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หลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2549)
----------------------------------------

1.

2.

ชื่ อหลักสู ตร
ชื่อภาษาไทย

: หลักสู ตรบัญชี บณั ฑิต

ชื่อภาษาอังกฤษ

: Bachelor of Accounting Program

ชื่ อปริญญา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)

: บัญชีบณั ฑิต
: Bachelor of Accounting

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)

: บช.บ.
: B.Acc.

3.

หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

4.

ปรัชญาและวัตถุประสงค์
4.1 ปรัชญา

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หลัก สู ตรบัญชี บ ณ
ั ฑิ ต มหาวิท ยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็ นหลักสู ตรที่ ยึดหลักมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชี พระดับอุดมศึกษา มุ่งสร้างนักบัญชี ที่มีความรู ้บญั ชี มีทกั ษะดี มีจรรยาบรรณ ที่สนอง
ความต้องการของท้องถิ่ น ทั้งที่ เป็ นพนักงาน หัวหน้างาน นักวิชาการ และผูป้ ระกอบการ มี ทกั ษะใน
วิชาชีพ ฉลาดใช้ภูมิปัญญาสามารถนําความรู ้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และสามารถปรับตามสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
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ในการจัดกิ จกรรมและประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ มุ่งเน้นการฝึ กปฏิ บตั ิทางธุ รกิ จเสริ มการ
เรี ย นรู ้ ท างทฤษฎี เสริ ม ประสบการณ์ แ ละพัฒ นาทัก ษะในวิ ช าชี พ ยึ ด หลัก ความร่ ว มมื อ ระหว่า ง
สถาบันการศึกษาและชุ มชนเพื่อนําไปสู่ การพัฒนา ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนา
ผูเ้ รี ย นให้ มี ส มรรถภาพในวิช าชี พ ทั้งในด้านเทคนิ ค วิธี ด้านการจัดการงานอาชี พ ด้านคุ ณ ธรรมและ
จริ ยธรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงได้พฒั นาหลักสู ตรบัญชี บณ
ั ฑิ ตให้
เป็ นหลักสู ตรที่ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของสถาบันวิชาชี พการบัญชี ท้ งั ภาครัฐและเอกชน
ปรับปรุ งเนื้อหาวิชาการให้มีความทันสมัย สามารถนําไปประกอบวิชาชีพ ทําให้ขอ้ มูล ต่าง ๆ ทางธุ รกิจมี
ความถูกต้อง แม่นยํา และมีการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีช่วยให้การตัดสิ นใจเชิ ง
เศรษฐกิ จมี ค วามถู ก ต้องและให้ ส อดคล้องกับ การประกอบวิช าชี พ การบัญ ชี ที่ ต้องการให้ผูป้ ระกอบ
วิชาชีพการบัญชีมีวฒ
ุ ิทางการบัญชีโดยตรง
ขั้น ตอนการพัฒ นาหลัก สู ต ร คณะวิ ท ยาการจัด การ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐมได้
ประสานการจัดทําหลัก สู ตรกับ โปรแกรมวิช าการบัญ ชี เพื่ อให้ หลัก สู ตรที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น เป็ นหลัก สู ตรที่
สามารถเปิ ดสอนได้ และเสนอหลักสู ตรให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชี พการบัญชี และ
ผูท้ รงคุณวุฒิทางการบัญชี ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของหลักสู ตร ในการประกอบวิชาชี พการเป็ นผูท้ าํ
บัญชี การเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และการเป็ นผูส้ อบบัญชีภาษีอากร

4.2 วัตถุประสงค์

4.2.1 เพื่อผลิ ตบัณฑิ ตให้มีความรู ้ ความสามารถทางด้านวิชาชี พการบัญชี ท้ งั ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้นาํ ความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุ งความเป็ นอยู่
คุณภาพชีวติ ของตน และสังคมได้อย่างเหมาะสม
4.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจริ ยธรรม คุณธรรม เจตคติ และศรัทธาในการประกอบวิชาชี พ
บัญชีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะนําไปสู่ การพัฒนาสังคมได้เป็ นอย่างดี
4.2.4 เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ ส นองความต้อ งการของตลาดแรงงาน และสอดคล้อ งตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4.2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนําความรู ้ไปเป็ นแนวทางการศึกษาในระดับสู งต่อไป

5.

