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รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ช่ือภาษาไทย   หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต    
 ช่ือภาษาองักฤษ  Bachelor of Accountancy Program  
 
ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเตม็ภาษาไทย บญัชีบณัฑิต 
 ช่ือยอ่ภาษาไทย  บช.บ. 
 ช่ือเตม็ภาษาองักฤษ Bachelor of Accountancy 
 ช่ือยอ่ภาษาองักฤษ B.Acc.  
 
รูปแบบของหลักสูตร 
 รูปแบบ    : หลกัสตูร 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาตรี  
       สาขาวิชาการบญัชี 
 ภาษาที่ใช้    : จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
 
พันธกิจของของหลักสูตร 
  เป้าหมายการผลิตบณัฑิต คือ การสร้างบุคลากรทางการบญัชีของประเทศท่ีมีความรู้
และความสามารถ สอดคล้องกบัพนัธกิจตามแผนยทุธศาสตร์ของสถาบนั เพ่ือให้สถาบนัเป็นก าลงั
ส าคัญของการพัฒนาบุคลากรของประเทศ การปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จึงมุ่งพัฒนา
บณัฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษาความสัมพันธ์ด้านบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทกัษะ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตดิตอ่ส่ือสาร 
 
วัตถุประสงค์หลักสูตร  

1. เพ่ือผลิตบณัฑิตทางการบญัชีท่ีมีความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ ตรงความต้องการของ 
ธุรกิจ และการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 

2. เพ่ือสร้างบณัฑิตทางการบญัชีท่ีมีคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ได้แก่ 
1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
2) ด้านความรู้ ประกอบด้วย 
    1. ความรู้ด้านบญัชี การเงิน และด้านท่ีเก่ียวข้อง 
    2. ความรู้ทางองค์กรและธุรกิจ 



    3. ความรู้ทางเทคโนโลย 
3) ด้านทกัษะทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 
    1. ทกัษะทางปัญญา 
    2. ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบตัแิละหน้าท่ี 
    3. ทกัษะทางคณุลกัษณะเฉพาะบคุคล 
    4. ทกัษะทางการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและการส่ือสาร 
    5. ทกัษะทางการบริหารองค์กรและการจดัการธุรกิจ 

 

โครงสร้างหลักสูตร 

1. จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร       129 หน่วยกิต   
      โดยมีระยะเวลาในหลกัสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร ระดบัอดุมศกึษา 

ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

2. โครงสร้างหลักสูตร  

      จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ 129 หนว่ยกิต ดงันี  ้
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
      1.1 กลุม่วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    6 หนว่ยกิต 
      1.2 กลุม่วิชาภาษา      15 หนว่ยกิต 
      1.3 กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์      6 หนว่ยกิต 
      1.4 กลุม่วิชามนษุยศาสตร์      3 หนว่ยกิต 
     2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  93 หน่วยกิต 
      2.1 กลุม่วิชาแกนทางธุรกิจ    51 หนว่ยกิต 
      2.2 กลุม่วิชาเอกบงัคบั     33 หนว่ยกิต 
      2.3 กลุม่วิชาเอกเลือก       9 หนว่ยกิต 
     3. หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต 
         รวม            129 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 



  3.1.3 โครงสร้างรายวิชา 
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต 
      1.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   จ านวน  6  หน่วยกิต 
       ให้เลือกศกึษาจากรายวิชาตอ่ไปนี ้

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
BC 101 คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น  

Introduction to Computer  
3(2-2-5) 

MATH 101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน  
Fundamental Mathematics 

3(3-0-6) 

SC 101 พืน้ฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
Fundamental Environmental Science 

3(3-0-6) 

        
       1.2 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน 15 หน่วยกิต 
       ให้เลือกศกึษาจากรายวิชาตอ่ไปนี ้
 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
CHIN 201 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 

Chinese for Communication I 
3(3-0-6) 

CHIN 202 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 2  
Chinese for Communication II 

3(3-0-6) 

ENGL 101 ภาษาองักฤษ 1  
English I 

3(2-2-5) 

ENGL 102 ภาษาองักฤษ 2  
English II 

3(2-2-5) 

ENGL 201 การอ่านภาษาองักฤษ  
English Reading 

3(3-0-6) 

ENGL 202 การเขียนภาษาองักฤษ  
English Writing 

3(3-0-6) 

THAI 101 การใช้ภาษาไทย  
Thai Usage  

3(3-0-6) 

VI 301 ภาษาเวียดนามเพื่อการส่ือสาร  
Vietnamese  for Communication 

3(3-0-6) 



       
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน  6  หน่วยกิต 
       ให้เลือกศกึษาจากรายวิชาตอ่ไปนี ้

รหสัวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
AYUR 201 อายรุเวทและการใช้สมนุไพร  

Ayur-Veda and Herbal Medicine 
3(2-2-5) 

EDUC 101 พืน้ฐานทางการศกึษา  
Fundamental  Education 

3(3-0-6) 

ECON  210 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น  
Introduction to Economics 

3(3-0-6) 

HORA 201 โหราศาสตร์โยติชและการประยกุต์  
Astrology Jyotish and Its Application 

3(2-2-5) 

LAW 101 กฎหมายเบือ้งต้น 
 Introduction to General Law 

3(3-0-6) 
 

SOC 100 ศิลปแห่งภมูิปัญญาสร้างสรรค์ 
Arts of Creative Intelligence  

3(3-0-6) 

SOC 102 เศรษฐกิจพอเพียง  
Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

SOC 112 สงัคมกบัการเป็นผู้น า  
Society and Leadership 

3(3-0-6) 

SOC 120 อารยธรรมโลก  
World Civilizations 

3(3-0-6) 

SOC 121 อาเซียนศกึษา  
ASEAN Study  

3(3-0-6) 

SOC 145 ธุรกิจกบัสงัคม  
Business and Society 

3(3-0-6) 

SOC 245 การพฒันาบคุลิกภาพ  
Personality Development 

3(3-0-6) 

SOC 250 มนษุย์กบัสงัคม  
Man and Society 

3(3-0-6) 

SOC 255 จริยธรรมทางธุรกิจ  
Business Ethics 

3(3-0-6) 

PC 101 จิตวิทยาเบือ้งต้น  
Introduction to Psychology 

3(3-0-6) 



         
1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   จ านวน 6 หน่วยกิต 
       ให้เลือกศกึษาจากรายวิชาตอ่ไปนี ้

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกติ 
ANTH 111 พืน้ฐานวฒันธรรมไทย  

Foundation of Thai Culture 
3(3-0-6) 

ANTH 112 วฒันธรรมอาเซยีน  
ASEAN Culture  

3(3-0-6) 

AE 201 สนุทรียศาสตร์เพื่อชีวิต  
Aesthetics for Life 

3(2-2-5) 

CPM 201 การสร้างความเป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์ 1 
Creating Perfect Man I 

3(3-0-6) 

CPM 202 การสร้างความเป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์ 2 
Creating Perfect Man II 

3(3-0-6) 

HE 101 สขุศาสตร์ศกึษา  
Health Education 

3(3-0-6) 

HE 102 การออกก าลงักายเพื่อสขุภาพ  
Exercise for Health 

3(1-2-6) 

HE 201 การพฒันาคณุภาพชีวิตประชากร  
Population Quality Development 

3(3-0-6) 

PHIL 112 ความรู้พืน้ฐานทางศาสนา 
Fundamental Knowledge of Religion 

3(3-0-6) 

PHIL 113 จริยศาสตร์  
Ethics 

3(3-0-6) 

PHIL 114 ปรัชญาอินเดีย  
Indian Philosophy 

3(3-0-6) 

PHIL 115 วรรณคดีสง่เสริมคณุธรรม:รามายณะ 
Moral Literature : Ramayana 

3(3-0-6) 

RC 201 การพฒันาจิต  
Spiritual Development 

3(1-2-6) 

RC 330 การพฒันาศกัยภาพในการเรียนรู้ 
Development of  Full Potential of Learning 

3(1-2-6) 

TK 101 ความรู้บริบรูณ์ 1  
Total Knowledge I 

3(3-0-6) 

TK 102 ความรู้บริบรูณ์ 2  
Total Knowledge II 

3(3-0-6) 



    
  หมายเหตุ  : รายวิชาในหมวดศกึษาทัว่ไปอาจมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มหรือลดรายวิชาใน
กลุ่มตา่งๆ เน่ืองจาก การปรับปรุงหลกัสตูรของหมวดศกึษาทัว่ไป ซึ่งนกัศกึษาสามารถเลือกศกึษา
รายวิชาในกลุ่มต่างๆ หลงัการปรับปรุงหลกัสตูรของหมวดศกึษาทัว่ไป โดยต้องผา่นความเห็นชอบ
จากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
     
