้ ิ น กองทุนทรัสต์ กองทุนตัวแทน กองทุนหมุนเวียน การบัญ ชีเกี่ ยวกับสินทรัพย์ ประจ าและ

หนี ้สิน ตลอดจนการบัญชีเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สถานศึกษาของรัฐบาล โรงพยาบาลใน
หน่วยงานภาครัฐ
AC 418

การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
Accounting for Specific Enterprise
วิชาบังคับก่ อน : AC102 หลักการบัญชี 2
หลักการและรูปแบบพื ้นฐานของการจัดทาบัญชีสาหรับกิจการที่มีลกั ษณะเฉพาะ
อย่าง อาทิ ธุรกิจการเงิน โรงแรม ธนาคาร การประกันภัย อสังริมทรัพย์ ก่อสร้ าง โรงพยาบาล
เอกชน ธุรกิจขุดเจาะสารวจทรัพยากรธรรมชาติ กิจการสาธารณูปโภค การสื่อสาร โทรคมนาคม
และกิจการวิสาหกิจท่องเที่ยว โดยเลือกศึกษาประเภทธุรกิจตามความเหมาะสมกับสภาพของการ
ประกอบการในปั จจุบนั
AC 419

สัมมนาการบัญชี
3(1-4-4)
Seminar in Accounting
วิชาบังคับก่ อน : AC312 การบัญชีชัน้ กลาง 2
และเป็ นรายวิชาสาหรับนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาในภาคเรียนสุดท้ าย
แนวความคิด ลักษณะปั จจัยพื ้นฐานของวิชาชีพทางการบัญชีในลักษณะของการ
วิเคราะห์ กรณี ศึกษาโดยนาแม่บททางการบัญ ชี และมาตรฐานการบัญ ชี ที่รับ รองทั่วไปมาเป็ น
แนวทางโดยเน้ นประเด็นปั ญหาบัญชีที่สาคัญในปั จจุบนั มาเป็ นแนวทางในการศึกษา
AC 420

โปรแกรมสาเร็จรู ปทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Software Package
วิชาบังคับก่ อน : BC101 คอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น
องค์ประกอบและโครงสร้ างของโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี ลักษณะการ
จัด เก็ บ ข้ อ มูล การเคลื่ อ นไหวของข้ อ มูล ภายในระบบคอมพิ วเตอร์ คุณ สมบัติ ข องโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางการบัญ ชี ประโยชน์ และการประยุกต์ใช้ ขัน้ ตอนการประมวลผลเมื่อใช้ โปรแกรม
ความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงข้ อมูลในแต่ละระบบงาน
AC 423

การวางแผนกาไรและการควบคุม
3(3-0-6)
Profit Planning and Control
วิชาบังคับก่ อน : AC414 การบัญชีต้นทุน 2
เทคนิคในการวางแผนและการควบคุมกาไร การกาหนดตัวชี ้วัดผลการดาเนินงาน
ของธุรกิจ การจัดทางบประมาณสาหรับธุรกิจบริ การ ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจการผลิตสินค้ า การ

จัดทาแผนกาไรระยะสันและระยะยาว
้
การรายงานควบคุมเพื่อการบริ หาร การวิเคราะห์ กาไรตาม
ประเภทสินค้ า หน่วยธุรกิจ กลุ่ม ลูกค้ าและช่องทางการจัดจาหน่าย ตลอดจนการนาเทคนิคใน
เรื่ องของจุดคุ้มทุนมาช่วยในการวางแผนกาไร
AC 424

การวางระบบบัญชี
3(3-0-6)
Accounting System Design
วิชาบังคับก่ อน : AC 311 การบัญชีชัน้ กลาง 1
AC312 การบัญชีชัน้ กลาง 2
หลักและวิธีการวางระบบบัญชี การออกแบบกระบวนการทางบัญชี การจัดทา
เอกสารทะเบียนและบัญชี ตลอดจนการวิเคราะห์ การออกแบบ การประยุกต์ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์
การจัดทาฐานข้ อมูล เครื่ องมือในการจัดวางโครงสร้ างของระบบบัญชี การบันทึกและการแก้ ไขผัง
บัญชี ตลอดจนการจัดระบบความปลอดภัยของข้ อมูลและตรวจสอบ การควบคุมระบบบัญชี
AC 426

การวางแผนภาษีอากร
3(3-0-6)
Tax Planning
วิชาบังคับก่ อน : AC 315 การภาษีอากร 2
การวางแผนภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดา ภาษี เงินได้ นิติบุคคล ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ ทังนี
้ ้เพื่อให้ การเสียภาษี เป็ นไปอย่างประหยัด
และถูกต้ องตามกฎหมาย
AC 427

ปั ญหาการสอบบัญชี
3(3-0-6)
Problems in Auditing
วิชาบังคับก่ อน : AC 316 การสอบบัญชี
ประเด็นปั ญ หาที่ เกิดขึน้ เกี่ ยวกับการสอบบัญ ชี โดยใช้ กรณี ศึกษาในการสอบ
บัญ ชีของธุรกิจแต่ละประเภทมาเป็ นประเด็นในการศึกษา ตลอดจนการศึกษาถึงประเด็นพิเศษ
ทางการสอบบัญชี ผลกระทบจากการกาหนดมาตรฐานการสอบบัญชีใหม่ที่เกิดกับองค์กรธุรกิจ
AC 428

สหกิจศึกษา
6(0-0-40)
Cooperative Education
วิชาบังคับก่ อน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา และผ่ านการอบรมเตรี ยม
ความพร้ อมก่ อนไปปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษาไม่ น้อยกว่ า
30 ชั่วโมง
การปฏิบตั งิ านจริงเสมือนหนึ่งเป็ นพนักงานในสถานประกอบการที่มีการ

ดาเนินงานเกี่ยวข้ องกับสาขาวิชาที่ศกึ ษาอยูเ่ ป็ นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ตอ่ เนื่อง
นักศึกษาจะต้ องผ่านการอบรมเตรี ยมความพร้ อมก่อนไปปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา ต้ องจัดทา
รายงาน ผลการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา และนาเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่างนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา หรื อ อาจารย์นิเทศ หลังจากเสร็จสิ ้นการปฏิบตั งิ านแล้ ว (ปฏิบตั ไิ ม่น้อยกว่า 16
สัปดาห์)
AC 429

การฝึ กประสบการณ์ ทางการบัญชี
3(0-24-12)
Professional Experience on Accounting
ฝึ กปฏิบตั ิและศึกษาค้ นคว้ า เพื่อเสริ มสร้ างประสบการณ์ด้านการบัญชี เช่น การ
จัด ท ารายงานทางการเงิ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี งบกระแสเงิ น สด โดยมี อ าจารย์ ค อยให้
คาปรึกษาแนะนา

หมวดวิชาเลือกเสรี

จานวน 6 หน่ วยกิต

นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชาที่เปิ ดสอน
ในระดับปริ ญญาตรี ในสถาบันรัช ต์ภาคย์ หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยได้ รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้ าสาขา