กําหนดการเปิ ดสอน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2549
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6.

คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา

7.

การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา

8.

ระบบการศึกษาและการกําหนดหน่ วยกิต
8.1 การจัดการศึกษา

1. สําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การจัด การศึ ก ษา ใช้ ร ะบบการศึ ก ษาแบบทวิ ภ าค โดยหนึ่ งปี การศึ ก ษาแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ มี ระยะเวลาศึกษาหนึ่ งภาคการศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้
อาจจะมีภาคฤดูร้อนได้โดยมีระยะเวลา และจํานวนหน่วยกิตที่มีสัดส่ วนเทียบเคียงกันได้กบั ภาคการศึกษา
ปกติ ช่ วงการศึ กษากําหนดเวลาเปิ ดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

8.2 การกําหนดหน่ วยกิต

8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหา 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อ
ไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2.2 รายวิชาภาคปฏิ บตั ิ 2 ถึ ง 4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อตั้งแต่ 30 ถึ ง 60 ชัว่ โมง ต่อภาค
การศึกษาปกติให้เท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2.3 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพที่ใช้เวลาฝึ ก 3 ถึง 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อตั้งแต่ 45 ถึง
90 ชัว่ โมง ต่อภาคการศึกษาปกติให้เท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2.4 การทําโครงงานหรื อกิ จกรรมการเรี ยนอื่ นใดตามที่ ได้รับ มอบหมายที่ ใช้เวลาทํา
โครงงานหรื อกิ จกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อ ไม่น้อยกว่า 45
ชัว่ โมง ต่อภาคการศึกษาปกติให้เท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2.5 การกําหนดจํานวนชั่วโมงการค้น คว้าด้วยตนเอง ให้ก าํ หนดโดยเมื่ อนับ รวมกับ
จํานวนคาบระยะในภาคทฤษฎี และระยะในภาคปฏิ บตั ิ ตอ้ งเป็ น 3 เท่าของจํานวน
หน่วยกิต
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17.

หลักสู ตร
17.1 จํานวนหน่ วยกิตรวม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า

139 หน่วยกิต

17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

30 หน่ วยกิต

17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร

- กลุ่มวิชาภาษา บังคับ
9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิ ตศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิ
ตข้ อกําหนดเฉพาะ ให้เลือกเรี ยนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์ อีกไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนในกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต

17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ

103 หน่ วยกิต

17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

6 หน่ วยกิต
139 หน่ วยกิต

- วิชาแกน
- วิชาเฉพาะด้าน
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ

51 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต

17.3 รายวิชา รหัสวิชา ชื่ อวิชา จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

17.3.1.1 กลุ่มวิชาภาษา ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต

1500105
1500106
1500107

รายวิชาบังคับ 9 หน่ วยกิต
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
English for Reading Skills

30 หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
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1500108
1500109
1500110
1500111
1500112
1500113
1500114
1500115
1500116

ข้ อกําหนดเฉพาะ
กรณี เป็ นนักศึกษากลุ่ มวิชาภาษาอังกฤษ ให้เลื อกวิชาอื่ นจากรายวิชาในกลุ่ มวิชาเลื อก
แทนรายวิชา 1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร และรายวิชา 1500107 ภาษาอังกฤษ
เพื่อทักษะการอ่าน ไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิ ต โดยให้เลื อกภาษาใดภาษาหนึ่ งเท่ านั้นให้
ครบ 6 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก
น(ท-ป-ค)
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Chinese for Socio-cultural Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารเชิ งสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Japanese for Socio-cultural Communication
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิ งสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Korean for Socio-cultural Communication
สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
3(2-2-5)
Chinese Conversation for Work
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
3(2-2-5)
Japanese Conversation for Work
สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
3(2-2-5)
Korean Conversation for Work
17.3.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