     2. หมวดวิชาเฉพาะ     93 หน่วยกิต 
      2.1 กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ   จ านวน    51   หน่วยกิต 
       ให้ศกึษาจากรายวิชาตอ่ไปนี ้

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
AC 101 หลกัการบญัชี 1 

Principles of Accounting I 
3(2-2-5) 

AC 102 
 

หลกัการบญัชี 2 
Principles of Accounting II 

3(3-0-6) 
 

BA 203 การภาษีอากร 1 
Taxation I 

3(3-0-6) 

BA 205 บรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ 
Corporate Governance, Business Ethics and 
Business Environment 

3(3-0-6) 

BA 206 กฎหมายธุรกิจ 
Business Law 

3(3-0-6) 

BA 312 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 
Management Information Systems 

3(3-0-6) 

EC 201 หลกัเศรษฐศาสตร์ 1  
Principles of Economics I 

3(3-0-6) 

EC 202 หลกัเศรษฐศาสตร์ 2  
Principles of Economics II  

3(3-0-6) 

EL 221 ภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 
English for Business 

3(3-0-6) 

EL 222 การสนทนาภาษาองักฤษธุรกิจ 
Business English Conversation 

3(3-0-6) 



FN 221 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(3-0-6) 

IM 201 
 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตดัสินใจ 
Quantitative Analysis for Decision Making 

3(3-0-6) 

IM 202 สถิตธิุรกิจ 
Business Statistics 

3(3-0-6) 

IM 213 การจดัการด าเนินงาน 
Operations Management 

3(3-0-6) 

MK 201 หลกัการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

MG 211 องค์การและการจดัการสมยัใหม่ 
Modern Organizational and Management 

3(3-0-6) 

MG 427 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 
Strategic Management 

3(3-0-6) 

 
       2.2 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   48   หน่วยกิต   ประกอบด้วย 
                      2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน   33 หน่วยกิต    
         ให้ศกึษาจากรายวิชาต่อไปนี ้

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
AC 311 การบญัชีชัน้กลาง 1 

Intermediate Accounting I 
3(3-0-6) 

AC 312 การบญัชีชัน้กลาง 2 
Intermediate Accounting II 

3(3-0-6) 

AC 313 การบญัชีต้นทนุ 1 
Cost  Accounting I 

3(3-0-6) 

AC 314 การบญัชีต้นทนุ 2 
Cost  Accounting II 

3(3-0-6) 

AC 315 การภาษีอากร 2 
Taxation  II 

3(3-0-6) 

AC 316 การสอบบญัชี 
Auditing 

3(3-0-6) 

AC  411 การบญัชีชัน้สงู 1 3(3-0-6) 



Advanced  Accounting I 
AC  413 การบญัชีชัน้สงู 2 

Advanced  Accounting II 
3(3-0-6) 

AC  412 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
Accounting  Information  Systems 

3(3-0-6) 

AC 417 
 

การรายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน 
Financial Reporting and Analysis 

3(3-0-6) 

AC  425 การตรวจสอบภายในและการควบคมุภายใน 
Internal Audit and Internal Control 

3(3-0-6) 

 
        2.2.2 กลุม่วิชาเอกเลือก   จ านวน   9   หน่วยกิต 

        ให้เลือกศกึษาจากรายวิชาตอ่ไปนี ้
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
AC 103 

 
การบญัชีการเงิน 
Financial Accounting 

3(3-0-6) 
 

AC 202 
 

การบญัชีเพ่ือการจดัการ 
Management  Accounting 

3(3-0-6) 
 

AC 414 ทฤษฎีการบญัชี 
Accounting Theory 

3(3-0-6) 

AC 415 การตรวจสอบบญัชีด้วยคอมพิวเตอร์ 
Electronic Data Processing Auditing 

3(3-0-6) 

AC 416 
 

การบญัชีหนว่ยงานภาครัฐ 
Public Sectors Accounting 

3(3-0-6) 
 

AC 418 
 

การบญัชีเฉพาะกิจการ 
Accounting for Specific Enterprise 

3(3-0-6) 
 

AC 419 
 

สมัมนาทางการบญัชี 
Seminar in Accounting 

3(1-4-4) 
 

AC 420 โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 
Accounting Software Package 

3(2-2-5) 

AC 423 การวางแผนก าไรและการควบคมุ 
Profit Planning and Control 

3(3-0-6) 

AC 424 การวางระบบบญัชี 3(3-0-6) 



 Accounting System Design  
AC 426 

 
การวางแผนภาษีอากร 
Tax Planning 

3(3-0-6) 
 

AC 427 ปัญหาการสอบบญัชี 
Problems in Auditing 

3(3-0-6) 
 

AC 428 
 

สหกิจศกึษา 
Co-operative Education 

6(0-0-40) 
 

AC 429 
 

การฝึกประสบการณ์ทางการบญัชี 
Professional Experience on Accounting 

3(0-24-12) 
 

 
หมายเหตุ  ในกลุม่วิชาเอกเลือก นกัศกึษาต้องศกึษาในรายวิชาเก่ียวกบัวิชาการสมัมนาอย่าง
น้อย 3   หนว่ยกิต  
 
     3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใด ๆ ก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาท่ีเปิดสอนในระดบัปริญญาตรีในสถาบนัรัชต์ภาคย์ โดยต้องไม่ซ า้กับรายวิชาในแผนการ
ศกึษาของสาขาวิชานัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าบรรยายรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิ   จ านวน  129  หน่วยกิต มีดังนี ้
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            จ านวน  30  หน่วยกิต 
  
  3.1.5.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   จ านวน  6  หน่วยกิต 
 
BC 101  คอมพวิเตอร์เบือ้งต้น       3 (2-2-5) 
  Introduction to Computer    
   วิวัฒนาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ และหน้าท่ี
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ หลักการท างานของระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Word MS, Excel MS, Power Point 
 
MATH 101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน       3 (3-0-6) 
  Fundamental Mathematics 
   ทฤษฎีเซต ตรรกศาสตร์ หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ท่ีใช้ในการพิสูจน์ ระบบ
จ านวนจริง สมการ อสมการ การแก้สมการและอสมการ เมตริกและดีเทอร์มิแนนต์ 
 
SC 101  พืน้ฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    3 (3-0-6) 
  Fundamental Environmental Science 
   ความรู้พืน้ฐานทางสิ่งแวดล้อม ความสมดลุธรรมชาตโิลก ระบบนิเวศน์ ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิผลกระทบของมลพิษท่ีมีตอ่สิ่งแวดล้อม แนวทางในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคณุภาพดี 
 
  3.1.5.2 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน  15 หน่วยกิต 
 
CHIN 201  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1      3 (3 -0-6) 
     Chinese for Communication I 
   ฝึกทกัษะในการฟัง การพูด การอ่านจากค าโดด วลี และประโยคสัน้ๆให้ถกูต้อง
ฝึกทกัษะวิธีการเขียนตวัอกัษรจีนให้ถกูต้องตามหลกัการเขียนตวัอกัษรจีน 
 
CHIN 202 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2      3 (3 -0-6) 
          Chinese for Communication II 
  เพิ่มพูนความรู้และฝึกทักษะการฟังการพูดค าศัพท์ วลี ส านวน และประโยค  
การสนทนาเก่ียวกบัการติดต่อหรือหน้าท่ีการงาน  ตลอดจนทกัษะการอ่านและเขียนบทสนทนาท่ี
ใช้ในวงการธุรกิจ 



    
 ENGL 101 ภาษาอังกฤษ 1       3 (2-2-5) 

English I  
   ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในลักษณะท่ีผสมผสานกันทัง้ 4 ทกัษะ โดยอาศยั
การศกึษาโครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาเป็นรากฐาน และเน้นหนกัไปในด้านการอา่น เพ่ือชว่ย
ให้สามารถใช้ภาษาทางด้านการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได้อยา่งถกูต้อง 
 
ENGL 102 ภาษาอังกฤษ 2        3 (2-2-5) 
  English II 
                 วิชาบังคับก่อน : ENGL 101 หรือได้รับการยกเว้น 
   ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพิ่มเติม ในลักษณะเช่ือมโยง ประสานกันทัง้ 4 
ทกัษะ โดยอาศยัการศกึษาโครงสร้างทางไวยากรณ์เป็นรากฐาน และเน้นหนกัไปในด้านการเขียน 
เพ่ือช่วยให้สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้อง ในด้านการส่ือสารในชีวิตประจ าวันและในการศึกษา
ภาษาองักฤษชัน้สงู 
 
ENGL 201 การอ่านภาษาอังกฤษ       3 (3-0-6) 
  English Reading 
                 วิชาบังคับก่อน : ENGL 102 หรือได้รับการยกเว้น 
   กลวิธีตา่ง ๆ ท่ีช่วยให้อา่นได้อยา่งมีประสิทธิภาพถกูต้องรวดเร็ว โดยศกึษาวิธีการ
หาความหมายของศัพท์ ความเข้าใจประโยคซับซ้อน การอ่านจับใจความความส าคญั การหา
ใจความสนบัสนนุฝึกการอา่นเพ่ือความเข้าใจและฝึกการอา่นด้วยตนเอง 
 
ENGL 202 การเขียนภาษาอังกฤษ       3 (3-0-6) 
  English Writing  
                 วิชาบังคับก่อน : ENGL 201 หรือได้รับการยกเว้น 
   ทกัษะในการเขียนภาษาองักฤษ โดยเน้นการเขียนด้วยโครงสร้างประโยคพืน้ฐาน  
ฝึกการรวมประโยค ศึกษาหลักการและฝึกฝนการเขียนสรุปความ การเขียนย่อหน้า การเขียน
เรียงความ การเขียนจดหมายและการเขียนรายงาน 
 
 
 
 
 



VI 301  ภาษาเวียดนามเพื่อการส่ือสาร          3 (3-0-6)  
  Vietnamese for Communication  
   ฝึกทกัษะทัง้4 ฟัง พูด อ่าน เขียน ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พืน้ฐานฝึกบท
สนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัได้แก่ การทกัทาย การแนะน าตนเอง การบอกเวลาการซือ้ของ การ
อา่นข้อความสัน้ๆ สามารถสรุปและตอบค าถามได้ การเขียนประโยคง่ายๆได้  
 
THAI 101 การใช้ภาษาไทย       3 (3-0-6) 
  Thai Usage  
    ฝึกทกัษะการฟัง การอ่าน การคิด การเขียนและการพดู ด้านการฟังและการอ่าน
จะเป็นการจบัใจความส าคญัและการแสดงความคิดเห็น ส าหรับการอ่านจะเน้นการอ่านออกเสียง 
ด้านการเขียนจะเน้นการใช้ภาษา  การเขียนย่อหน้า ส านวนโวหาร ภาพพจน์ ตลอดจนการเก็บและ
บนัทึกข้อมลู ด้านการพูดจะเน้นการสนทนา การสมัภาษณ์ การเล่าเร่ือง การประชุม ทัง้นี ้เพ่ือให้
นกัศกึษาสามารถใช้ทกัษะดงักลา่วถ่ายทอดความรู้ ความคดิอยา่งมีขัน้ตอนและสมเหตสุมผล 
 
  3.1.5.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน   6 หน่วยกิต 
 
AYUR 201  อายุรเวทและการใช้สมุนไพร       3 (2-2-5) 
  Ayur-Veda and Herbal Medicine 

ความรู้เก่ียวกับการรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์ และรู้จักสภาพร่างกายของแต่ละ
บุคคล ธาต ุ5 ชนิด การฝึกโยคะ การบริหารร่างกายและการรับประทานอาหารอย่างถูกต้องตาม
ลกัษณะของแต่ละบุคคล ศกึษาข้อแตกตา่งระหว่างอายุรเวทและแพทย์ตะวนัตก ศึกษาสมุนไพร
ประเภทตา่งๆ รู้วิธีน ามาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรค ประกอบเป็นอาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพ   
 
EDUC 101  พืน้ฐานทางการศึกษา        3 (3-0-6) 
                 Fundamental Education 
   ปัจจยัทางการศกึษาในแง่มมุของผู้ เรียน พืน้ฐานการศกึษา และทฤษฏีการเรียนรู้ 
ความส าคญัของศาสตร์สาขาตา่งๆ ท่ีมีต่อผู้ เรียน  วิธีการพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ หลกั
การศกึษา ปรัชญาการศกึษา   
 
 
 
 
 



ECON 210 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น       3 (3-0-6) 
Introduction to Economics 

   หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ
ปัจจัยก าหนดอุปสงค์ อุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ลกัษณะของตลาดแบบต่างๆ  
การก าหนดรายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลงัโดยสงัเขป ตลอดจนนโยบายการค้าและ
การเงินระหวา่งประเทศ 
 
 
HORA 201 โหราศาสตร์ โยตชิ และการประยุกต์                3 ( 2 - 2 - 5) 
   Astrology Jyotish and Its Applications 
   โหราศาสตร์ โครงสร้างของจกัรวาล  การเคล่ือนท่ีของดวงดาวและหมู่ดาวเข้าสู่
จักรราศี  การค านวณต าแหน่งดวงดาว ความหมายของดวงดาว หมู่ดาว จักรราศี บ้าน การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการค านวณ  การตีความหมายจากสถิติท่ีได้  การศึกษาสภาพอิทธิพลของ
ดวงดาวท่ีมีต่อชีวิตประจ าวนัด้วยหลกัคณิตศาสตร์และตรรกะ  รวมทัง้การฝึกพยากรณ์โดยกรณี
ตวัอยา่ง 
 
LAW 101  กฎหมายเบือ้งต้น       3 (3-0-6) 
  Introduction to General Law 
   ท่ีมาของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่อง
กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย บุคคลตามสิทธิ ลักษณะของนิติกรรม หลักเกณฑ์ ลักษณะของ
สญัญา ประเภทของสญัญา การเลิกสญัญา ลกัษณะทัว่ไปของหนีแ้ละละเมิด 
 
SOC 100 ศิลปแห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์          3(3-0-6) 
    Arts of Creative Intelligence 

แนะน าและสืบค้นคุณสมบตัิต่างๆ ของภูมิปัญญาสร้างสรรค์หรือกฎธรรมชาติ
ทัง้หลายท่ีสร้าง ค า้จนุ และรักษาชีวิตทกุชีวิต รวมทัง้วิธีท่ีภมูิปัญญาเหล่านีเ้ร่ิมมีชีวิตชีวามากขึน้ใน
ชีวิตของนกัศกึษาเม่ือนกัศกึษาพฒันาจิตส านึกของตนผ่านการฝึกจิตแบบล่วงพ้น (ทรานเซ็นเด็น
เทิล้ เมดิเทชั่น) เป็นประจ า วันละ 2 ครัง้นักศึกษายังเรียนรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาเหล่านีว้่ามี
ความสมัพนัธ์อย่างไรกับชีวิตของตน กับธรรมชาติ โลกโดยรวม การแสดงออกทางศิลปะ รวมทัง้
กบัสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีตนศกึษาอยู ่

 
 

 



SOC 102 เศรษฐกิจพอเพียง       3 (3-0-6) 
  Sufficiency Economy 

ความหมาย หลกัการ แนวทาง ของทฤษฎีเศรษฐกิจแบบพอเพียง การสามารถ
น ามาประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมส าหรับบคุคล และสงัคม เพ่ือความเป็นอยู่อย่างสงบสขุของส่วนตน
และสว่นรวม 
 
 
SOC 112 สังคมกับการเป็นผู้น า       3 (3-0-6) 
                    Society and Leadership  

สังคมและการเป็นผู้น าชุมชนท่ีดี การแสดงออกของผู้น าทัง้ทางค าพูดและการ
กระท า การทดลองทฤษฎีเบือ้งต้น การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความกลมกลืนในชมุชนและ
การพฒันาบคุลากรท่ีมีอาชีพตา่งกนั รวมทัง้ศกึษาลกัษณะสถานการณ์ของการเป็นผู้น าท่ีดีโดยยึด
หลกัคณุภาพจริยธรรม 
 
SOC 120 อารยธรรมโลก        3 (3-0-6) 
                World Civilizations 
   วิวฒันาการของอารยธรรมท่ีส าคญัของโลกตัง้แตส่มยัโบราณถึงสมยัใหม่มีผลตอ่
พฒันาการและการเปล่ียนแปลงของโลกทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ  สงัคม ศิลปวฒันธรรมและ
ภมูิปัญญาของโลกตะวนัตกและตะวนัออก 
 
SOC 121 อาเซียนศึกษา                                                             3 (3-0-6)                                                                                                 
  ASEAN Study  
   ประวตัิความเป็นมา ความส าคญั ข้อมลูทัว่ไปของอาเซียน กฎบตัรอาเซียน ความ
มั่นคง  บทบาทความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน บทบาทของประชาคม
อาเซียนท่ีมีตอ่โลกทัง้ทางวฒันธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ สงัคม  
 