2000103

รายวิชาบังคับ 6 หน่ วยกิต
จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
Ethics and Life Skills

น(ท-ป-ค)
3(3–0-6)
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2500105

2000104
2000105
2500106
2500107
2500108

วิถีไทยและวิถีโลก
3(3–0-6)
Thai and World Life Style
รายวิชาเลือก
ข้ อกําหนดเฉพาะ
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรื อสาขาการศึกษาโปรแกรมวิชา
ทางวิทยาศาสตร์ ให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีก 6 หน่วยกิต
สุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวติ
3(3–0-6)
Aesthetics for Life
จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Phychology and Self - Development
มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
3(3–0-6)
Man and Environment
ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dhavaravadee Studies
กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
17.3.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

4000109
4000110

4000111
4000112

รายวิชาบังคับ 6 หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
รายวิชาเลือก
ข้ อกําหนดเฉพาะ
นักศึกษาสาขาอื่นๆ นอกเหนื อจากสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรื อสาขา
การศึกษาโปรแกรมวิชาทางวิทยาศาสตร์ ให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์
อีก 6 หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
Science for Quality of life
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Sports Science and Recreation
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4000113

คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily life
4000114
เทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Technology in Daily life
4000115
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
ข้ อกําหนดทัว่ ไป นักศึกษาทุกสาขาให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งอีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต

17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
17.3.2.1 วิชาแกน

1551605
1551606
2562302
3521101
3521102
3522301
3531101
3532202
3541101
3543101

103 หน่ วยกิต
51 หน่ วยกิต

รายวิชาบังคับ 51 หน่ วยกิต

น(ท-ป-ค)

ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1
Business English 1
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2
Business English 2
กฎหมายธุ รกิจ
Business Laws
หลักการบัญชีช้ นั ต้น 1
Principles of Accounting 1
หลักการบัญชีช้ นั ต้น 2
Principles of Accounting 2
การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
การเงินธุ รกิจ
Business Finance
การภาษีอากรธุ รกิจ
Business Taxation
หลักการตลาด
Principles of Marketing
การบริ หารการตลาด
Marketing Management

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3561101
3562307
3564201
3592101
3592102
3593301
4112105

องค์การและการจัดการ
Organization and Management
การบริ หารการผลิต
Production Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
Micro-Economics I
เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
Macro-Economics I
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
Quantitative Analysis
สถิติธุรกิจ
Business Statistics
17.3.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน

3522103
3522104
3522105
3522402
3522403
3523106
3523107

รายวิชาบังคับ 36 หน่ วยกิต
การบัญชีช้ นั กลาง 1
Intermediate Accounting 1
การบัญชีช้ นั กลาง 2
Intermediate Accounting 2
การบัญชีตน้ ทุน
Cost Accounting
ระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
Accounting System and Internal Control
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information System
การบัญชีช้ นั สู ง1
Advanced Accounting 1
การบัญชีช้ นั สู ง2
Advanced Accounting 2

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)
45 หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3523203
3523204
3523302
3523304
3524901

การบัญชีภาษีอากร
Tax Accounting
การสอบบัญชี
Auditing
การบริ หารต้นทุน
Cost Management
รายงานการเงินและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางบัญชี
Financial Reports and Analysis
สัมมนาการบัญชีการเงิน
Seminar in Financial Accounting

รายวิชาเลือก

ให้ เรี ยนไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต

3504101

จริ ยธรรมทางธุ รกิจ
Business Ethics
การใช้คอมพิวเตอร์ สาํ หรับงานบัญชี
Using Computer Application for Accounting Work
การบัญชีเฉพาะกิจ
Specialized Accounting
การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
Government Accounting
การตรวจสอบภายใน
Internal Auditing
การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning
สถาบันและตลาดการเงิน
Financial Institutions and Markets
การบริ หารการเงิน
Financial Management
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System

3522401
3524201
3524202
3524205
3524303
3532101
3532401
3562402
3563204

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-9-0)
น(ท-ป-ค)
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)
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17.3.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชีพ

7 หน่ วยกิต

เตรี ยมพร้อมสู่ วชิ าชีพบัญชี
Preparation to Accounting Profession
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบัญชี
Field Experience in Accounting

3524801
3524802

2(90)
5(450)

17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ าํ
กับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสําเร็ จหลักสู ตรของโปรแกรมวิชา

รวมทั้งหมด

139 หน่ วยกิต

17.4 ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรื อชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วชิ า

เลขตัวที่ 1 - 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6,7

เป็ นหมวดวิชาและหมู่วชิ า
แสดงระดับความยากง่ายหรื อชั้นปี
แสดงลักษณะเนื้อหาวิชา
แสดงลําดับก่อนหลังของวิชา

หมวดวิชาการบริ หารธุรกิจและการจัดการ (350-359)
350 หมู่วชิ าที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิ าใดได้ในหมวดวิชาบริ หารธุ รกิจและการ
จัดการ
351 หมู่วชิ าการเลขานุการ
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352 หมูว่ ชิ าการบัญชี
353 หมู่วชิ าการเงินและการธนาคาร
354 หมู่วชิ าการตลาด
355 หมู่วชิ าการสหกรณ์
356 หมู่วชิ าการบริ หารธุ รกิจ
357 หมู่วชิ าธุ รกิจบริ การ
358 หมู่วชิ าประกันภัยและวินาศภัย
359 หมู่วชิ าเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
หมู่วชิ าซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาการบัญชี ได้จดั ลักษณะเนื้ อหาวิชา ดังนี้
1. หลักการบัญชี
(352-1--)
2. บัญชีเฉพาะเรื่ อง
(352-2--)
3. บัญชีประยุกต์
(352-3--)
4. ระบบบัญชีและสารสนเทศทางบัญชี
(352-4--)
5.
(352-5--)
6.
(352-6--)
7.
(352-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(352-8--)
9. โครงการพิเศษ ปั ญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
(352-9--)

17.5 แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1500105
1551605
2000103
3521101
3541101
3561101
4000109

ชื่ อวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1
จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
หลักการบัญชีช้ นั ต้น 1
หลักการตลาด
องค์การและการจัดการ
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
รวม

น(ท-ป-ค)
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(2-2-5)
21 หน่วยกิต
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ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1500106
1551606
2005105
3521102
3531101
3532202
4000110

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2
วิถีไทยและวิถีโลก
หลักการบัญชีช้ นั ต้น 2
การเงินธุ รกิจ
การภาษีอากรธุ รกิจ
การคิดและการตัดสิ นใจ

ชื่ อวิชา

รวม

น(ท-ป-ค)
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(2-2-5)
21 หน่วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1500107
xxxxxxx
3522103
3522105
3522402
3543101
3562307

ชื่ อวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
รายวิชาศึกษาทัว่ ไป
การบัญชีช้ นั กลาง 1
การบัญชีตน้ ทุน
ระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
การบริ หารการตลาด
การบริ หารการผลิต
รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21 หน่วยกิต
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
3522104
3522301
3522403
xxxxxxx
xxxxxxx
4112105
xxxxxxx

ชื่ อวิชา

การบัญชีช้ นั กลาง 2
การบัญชีเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
รายวิชาศึกษาทัว่ ไป
รายวิชาศึกษาทัว่ ไป
สถิติธุรกิจ
รายวิชาเฉพาะด้าน(รายวิชาเลือก)
รวม

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
3523106
3523302
3562302
3564201
3592101
3593301
xxxxxxx

ชื่ อวิชา

การบัญชีช้ นั สู ง 1
การบริ หารต้นทุน
กฎหมายธุ รกิจ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
รายวิชาเฉพาะด้าน(รายวิชาเลือก)
รวม

น(ท-ป-ค)
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(x-x-x)
21 หน่วยกิต
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
3523107
3523201
3523202
3523304
3592102
xxxxxxx