SOC 145        ธุรกิจกับสังคม        3 (3-0-6)   
   Business and Society 

การจัดการ การตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การพัฒนาบุคลากร 
กฎหมายและสภาพแวดล้อมของสังคมและธุรกิจในเมืองไทย ความคิดสร้างสรรค์และ
ความสามารถในการจดัการ 
 
 
 



SOC 245 การพัฒนาบุคลิกภาพ       3 (3-0-6) 
                 Personality Development 
   ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น การศึกษา
ธรรมชาติของมนุษย์ และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การพัฒนาระดับพืน้ฐานของ
บุคลิกภาพทางร่างกาย และจิตใจท่ีดี ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์ในการท างาน รวมถึงการอยู่
ร่วมกับผู้ อ่ืน ศึกษาถึงหลักการ และตวัแปรท่ีมีผลต่อการเป็นผู้ น า และผู้ตามท่ีดี ความมีมนุษย
สมัพนัธ์ มารยาทในสงัคม การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม  
 
SOC 250 มนุษย์กับสังคม        3 (3-0-6)
   Man and Society          
   ความหมาย ธรรมชาติของมนุษย์ ลักษณะทั่วไปของสังคม ความสัมพันธ์ของ
มนษุย์ สงัคม และสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบ โครงสร้างของสงัคม และกระบวนการทางสงัคม การ
เปล่ียนแปลงและวิวฒันาการของสงัคม วิเคราะห์สงัคมแบบต่างๆพิจารณาปัญหาส าคญัต่าง ๆ 
ของสงัคมโดยทัว่ไป และปัญหาของสงัคมไทย เรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาตา่งๆ ของมนุษย์ สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ถึงลกัษณะและวิธีสร้างสงัคมในอดุมคติ 
 
SOC 255 จริยธรรมทางธุรกิจ        3 (3-0-6) 
  Business Ethics 
   ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมขององค์กรธุรกิจ หลกัธรรม
ในองค์กร อิทธิพลต่อจริยธรรมในองค์กรธุรกิจ จริยธรรมระหว่างประเทศ ธรรมาภิบาล บรรษัท - 
ภิบาล อ านาจและอิทธิพล กฎระเบียบของจริยธรรม การพฒันาตนเอง ปัญหาและความคาดหวงั
ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ 
 
PC 101  จิตวิทยาเบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
  Introduction to Psychology 

   กลุ่มแนวคิดทางจิตวิทยา การรับรู้ แรงจูงใจ อารมณ์ การเรียนรู้ การคิด การจ า 
การลืม เชาวน์ปัญญา วฒุิภาวะ การปรับตวั บคุลิกภาพ ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  
 
 
 
 
 
 



 
 
  3.1.5.4  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   จ านวน  6  หน่วยกิต 
 
ANTH 111 พืน้ฐานวัฒนธรรมไทย           3 (3-0-6) 

Foundation of Thai Culture  
  วิวัฒนาการของสังคมไทยในด้านชีวิตการเป็นอยู่  ความคิดความเช่ือและการ
แสดงออกด้านวัฒนธรรม  และศิลปกรรม ซึ่งก่อให้เกิดบูรณาการของวัฒนธรรมไทยในด้าน 
การเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนในด้านลกัษณะความคิด ความเช่ือ ภมูิปัญญา และงานสร้างสรรค์ 
   
ANTH 112 วัฒนธรรมอาเซียน           3 (3-0-6) 
   ASEAN Culture  
   ประเพณี ความเช่ือ วิถีชีวิต ค่านิยม ภูมิปัญญา ศิลปกรรม เอกลกัษณ์ และอตั-
ลกัษณ์ทางวฒันธรรมของประเทศในกลุม่สมาชิกประชาคมอาเซียน 
    
AE 201  สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต     3 (2-2-5) 
   Aesthetics for Life 
   แนวคิดทางด้านสนุทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคณุคา่ของสนุทรียะท่ีมี
ต่อการด ารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทัง้ท่ีเก่ียวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การ
แสดง ดนตรีวรรณกรรม สนุทรียะท่ีผสานสมัพนัธ์กบับริบทสงัคม วฒันธรรม ธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 
โดยมุง่เน้นกระบวนการเรียนรู้ ส่ือและประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 
CPM 201  การสร้างความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 1    3 (3-0-6) 
   Creating Perfect Man I 
   การค้นพบพระเวทและวรรณคดีพระเวทในสรีระมนุษย์เบือ้งต้น กฎธรรมชาติท่ี
ควบคุมการท างานของจักรวาล กฎท่ีควบคุมสรีระมนุษย์ สิ่งท่ีเช่ือมโยงชีวิตมนุษย์กับสากล
จกัรวาล การสร้างชีวิตมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ 
 
CPM 202  การสร้างความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 2     3 (3 -0-6) 
  Creating Perfect Man II 
   วิชาบังคับก่อน : CPM 201 การสร้างความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 1 

พระเวทและวรรคดีพระเวท  40  สาขา  เพ่ืออธิบายสรีระมนษุย์ท่ีมาจากโครงร่าง
ของกฎธรรมชาติ ความรู้เก่ียวกบักฎธรรมชาติในการสร้างความสมบูรณ์ของชีวิตของแตล่ะบคุคล
ของสงัคมและของชาต ิ



 
HE 101  สุขศาสตร์ศึกษา       3 (3-0-6) 
   Health Education 

อนามยัส่วนบคุคลทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ ความปลอดภยั ชนิดและสาเหตขุอง
อบุตัิเหต ุวิธีป้องกันและหลีกเล่ียงการเกิดอุบตัิเหตตุ่าง ๆ สร้างเจตคติให้นกัศึกษาเก่ียวกับความ
ปลอดภัยจนเกิดเป็นสวสัดินิสัย เรียนรู้เก่ียวกับการปฐมพยาบาล วิธีการและขัน้ตอนการให้การ
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้นตามอาการท่ีปรากฏ รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลแก่
ผู้บาดเจ็บจากอบุตัเิหตแุละผู้ ป่วยฉกุเฉิน 
 
HE 102  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ      3 (1-2-6) 
   Exercise for Health  
   หลกัการออกก าลงักาย การสร้างสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ ประโยชน์ของ
ออกก าลังกาย การออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆ การออกแบบกิจกรรมการออกก าลังกายให้
เหมาะสมกบัสมรรถภาพทางกายเพศ วยั ความปลอดภยัในการออกก าลงักาย  

 
HE 201  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร                3 (3-0-6) 
   Population Quality Development 
   ความหมาย แนวคิด ลักษณะชีวิตท่ีมีคุณภาพ  การเปล่ียนแปลงประชากร 
ประชากรกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ประชากรกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัย 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาของตนเอง  และ
ด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมอยา่งเป็นสขุ 
PHIL 112 ความรู้พืน้ฐานทางศาสนา      3 (3-0-6) 
   Fundamental Knowledge of Religion    
   ปรัชญาเบือ้งต้น ความหมาย มูลเหตุของการเกิดศาสนา ประโยชน์ลักษณะ
พืน้ฐานของศาสนาส าคญัของโลก ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาฮินด ูศาสนาอิสลาม 
และค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า วิเคราะห์ถึงศาสนาหลักใหญ่ ๆ ของโลก การบรรลุถึงเป้าหมาย
ของค าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า และศาสนาอ่ืน ๆ ศกึษาปัจจยัและวิธีการปฏิบตัิ ให้เข้าถึงสภาวะ
ของผู้ รู้ ผู้ ต่ืน ผู้ เบกิบาน และการน าหลกัธรรม ค าสัง่สอนมาประยกุต์ใช้ในชีวิตและสงัคม 
 
 
 
 
 



 
PHIL 113 จริยศาสตร์        3 (3-0-6) 
   Ethics 

ความหมายและขอบเขตของจริยศาสตร์ จากแนวความคิดของนักปรัชญา
ตะวนัตก และตะวนัออกในปัญหาเร่ืองความดี ความชงั คณุธรรม กฎเกณฑ์ เสรีภาพ และความ
รับผิดชอบ  รวมตลอดถึงมาตรฐานในการตดัสินความจริง ความประพฤตขิองบคุคล การปฏิบตัติน 
เพ่ือให้มีพฤตกิรรมท่ีดีและสอดคล้องกบัวิวฒันาการของสงัคมในยคุปัจจบุนั 
 
PHIL 114 ปรัชญาอินเดีย       3 (3-0-6)  
   Indian Philosophy 

ความหมาย และแหล่งก าเนิดความรู้อันลึกซึง้เก่ียวกับจิตส านึกแห่งความเป็น
มนุษย์ท่ีแท้จริง โดยการศึกษาพระเวท อุปนิสัย และคัมภีร์ภควัทคีตาธรรมะ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีท่ีเช่ือถือได้อย่างแท้จริง และการน ามาปฏิบตัิให้เกิดผลได้จริง และการน ามาประยกุต์ให้
เกิดประโยชน์ต่อชีวิต การศึกษาหน้าท่ี ศีลธรรมทางการเมือง การปกครอง และบทบาทของ
ปรัชญาอินเดียตอ่สงัคมปัจจบุนั 
 
PHIL 115  วรรณคดีส่งเสริมคุณธรรม: รามายณะ    3 (3-0-6)
  Moral Literature: Ramayana 
  เร่ืองราวของรามายณะ ซึง่เป็นบอ่เกิดของรามเกียรติ ์โดยเป็นพืน้ฐานของ
วรรณคดีไทย ศกึษาถึงข้อคิด คตธิรรมสอนในความมีคณุธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม 
เน้นถึงความรักหน้าท่ี ความมีสจัจะ การเป็นผู้ให้ ผู้ เสียสละ เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีและ
มีความสขุ การมีครอบครัวท่ีดี การเป็นพลเมืองท่ีดี การเป็นผู้น าท่ีดี ตลอดถึงการปกครอง
บ้านเมืองให้อยู่อยา่งร่มเย็นเป็นสขุ โดยการศกึษาจากพระจริยาวตัรอนังดงามของพระรามและวิธี
ปฏิบตัเิพ่ือพฒันาจิตใจให้ดีงาม ซึง่เป็นจดุเร่ิมต้นของความดีทัง้ปวง 
 
RC 201 การพัฒนาจิต       3 (1-2-6) 
  Spiritual Development 

การฝึกจิตเบือ้งต้นเพ่ือให้มีสมาธิดีและเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรู้ 
วิเคราะห์การฝึกจิตในรูปแบบตา่ง ๆ เชน่ การเพ่ง การก าหนด การไตร่ตรอง ศกึษาผลประโยชน์ต่อ
ผู้ ฝึกในด้านจิตใจและร่างกาย เทคนิคคลายความเครียด เทคนิคลดความเหน็ดเหน่ือย 
 
 
 



 
 
RC 330  การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้    3 (1-2-6) 
   Development of Full Potential of Learning  

ความรู้ท่ีสมบูรณ์  เทคนิคและวิธีการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เทคนิคการพฒันาสมอง และระบบประสาทให้ท างานอย่างสมบูรณ์ เทคนิคในการ
รักษาสภาวะของการพักท่ีลึกซึง้และต่ืนตัวของจิต เรียนรู้วิธีการพัฒนาให้จิต และการท างาน
ประสานกลมกลืนจนเป็นหนึ่ง สามารถสัง่ร่างกายได้ การเปล่ียนแปลงของคล่ืนสมองขณะปฏิบตั ิ
และหลงัปฏิบตัิ ผลประโยชน์ท่ีได้รับท าให้การคิด การพูด การกระท า สอดคล้องตามกฎธรรมชาต ิ
สง่ผลให้เกิดความส าเร็จในชีวิต ไมท่ าผิดพลาด มีความสขุในการด าเนินชีวิตตอ่ตนเองและสงัคม 
  
TK 101  ความรู้บริบูรณ์ 1       3(3-0-6) 
  Total Knowledge I  

ความรู้บริบูรณ์และสนามรวมเอกภาพของกฎของธรรมชาติ การค้นพบกฎ
ธรรมชาติทัง้มวลในสรีระมนุษย์ การท าความเข้าใจกับความรู้บริบูรณ์ และการน าเอาความรู้
บริบรูณ์ไปใช้เพ่ือความสมบรูณ์สูท่กุๆ ของขา่ยชีวิตมนษุย์ 
 
 
TK 102  ความรู้บริบูรณ์ 2       3 (3-0- 6) 
  (Total Knowledge II) วิชาบังคับก่อน : TK 101 ความรู้บริบูรณ์ 1  

ความรู้บริบรูณ์และสนามรวมเอกภาพของกฎของธรรมชาตใินระดบัท่ีสงูขึน้ การ
ค้นพบกฎธรรมชาตทิัง้มวลในสรีระมนษุย์ การท าความเข้าใจกบัความรู้บริบรูณ์และการน าเอา
ความ  รู้บริบรูณ์ไปใช้เพ่ือความสมบรูณ์สูท่กุๆ สว่นของข่ายชีวิตมนษุย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                        จ านวน  93  หน่วยกิต 
 
  3.1.5.5  กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ   จ านวน  51  หน่วยกิต 
 
AC 101  หลักการบัญชี 1              3(2-2-5) 
  Principles of Accounting I  
  ความหมาย วตัถุประสงค์และความส าคญัของการบญัชี แนวคิดทางการบญัชี 
หลักการและวิธีการบนัทึกบญัชีตามหลกับญัชีคู่ สมการบญัชี การบนัทึกรายการในสมุดรายวัน
ขัน้ต้นของกิจการบริการและขายสินค้า การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การจัดท างบ
ทดลอง การใช้กระดาษท าการ รายการปรับปรุง การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบญัชี การปิดบญัชี การ
จดัท างบการเงินเพ่ือวดัผลการด าเนินงานและแสดงฐานะการเงินของกิจการ 
 
AC 102  หลักการบัญชี 2                        3(3-0-6) 
   Principles of Accounting II 

วิชาบังคับก่อน : AC101 หลักการบัญชี 1 
  การบญัชีส าหรับกิจการอตุสาหกรรม การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร   ระบบเงินสดย่อย การจดัท างบพิสจูน์ยอดเงินฝากธนาคาร การบญัชีเก่ียวกบัลกูหนีแ้ละ
ตัว๋เงิน การก าหนดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ ระบบใบส าคญั และสมุดรายวนัเฉพาะ การบญัชี
ส าหรับกิจการท่ีไมห่วงัผลก าไรและ การบญัชีภาษีมลูคา่เพิ่ม 
 
BA 203  การภาษีอากร 1        3(3-0-6) 
  Taxation I 
   หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรท่ีบังคับใช้ใน
ปัจจบุนัได้แก่     ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบคุคล ภาษีมลูคา่เพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย ภาษีศลุกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษี
บ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย ตลอดจนภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ วิธีการย่ืนแบบแสดง
รายการเสียภาษีเงินได้ ตลอดจนหลักการกรอกแบบภาษีเงินได้เพ่ือย่ืนช าระภาษีผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์  
 
 
 
 



 
 
BA 205    บรรษัทภบิาล จรรยาบรรณธุรกิจและ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
   Cooperate Governance, Business Ethics and Business Environments 
   ความหมายของบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ ความส าคญั
ของบรร ษัทภิบาลและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ หลกัของบรรษัทภิบาลและจรรยา บรรณ
การประกอบธุรกิจ ศกึษากรณีตา่งๆ ในแง่มมุของบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ  
   สภาพแวดล้อมท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการด าเนินของธุรกิจ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง 
การปก ครอง สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย เทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ
สภาพแวดล้อม อ่ืน ๆ เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพแวดล้อมนัน้ ท่ีจะมีผลในการส่งเสริมหรือการ
จ ากดัการด าเนินงานของธุรกิจ และน าผลท่ีได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับตวัของธุรกิจให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมนัน้ๆ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ และเพ่ือเป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนัท่ีสอดคล้องกบัสงัคมและวฒันธรรมท่ีเป็นอยู่ 
 
BA 206  กฎหมายธุรกิจ        3(3-0-6) 
   Business Law 
   รูปแบบการจดัตัง้ธุรกิจ ซึง่ครอบคลมุถึงกิจการตัง้แตเ่จ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน 
และบริษัทจ ากัด หลกัและวิธีปฏิบตัิท่ีกฎหมายบญัญัติไว้เก่ียวกับห้างหุ้นส่วน บริษัทและเอกเทศ
สญัญา กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจดัตัง้ อ านาจหน้าท่ีการด าเนินงาน การเลิกห้างหุ้นส่วนและ
บริษัท เอกเทศสญัญาท่ีส าคญับางเร่ือง เช่น ลกัษณะการซือ้ขาย ตัว๋เงิน เช่าทรัพย์และเช่าซือ้ เป็น
ต้น ศึกษาเก่ียวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ การใช้กฎหมาย
โดยค านงึถึงความมีจริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 
BC 312  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                              3(3-0-6) 
  Management Information Systems 
  แนวคิดและประเภทของข้อมูล สารสนเทศ และระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ 
ระบบฐานข้อมูล บทบาทของระบบสารสนเทศในการบริหารงานและปฏิบตัิงานขององค์กร  การ
พัฒนาหรือเลือกใช้ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การจัดโครงสร้างของหน่วยงานสารสนเทศ การ
รักษาความปลอดภัยของข้อมลูและสารสนเทศ การส่ือสารข้อมลู ระบบเครือข่าย หลกัการท างาน
ของอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต การจัดการเว็บไซต์ขององค์กร    การอัพโหลดและดาวน์โหลด
ข้อมลู และการป้องกนัการถกู 
โจมตีข้อมลู   
 