ชื่ อวิชา

การบัญชีช้ นั สู ง 2
การบัญชีภาษีอากร
การสอบบัญชี
รายงานการเงินและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางบัญชี
เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
รายวิชาเลือกเสรี
รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
3524801
3524901
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่ อวิชา

เตรี ยมพร้อมสู่ วชิ าชีพบัญชี
สัมมนาการบัญชีการเงิน
รายวิชาเลือกเสรี
รายวิชาเฉพาะด้าน(รายวิชาเลือก)
รวม

น(ท-ป-ค)
2(90)
3(0-9-0)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
11 หน่วยกิต

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
3524802

ชื่ อวิชา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบัญชี
รวม

น(ท-ป-ค)
5(450)
5 หน่วยกิต
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17.6 คําอธิบายรายวิชา
17.6.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
17.6.1.1 กลุ่มวิชาภาษา
รหัสวิชา

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา

น (ท–ป-ค)

1500105

ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถฟัง
เพื่อจับใจความสําคัญ อ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ ฝึ กพูดในสถานการณ์ ต่าง ๆ และ
นําเสนอผลการสื บค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
1500106

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน
การทักทาย การกล่าวลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การขอบคุณ การขอโทษ และการแสดงความเห็นใจ
การขอร้อง และการเสนอความช่วยเหลื อ การเชื้ อเชิ ญและการให้คาํ แนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคล
และสิ่ งของ การถามและการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ การซื้ อขายสิ นค้าและการบริ การ การแสดงความ
คิดเห็น และการติดต่อทางโทรศัพท์
1500107

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่ าน
3(3-0-6)
English for Reading Skills
การพัฒนาทักษะการอ่าน การใช้พ จนานุ กรมช่ วยในการอ่าน การอ่านเพื่อหาข้อมู ลที่
ต้องการ การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ การอ่านประกาศ การอ่านคําสั่งทัว่ ไป เทคนิคการอ่านเพื่อจับใจความสําคัญ
การอ่านเพื่อเขียนสรุ ปความ ตลอดจนการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ การ
เขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
1500108

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน เช่ น การทักทาย การ
ลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสัง่ อาหาร เครื่ องดื่ม การซื้อของ การ
ถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
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1500109

ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ ปุ่ นเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน เช่ น การทักทาย
การลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้ อของ
การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศและการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ

1500110

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน เช่ น การทักทาย
การลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้ อของ
การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศและการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
1500111

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Chinese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิ งสังคมและวัฒนธรรม เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ วัฒนธรรม ประเพณี ข องชาวจีน และกรณี ที่ค วร
หลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวจีน
1500112

ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Japanese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิ งสังคมและวัฒนธรรม เช่ น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวญี่ปุ่น และกรณี ที่ควร
หลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวญี่ปุ่น
1500113

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Korean for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิ งสังคมและวัฒนธรรม เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวเกาหลี และกรณี ที่ควร
หลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวเกาหลี
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1500114

สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
3(2-2-5)
Chinese Conversation for Work
การพัฒ นาทัก ษะการฟั ง การพู ดภาษาจี น ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ เกี่ ย วกับ การทํางาน
ได้แก่ การอธิ บายชี้ แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การ
สัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมาย
สมัครงานและประวัติยอ่
1500115

สนทนาภาษาญีป่ ุ่ นในการทํางาน
3(2-2-5)
Japanese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟั ง การพูดภาษาญี่ ปุ่นในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับการทํางาน
ได้แก่ การอธิ บายชี้ แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การ
สัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมาย
สมัครงานและประวัติยอ่
1500116

สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
3(2-2-5)
Korean Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟั ง การพูดภาษาเกาหลีในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน
ได้แก่ การอธิ บายชี้ แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การ
สัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมาย
สมัครงานและประวัติยอ่
17.6.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
รหัสวิชา
2000103

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา

น (ท–ป-ค)