 
EC 201  หลักเศรษฐศาสตร์ 1                    3(3-0-6) 
  Principles of Economics I 
  ความหมายและหลกัทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมูลค่าราคา และการจดัสรร
ทรัพยากรทฤษฎีเบือ้งต้นเก่ียวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภคและพฤติกรรมการผลิต โดยเน้นปัจจยัตา่งๆ ท่ี
ก าหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า  ศึกษาการก าหนดราคาและประสิทธิภาพของการใช้
ทรัพยากรในตลาดท่ีมีการแขง่ขนัอยา่งสมบรูณ์และไมส่มบรูณ์ 
 
EC 202  หลักเศรษฐศาสตร์ 2                                                  3(3-0-6) 
    Principles of Economics II 
  หลกัเศรษฐศาสตร์ทัว่ไปท่ีว่าด้วยประชาชาติ พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค 
การออม การลงทนุ บทบาทของรัฐบาล สภาพการเงิน ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
การผนัผวนของรายได้ประชาชาต ิตลอดจนนโยบายการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ 
 
FN 221           การเงนิธุรกิจ                                                    3(3-0-6) 
  Business Finance 
  วิชาบังคับก่อน : AC 101 หลักการบัญชี 1 หรือได้รับยกเว้น 
  เป้าหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ เทคนิคในการวิเคราะห์ทางการเงิน 
การวางแผน และควบคุมทางการเงิน  การจัดการทุนหมุนเวียน  งบประมาณเงินทุน  การจดัหา
เงินทนุระยะยาว  ต้นทนุของเงินทนุ และโครงสร้างของเงินทนุ 
 
IM 201  การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ   3(3-0-6) 
  Quantitative Analysis for Decision Making 

วิชาบังคับก่อน :   BA 102 คณิตศาสตร์ธุรกิจ หรือ ได้รับการยกเว้น 
   ลกัษณะปัญหาทางธุรกิจท่ีใช้วิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์มาแก้ปัญหา เช่น ปัญหา
การจัดสรรทรัพยากร ปัญหาการขนส่ง การมอบหมายงาน ปัญหาสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์
มาร์คอฟ การวิเคราะห์ด้วยตวัแบบจ าลอง และทฤษฎีเกมส์  เพ่ือประโยชน์ต่อการตดัสินใจทาง
ธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 



 
IM 202  สถติธุิรกิจ       3(3-0-6) 
  Business Statistics 
  วิชาบังคับก่อน :  BA 102 คณิตศาสตร์ธุรกิจ หรือได้รับยกเว้น 
   การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจในเชิงสถิติ โดยศึกษาแนวความคิดและทฤษฎี
พืน้ฐาน เร่ืองความน่าจะเป็น ตวัแปรเชิงสุ่ม และความน่าจะเป็นแบบตา่งๆ ทฤษฎีเบส์ ทฤษฎีการ
สุม่ตวัอยา่งและการประมาณคา่ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติท่ีไม่ใช้
พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์และการถดถอย อนกุรมเวลาและเลขดชันี 
 
IM 213   การจัดการด าเนินงาน      3(3-0-6) 
  Operations Management 
  กระบวนการด าเนินงานธุรกิจ ได้แก่ การจดัซือ้จดัหา การผลิต ทัง้ในส่วนของการ
ใช้ปัจจยัการผลิตให้ได้ประโยชน์สงูสดุ การออกแบบการผลิต และการควบคมุคณุภาพ การบริหาร
สินค้าคงคลงั การรับค าสัง่ซือ้ และการขนส่ง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงู ความผิดพลาดน้อย และ
มีต้นทุนต ่า รวมทัง้แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) การจัดการสายโซ่
อุปทาน  (Supply Chain Management) และการจัดการสายโซ่แห่ งคุณ ค่า  (Value Chain 
Management) 
 
MG 211  องค์การและการจัดการสมัยใหม่    3(3-0-6) 
    Modern Organization and Management 
          แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ หลักและแนวคิดเก่ียวกับหน้าท่ี  ด้านการ
จดัการ ได้แก่ การวางแผน การจดัการ การจดัคนเข้าท างาน การสัง่การ การจงูใจและการควบคมุ 
รวมถึงศึกษาทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ สภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการ เทคนิคการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมประเภทของกลยทุธ์และการวิเคราะห์กลยทุธ์ เพ่ือการตดัสินใจก าหนดกล
ยทุธ์ขององค์กร การน าแผนกลยทุธ์ไปปฏิบตั ิการควบคมุและการประเมินผลเชิงกลยทุธ์ 
 
MK 201 หลักการตลาด       3(3-0-6) 
  Principles of Marketing 
        ความหมายและความส าคญัของการตลาดในฐานะท่ีเป็นกิจกรรมหลกัทางธุรกิจ
โดยศึกษาถึงแนวคิดและหลักการการตลาดสมัยใหม่ ระบบการตลาดและพฤติกรรมผู้ บริโภค  
ส่วนผสมทางการตลาด  ตลอดจนการศึกษาถึงเคร่ืองมือในการบริหารการตลาด  และบทบาท
ความรับผิดชอบของนกัการตลาดท่ีมีตอ่เศรษฐกิจและสงัคม  
 



 
EL 221  ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ       3(3-0-6) 
  English for Business 
   วิชาบังคับก่อน :  ENGL 102 ภาษาอังกฤษ 2  
  เสริมสร้างค าศพัท์ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในแวดวงธุรกิจให้กับนักศึกษา และฝึกฝน
เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถในการอ่าน แปล และเขียนภาษาองักฤษในวงการธุรกิจ รวมทัง้
ความสามารถในการเขียนท่ีรัดกุมและชัดเจน เพ่ือต่อส่ือสารจดหมายธุรกิจ หรือเขียนข้อเสนอ
โครงการธุรกิจ 
 
EL 222     การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ     3(2-2-5) 
                  Business English Conversation 
                 วิชาบังคับก่อน :  EL 221 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 
                      การสนทนาภาษาอังกฤษขัน้สูง ท่ีใช้ในการส่ือสารธุรกิจ การสมัครงาน  การ
สมัภาษณ์ การต้อนรับ การโต้ตอบ การให้ข้อมูลข่าวสาร การอธิบายเก่ียวกับลกัษณะกิจการ การ
รายงานต่างๆ วาระการประชุม และรายงานการประชุม อ่านบทความธุรกิจขนาดยาวในองค์กร
ธุรกิจ  การตดิตอ่นดัหมายและการน าเสนอข้อมลู 
 
 MG 427  การจัดการเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6) 
  Strategic Management 
  ความหมาย ความส าคญั และองค์ประกอบของการจดัการเชิงกลยทุธ์ ระดบัและ
ประเภทของกลยทุธ์ กระบวนการการจดัการกลยทุธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายนอกและ
ภายในของกิจการ การวางแผนกลยทุธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การ
น ากลยุทธ์ไปปฏิบตัิและการประเมินผลกลยุทธ์ และความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผนกล
ยทุธ์ของหนว่ยงานในระดบัตา่งๆ ภายในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  3.1.5.6  กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จ านวน  33  หน่วยกิต 

   - วิชาท่ีเปิดสอนให้กบัหลกัสตูรอ่ืน 

AC 103  การบัญชีการเงนิ      3(3-0-6)  
  Financial Accounting   
            หลกัการบญัชีทัว่ไป หลกัการบนัทึกบญัชีเก่ียวกับเงินสด ลกูหนี ้ตัว๋เงินรับ สินค้า
คงเหลือ เงินลงทุน สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตน หนีส้ินและส่วนของผู้ เป็นเจ้าของ การจดัท า
รายงานทางการเงิน 
 
AC 202  การบัญชีเพื่อการจัดการ     3(3-0-6) 
  Management Accounting 
  วิชาบังคับก่อน : AC 101 หลักการบัญชี 1 หรือ  
       AC 103 การบัญชีการเงนิ 
            บทบาทของการบญัชีบริหาร การบญัชีต้นทนุ ต้นทนุมาตรฐาน การคิดค้นทนุตาม 
กิจกรรม การงบประมาณ การงบประมาณยืดหยุ่น การวิเคราะห์ต้นทุน – ปริมาณ – ก าไร การ
บญัชีตามความรับผิดชอบ การจดัท ารายงานตามส่วนงาน การก าหนดราคา การใช้สารสนเทศ
ทางการบญัชีเพ่ือการจดัการ 
 
หมายเหตุ    เปิดให้เฉพาะหลกัสตูรบริหารธุรกิจ และหลกัสตูรเศรษฐศาสตร์  
 
   - วิชาท่ีเปิดสอนหลกัสตูรบญัชีบณัฑิต  
 
AC 311   การบัญชีชัน้กลาง 1                                     3(3-0-6) 
  Intermediate Accounting I 
  วิชาบังคับก่อน :  AC 102 หลักการบัญชี 2  

หลกัการและวิธีการบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพย์ การจ าแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้
และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตาม
หลกัการบญัชี การด้อยคา่ของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์งบแสดงฐานะการเงิน และการ
เปิดเผยข้อมลู  
 
 
 



 
AC 312  การบัญชีชัน้กลาง 2      3(3-0-6) 
  Intermediate Accounting II 
  วิชาบังคับก่อน :  AC 102 หลักการบัญชี 2 
  หลักการและวิธีการบัญชีเก่ียวกับส่วนของเจ้าของและหนีส้ิน ประกอบด้วยการจ าแนก
ประเภทหนีส้ิน การรับรู้และการวดัมลูคา่หนีส้ิน การตีราคา การแสดงรายการหนีส้ินในงบดลุ และ
การเปิดเผยข้อมลู การบญัชีเก่ียวกบัการจดัตัง้กิจการ การด าเนินงาน การแบง่ผลก าไรขาดทนุ การ
เปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการช าระบญัชีของห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากดั และ
บริษัทมหาชนจ ากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงิน การ
เปิดเผยข้อมลูและงบกระแสเงินสด  
 
 
AC 313  การบัญชีต้นทุน 1         3(3-0-6) 
  Cost Accounting I 
  วิชาบังคับก่อน :  AC 102 หลักการบัญชี 2   
   ความส าคญัและบทบาทการบญัชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุน
ต่างๆระบบบญัชีท่ีใช้บนัทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม วตัถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการ
ผลิต ระบบบญัชีต้นทนุงานสัง่ท า ระบบต้นทนุช่วงการผลิต ระบบต้นทนุมาตรฐาน การบญัชีต้นทนุ
ผลิตภณัฑ์ร่วมและผลิตภณัฑ์พลอยได้ ของเสีย ของสิน้เปลือง งานท่ีบกพร่อง เศษซาก และต้นทนุ
ฐานกิจกรรม  
 
AC 314  การบัญชีต้นทุน 2          3(3-0-6) 
  Cost Accounting II 
  วิชาบังคับก่อน :  AC 313 การบัญชีต้นทุน 1  
  การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการด าเนินงานกิจการ
ภายใต้สภาวการณ์ท่ีแน่นอนและไม่แน่นอน ความสมัพนัธ์ระหวา่งต้นทนุ ปริมาณและก าไร ระบบ
ต้นทนุรวมระบบต้นทนุผนัแปร งบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทนุ การก าหนดราคาสินค้า ราคาโอน 
และการประเมินผลการปฏิบตังิาน 
 
 
 
 
 
 



 
AC 315  การภาษีอากร 2        3(3-0-6) 
  Taxation II 
  วิชาบังคับก่อน : AC 311 การบัญชีชัน้กลาง 1  
                AC 312 การบัญชีชัน้กลาง 2 
       BA 203 การภาษีอากร 1  

แนวคิดและความแตกตา่งระหวา่งเกณฑ์การรับรู้รายได้และคา่ใช้จา่ยตาม
หลกัการ 

บญัชีและการภาษีอากร การจดัท ากระดาษท าการเพ่ือค านวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร 
การปรับปรุงก าไรสทุธิทางการบญัชีการเงินเป็นก าไรสทุธิทางภาษีอากร รวมทัง้การจดัท ารายงาน
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัภาษีสรรพากร และการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร   

 
AC 316  การสอบบัญชี       3(3-0-6) 
  Auditing 
  วิชาบังคับก่อน : AC 311 การบัญชีชัน้กลาง 1  
      AC 312 การบัญชีชัน้กลาง 2 
  แนวคิดทั่ ว ไป  และแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญ ชีกฎหมายและ
พระราชบญัญัติเก่ียวกับการสอบบญัชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชี การ
ทุจริต และข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเส่ียงในการสอบบัญชีและความมี
สาระส าคญั การประเมินความเส่ียง หลกัฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลกัฐานและวิธีการ
ตรวจสอบ การเลือกตวัอย่างในการสอบบญัชี การทดสอบแบบแจ้งข้อความของกรรมการ หรือผู้
เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จดัการ กระดาษท าการของผู้สอบบญัชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนีส้ิน สว่นของ
ผู้ ถือหุ้ น รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบญัชีด้วยคอมพิวเตอร์ และการควบคมุคณุภาพการ
สอบบญัชี 
 
AC 411  การบัญชีชัน้สูง 1        3(3-0-6) 
  Advanced Accounting I 
  วิชาบังคับก่อน : AC 311 การบัญชีชัน้กลาง 1  
       AC 312 การบัญชีชัน้กลาง 2 
       นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงทางการบญัชี และข้อผิดพลาด งบการเงิน
ระหว่างกาลการบญัชีส าหรับรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงิน การ
บญัชีส านกังานใหญ่และสาขาทัง้ในและต่างประเทศ สัญญาก่อสร้าง  ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขาย
ผอ่นช าระ ธุรกิจให้เชา่ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และการบญัชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี ้



 
AC 413  การบัญชีชัน้สูง 2      3(3-0-6) 
  Advanced Accounting II) 
  วิชาบังคับก่อน : AC 311 การบัญชีชัน้กลาง 1  
      AC 312 การบัญชีชัน้กลาง 2 
   การบญัชีส าหรับการรวมกิจการการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การบญัชี
ส าหรับกิจการรวมค้า การจัดท างบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การจัดท างบการเงินจาก
รายการท่ีบนัทกึไว้ไมส่มบรูณ์ กองทนุและกิจการไมห่วงัผลก าไร  
 
AC 412  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี     3(3-0-6) 
  Accounting Information Systems 
  วิชาบังคับก่อน : AC 102 หลักการบัญชี2  
      BA 312 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
  ลกัษณะส่วนประกอบและวิธีการของระบบสารสนเทศทางบญัชี  หลกัการจดัท า
เอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีวงจรทาง
ธุรกิจขัน้พืน้ฐาน ระบบยอ่ยของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเก่ียวกบัวงจรรายได้ วงจรคา่ใช้จ่าย 
วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศท่ี
เก่ียวของในแต่ละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีท่ี
เก่ียวข้อง 
 
 AC 417  การรายงานและการวิเคราะห์ทางการเงนิ   3(3-0-6) 
  Financial Reporting and Analysis 
  วิชาบังคับก่อน : AC 311 การบัญชีชัน้กลาง 1  
      AC 312 การบัญชีชัน้กลาง 2  
   รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบญัชี วิธีการและเคร่ืองมือในการ
วิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางการบัญ ชีอ่ืนท่ีส าคัญ เพ่ือการตัดสิ นใจ การวิเคราะห์
อุตสาหกรรม ผลกระทบต้องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกัน ตลอดจน
การวิเคราะห์งบการเงินรวม โดยเน้นการใช้กรณีศกึษาหรือเหตกุารณ์จริง        
 
AC 425  การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน    3(3-0-6) 
  Internal Audit and Internal Control 
  วิชาบังคับก่อน : AC 102 หลักการบัญชี 2  
   การก ากบัดแูลกิจการ วตัถปุระสงค์และองค์ประกอบของการควบคมุภายใน การ
ควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO การจัดการความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk 



Management: ERM) ตามแนวคิดของ COSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในประเภทและขัน้ตอนของงานตรวจสอบภายใน การ
ตรวจสอบภายในกิจกรรมท่ีส าคญัขององค์กร รวมทัง้หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ
ภายในตอ่การทจุริตในองค์กร    
 