จริยธรรมและทักษะชี วติ
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
ความหมาย ประเภท คุณค่า และเกณฑ์ตดั สิ นคุณค่าทางจริ ยธรรมในสังคมปั จจุบนั ตาม
หลั ก ปรั ช ญา และศาสนธรรม การพั ฒ นาทัก ษะชี วิ ต ในด้ า นต่ า ง ๆ การดํา เนิ น ชี วิ ต ตามวิ ถี ท าง
ประชาธิ ปไตย การสร้างวินยั และความตระหนักในคุณค่าของตนเอง การสร้างภูมิคุม้ กันทางจิต มรรควิธี
เพื่อชีวติ ที่เป็ นสุ ข
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2000104

สุ นทรียศาสตร์ แห่ งชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ แห่ งชีวิตในเชิ งการคิด สุ นทรี ยศาสตร์ ในเชิงพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับความงามของศิลปะแขนงต่าง ๆ ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และศิลปะการแสดง เพื่อให้เกิด
ความซาบซึ้ งและได้นาํ มาซึ่ งประสบการณ์ ดา้ นสุ นทรี ยศาสตร์ แห่ งชี วิตโดยการรับรู ้ดว้ ยศาสตร์ แห่ งการ
ได้ยิน ได้พ บเห็ นของจริ งและได้สั ม ผัส ตามแนวทางการศึ กษาศิ ล ปะแขนงนั้น ๆ การเปรี ยบเที ยบข้อ
แตกต่างทางสุ นทรี ยศาสตร์ ของศิลปะแต่ละแขนง ในเรื่ องของความงาม
2000105

จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self-Development
พฤติ กรรมการดําเนิ นชี วิต ประเภทของพฤติกรรม การรู ้ จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น
ปั จจัยที่ มี อิท ธิ พ ลต่อการเปลี่ ยนแปลงพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ การพัฒ นาตนเองในมิ ติจิตวิท ยา สังคมวิท ยา
ศาสนาและวัฒ นธรรม มนุ ษ ยสัม พัน ธ์ มารยาทและการสมาคม การสร้ างเสริ ม กลุ่ ม และที ม งาน การ
ดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข
2500105

วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Life Style
วิวฒั นาการและการเปลี่ ยนแปลงของสังคมไทย สภาพปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหา
สังคมไทย โครงการพัฒ นาอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ภู มิปั ญ ญาไทยที่ ส่ งเสริ ม การปรั บ ตัวและการ
ดํา เนิ น วิ ถี ชี วิ ต แบบไทย การวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ โ ลกปั จ จุ บ ัน เพื่ อ ความเข้า ใจการพัฒ นาและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก

2000106

มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความสํ าคัญ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อม ความหลากหลายทางชี วภาพ
วิก ฤตการณ์ ท างสิ่ งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ ความสัมพันธ์ เชิ งระบบระหว่างมนุ ษ ย์กบั สิ่ งแวดล้อม
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อมนุ ษย์และสิ่ งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริ
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2500107

ทวารวดีศึกษา
3 (3-0-6)
Dhavaravadee Studies
ความเป็ นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมือง การปกครองในสมัยทวารวดี ความเจริ ญและความเสื่ อมถอยของอาณาจักรทวารวดี ความสําคัญ
ของอารยธรรมยุคทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย

2500108

กฎหมายในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู ้ทว่ั ไปเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กบั ชี วติ และปรากฏการณ์ทางสังคม
หลักสิ ทธิ เสรี ภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนู ญ หลักกฎหมายนิ ติกรรมสัญญา หลักกฎหมายซื้ อขาย
เช่าทรัพย์ เช่าซื้ อ กูย้ ืมเงิน คํ้าประกัน หุ ้นส่ วนและบริ ษทั หลักทัว่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา การประยุกต์
และบูรณาการใช้กฎหมายให้ได้เป็ นผลจริ งในการประกอบวิชาชีพและชีวติ ประจําวัน
17.6.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
รหัสวิชา

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา

น (ท–ป-ค)