  3.1.5.7  กลุ่มวิชาเอกเลือก  จ านวน  9  หน่วยกิต 
 
AC 414  ทฤษฎีการบัญชี       3(3-0-6) 
  Accounting Theory 
  วิชาบังคับก่อน : AC 102 หลักการบัญชี 2      
 ต้นก าเนิดของการบัญชี แนวคิดทางการบัญชี วิวัฒนาการของวิชาชีพบัญชี สภา 
วิชาชีพบญัชีสถาบันท่ีมีหน้าท่ีก าหนดมาตรฐานการบญัชีของประเทศไทยและระหว่างประเทศ 
แนวคดิในการวดัองค์ประกอบของงบการเงินเพ่ือวดัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 
 
AC 415  การตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพวิเตอร์    3(3-0-6) 
  Electronic Data Processing Auditing 
  วิชาบังคับก่อน : AC 413 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  

 AC 316 การสอบบัญชี        
 การตรวจสอบและการควบคุมบัญชีโดยระบบคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์การ
ตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึน้อัน
เน่ืองจากการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลข้อมูลทางบัญชี  หลักการควบคุม
ภายในของหนว่ยงานท่ีใช้ระบบคอมพิวเตอร์ การประเมินผลการควบคมุภายในการและตรวจสอบ
ระบบบญัชีโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์  รวมทัง้กระดาษท าการท่ีใช้ในการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการสอบบญัชี 
 
AC 416  การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ     3(3-0-6) 
  Public Sectors Accounting  
  วิชาบังคับก่อน : AC 102 หลักการบัญชี 2 
  ลกัษณะและจุดมุ่งหมาย ตลอดจนหลกัและวิธีการปฏิบตัิเก่ียวกับการบญัชีของ
กองทุนท่ีใช้กบัหน่วยงานภาครัฐ  ตลอดจนวิธีการปฏิบตัิทางการบญัชีของรัฐบาลทัง้ในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค วิธี การปฏิบตัิเก่ียวกบักองทุนทัว่ไป กองทุนจดัหาสินทรัพย์ประจ า กองทุนช าระ
หนีส้ิน กองทุนทรัสต์ กองทุนตัวแทน กองทุนหมุนเวียน การบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย์ประจ าและ



หนีส้ิน  ตลอดจนการบญัชีเก่ียวกบัหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สถานศกึษาของรัฐบาล โรงพยาบาลใน
หนว่ยงานภาครัฐ 
 
AC 418  การบัญชีเฉพาะกิจการ      3(3-0-6) 
  Accounting for Specific Enterprise 
  วิชาบังคับก่อน : AC102 หลักการบัญชี 2 
  หลกัการและรูปแบบพืน้ฐานของการจดัท าบญัชีส าหรับกิจการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
อยา่ง อาทิ ธุรกิจการเงิน โรงแรม ธนาคาร การประกนัภยั อสงัริมทรัพย์ ก่อสร้าง โรงพยาบาล
เอกชน ธุรกิจขดุเจาะส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ กิจการสาธารณปูโภค การส่ือสาร โทรคมนาคม
และกิจการวิสาหกิจท่องเท่ียว โดยเลือกศกึษาประเภทธุรกิจตามความเหมาะสมกบัสภาพของการ
ประกอบการในปัจจบุนั 

 
AC 419  สัมมนาการบัญชี        3(1-4-4) 
  Seminar in Accounting 
  วิชาบังคับก่อน : AC312 การบัญชีชัน้กลาง 2  
   และเป็นรายวิชาส าหรับนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย 
  แนวความคิด ลกัษณะปัจจยัพืน้ฐานของวิชาชีพทางการบญัชีในลกัษณะของการ
วิเคราะห์กรณีศึกษาโดยน าแม่บททางการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปมาเป็น
แนวทางโดยเน้นประเดน็ปัญหาบญัชีท่ีส าคญัในปัจจุบนัมาเป็นแนวทางในการศกึษา 
  
AC 420  โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี    3(2-2-5) 
  Accounting Software Package 
  วิชาบังคับก่อน : BC101 คอมพวิเตอร์เบือ้งต้น 
  องค์ประกอบและโครงสร้างของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี  ลักษณะการ
จัดเก็บข้อมูล การเคล่ือนไหวของข้อมูลภายในระบบคอมพิวเตอร์  คุณสมบัติของโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ ขัน้ตอนการประมวลผลเม่ือใช้โปรแกรม  
ความสมัพนัธ์และการเช่ือมโยงข้อมลูในแตล่ะระบบงาน 
 
AC 423  การวางแผนก าไรและการควบคุม    3(3-0-6) 
  Profit Planning and Control 
  วิชาบังคับก่อน : AC414 การบัญชีต้นทุน 2  
  เทคนิคในการวางแผนและการควบคมุก าไร การก าหนดตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจ การจดัท างบประมาณส าหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจการผลิตสินค้า การ



จดัท าแผนก าไรระยะสัน้และระยะยาว การรายงานควบคมุเพ่ือการบริหาร การวิเคราะห์ก าไรตาม
ประเภทสินค้า หน่วยธุรกิจ กลุ่ม ลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย  ตลอดจนการน าเทคนิคใน
เร่ืองของจดุคุ้มทนุมาชว่ยในการวางแผนก าไร 
 
AC 424  การวางระบบบัญชี      3(3-0-6) 
  Accounting System Design 
  วิชาบังคับก่อน : AC 311 การบัญชีชัน้กลาง 1  
      AC312 การบัญชีชัน้กลาง 2 
  หลกัและวิธีการวางระบบบญัชี  การออกแบบกระบวนการทางบญัชี การจดัท า
เอกสารทะเบียนและบญัชี  ตลอดจนการวิเคราะห์ การออกแบบ การประยกุต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 
การจดัท าฐานข้อมลู เคร่ืองมือในการจดัวางโครงสร้างของระบบบญัชี  การบนัทึกและการแก้ไขผงั
บญัชี ตลอดจนการจดัระบบความปลอดภยัของข้อมลูและตรวจสอบ การควบคมุระบบบญัชี 

 
AC 426  การวางแผนภาษีอากร      3(3-0-6) 
  Tax Planning 

วิชาบังคับก่อน :  AC 315 การภาษีอากร 2 
  การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม ตลอดจนภาษีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ ทัง้นีเ้พ่ือให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยดั
และถกูต้องตามกฎหมาย  

 
AC 427  ปัญหาการสอบบัญชี          3(3-0-6) 
  Problems in Auditing 

วิชาบังคับก่อน  : AC 316 การสอบบัญชี 
  ประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึน้เก่ียวกับการสอบบัญชี  โดยใช้กรณีศึกษาในการสอบ
บญัชีของธุรกิจแต่ละประเภทมาเป็นประเด็นในการศึกษา  ตลอดจนการศึกษาถึงประเด็นพิเศษ
ทางการสอบบญัชี ผลกระทบจากการก าหนดมาตรฐานการสอบบญัชีใหมท่ี่เกิดกบัองค์กรธุรกิจ 
  
AC 428  สหกิจศึกษา        6(0-0-40) 
   Cooperative Education 

วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา และผ่านการอบรมเตรียม 
                                ความพร้อมก่อนไปปฏิบัตงิานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 
                               30 ช่ัวโมง   

การปฏิบตังิานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนกังานในสถานประกอบการท่ีมีการ 



ด าเนินงานเก่ียวข้องกบัสาขาวิชาท่ีศกึษาอยูเ่ป็นระยะเวลา ไมน้่อยกวา่ 16 สปัดาห์ตอ่เน่ือง 
นกัศกึษาจะต้องผา่นการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบตังิานสหกิจศกึษา ต้องจดัท า
รายงาน ผลการปฏิบตังิานสหกิจศกึษา และน าเสนอผลงานในการสมัมนาระหวา่งนกัศกึษา 
อาจารย์ท่ีปรึกษา หรือ อาจารย์นิเทศ หลงัจากเสร็จสิน้การปฏิบตังิานแล้ว (ปฏิบตัไิมน้่อยกว่า 16 
สปัดาห์) 
 
AC 429  การฝึกประสบการณ์ทางการบัญชี    3(0-24-12) 
  Professional Experience on Accounting 
  ฝึกปฏิบตัิและศกึษาค้นคว้า เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบญัชี เช่น การ
จัดท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี งบกระแสเงินสด โดยมีอาจารย์คอยให้
ค าปรึกษาแนะน า 
 
 
หมวดวิชาเลือกเสรี                                                             จ านวน 6 หน่วยกิต 
 
   นกัศึกษาเลือกศกึษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาท่ีเปิดสอน
ในระดบัปริญญาตรีในสถาบนัรัชต์ภาคย์ หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนโดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษาและหวัหน้าสาขา 

 
 
 