4000109

สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Information Usage and Information Technology for Learning
ความหมายความสําคัญของการรู ้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริ การ กลยุทธ์
และทัก ษะการค้น สารสนเทศประเภทต่ า ง ๆ ด้ว ยเทคโนโลยี การใช้ ฐานข้อ มู ล สารสนเทศและสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อการ
นําไปใช้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการเขี ยนรายงานทางวิชาการ การ
อ้างอิงและจริ ยธรรมในการใช้สารสนเทศ
4000110

การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
การพัฒนาทักษะการคิดและลักษณะการคิดแบบต่าง ๆ การพัฒนากระบวนการคิด เช่น
การคิดเชิ งสร้างสรรค์ การคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การตัดสิ นใจ องค์ประกอบใน
การตัดสิ นใจ กระบวนการตัดสิ นใจ การประยุกต์การคิดและการตัดสิ นใจไปใช้ในชีวติ
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4000111

วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชี วติ
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ความหมาย ความสําคัญของวิทยาศาสตร์ และคุ ณภาพชี วิต แนวคิดเกี่ ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชี วิตด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาคุณค่าทางธรรมชาติ
ของอาหาร ยารักษาโรคและสมุนไพร ศึกษาธรรมชาติของชี วิต ระบบการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันของ
สิ่ งมีชีวติ การใช้หลักวิทยาศาสตร์ ความสมเหตุสมผลเพื่อการดําเนินชีวติ อย่างมีคุณภาพ
4000112

วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Sports Science and Recreation
หลักการและประโยชน์ของการออกกําลัง การสร้ างเสริ มสมรรถภาพร่ างกายและการ
ออกกําลังกายเพื่ อสุ ขภาพ การส่ งเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต หลักการและประเภทของกิ จกรรม
นันทนาการ การร่ วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพและการเล่นกีฬา
4000113

คณิตศาสตร์ ในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ ย ภาษี เงิ น ได้ ตรรกศาสตร์ แ ละการให้ เหตุ ผ ล ค่ า สู ง สุ ดและค่ า ตํ่า สุ ด การ
ประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์ ในวิชาชีพต่าง ๆ

4000114

เทคโนโลยีในชี วติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Technology in Daily Life
พัฒนาการเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ที่นาํ มาใช้ในองค์การ สํานักงาน และครัวเรื อน การ
เลือกบริ โภคเทคโนโลยีที่เหมาะสมในชี วิตประจําวัน การประหยัดพลังงานที่ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อ
สิ่ งแวดล้อม ไม่ขดั ต่อศี ลธรรมทั้งเทคโนโลยีด้านวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการและระบบ เพื่อตอบสนองความ
จําเป็ นในการดํารงชีวติ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และเป็ นพื้นฐานเชิงธุ รกิจ

4000115

เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้เกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์
ฐานข้อมู ล อิ น เทอร์ เน็ ต ระบบเครื อ ข่ ายและสื่ อ ประสม การใช้งานระบบปฏิ บ ัติ ก ารและโปรแกรม
ประยุกต์ที่จาํ เป็ นต่อวิชาชีพ การใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อการสื่ อสาร การสร้างเว็บไซต์
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17.6.2 หมวดวิชาเฉพาะ
17.6.2.1 วิชาแกน
รหัสวิชา

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1551605

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
This is an introductory course providing English used in business situations with
concentration on inter-office communication. Common business vocabulary and expressions are
introduced through related topics, i.e. office organizations, staff and duty, telephoning, making
arrangements and appointments, social contact, business correspondence in the office (memos, notes,
notices, announcements), letters of inquiry, quotation and ordering, invoice, etc.
1551606

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English 2
Pre-requisite 1551605 Business English 1
This course provides a chance to explore business worldwide with concentration on
domestic and international trades. Students are encouraged to engage in simulated business transactions
in various fields and situations, including import-export, shipping banking, hotel/package-tour
reservation, making agendas and minutes, company reports, product/service presentations, business
articles (Internet, ISO, QC), letters of complaint and adjustment, etc.
2562302

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Laws
ศึกษาหลักกฎหมายทัว่ ไป องค์กรธุ รกิ จ กฎหมายที่ เกี่ ยวกับการควบคุ มธุ รกิ จประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ว่าด้วย นิ ติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญากฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สิ นเชื่ อกฎหมายเกี่ ยวกับการส่ งเสริ ม การลงทุน การคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคและป้ องกันการค้าที่ไม่เป็ นธรรม
กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้ นฟูกิจการและระงับข้อพิพาททางธุ รกิจ
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3521101

หลักการบัญชี ช้ ั นต้ น 1
3(2-2-5)
Principles of Accounting 1
ศึกษาเกี่ ยวกับ ความหมาย และวัตถุ ประสงค์ของการบัญชี แนวความคิดและหลักการ
ของการจัดทําและนําเสนองบการเงิ นที่ สมบูรณ์ ตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ผูม้ ีหน้าที่จดั ทําบัญชี
และผูท้ าํ บัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการขั้นต้นและขั้นปลาย การ
ปรับปรุ งรายการบัญชี ซ่ ึ งรวมถึ งวิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาและค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ การจัดทํางบการเงิ น
ของธุ รกิจบริ การ โดยครอบคลุมด้านภาษีอาการที่เกี่ยวข้องกับรายการบัญชี และจริ ยธรรมของผูท้ าํ บัญชี
35211102

หลักการบัญชี ช้ ั นต้ น 2
3(2-2-5)
Principles of Accounting 2
ต้องสอบผ่าน หลักการบัญชีช้ นั ต้น 1
ศึกษาวงจรบัญชี ของธุ รกิจซื้ อมาขายไป อุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยเน้นถึงระบบบัญชี
สิ นค้า และหลักการบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ตัว๋ เงินรับ เงินลงทุนในตราสาร ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ ตัว๋ เงินจ่าย ส่ วนของหนี้ สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี ส่ วนของเจ้าของ
รวมถึงการจัดทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารและระบบใบสําคัญ

3522301

การบัญชี เพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Accounting
ต้องสอบผ่าน หลักการบัญชีช้ นั ต้น 2
ศึ ก ษาเกี่ ยวกับ การเก็บ รวบรวมข้อมู ล การวิเคราะห์ ข ้อมู ล ทางการบัญ ชี เพื่ อนําไปใช้
ประโยชน์ในการตัดสิ นใจด้านการวางแผนงานและการควบคุมของฝ่ ายบริ หาร ตลอดจนข้อจํากัดของการ
ใช้ข ้อ มู ล ทางบัญ ชี เพื่ อ การบริ ห าร โดยเน้น ให้ นัก ศึ ก ษามี ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ การจัดทํางบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงิ นสด การนําผลการวิเคราะห์งบการเงิ นไปใช้เพื่อวางแผนและ
ตัดสิ นใจ การปรับระดับราคาในงบการเงินด้วยเลขดัชนี แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน วิธีการบัญชี ตน้ ทุน
รวม และวิธีการบัญชี ตน้ ทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน-ปริ มาณ-กําไร และการจัดทํา
งบประมาณเพื่อการวางแผนและการควบคุม
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3531101

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
ต้องสอบผ่าน หลักการบัญชีช้ นั ต้น 2
จุ ดมุ่ งหมายและหน้าที่ ก ารบริ ห ารทางการเงิ น เทคนิ ค การวิเคราะห์ ท างการเงิ น การ
วางแผนทางการเงิน การจัดการทุนหมุนเวียน งบประมาณการลงทุน เงินทุน การจัดหาเงินทุน ต้นทุนและ
โครงสร้างของเงินทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปั นผล

3532202

การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Taxation
ศึ ก ษาถึ ง นโยบายภาษี อากร หลัก เกณฑ์ ใ นการจัดเก็บ และรายละเอี ย ดในการปฏิ บ ัติ
เกี่ยวกับการภาษีอากร ทางด้านสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร คํานวณภาษี การยืน่ แบบรายการและ
การเสี ยภาษีทางธุ รกิจ การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่ องภาษีอากรแต่ละประเภท ปั ญหาต่าง ๆ ใน
เรื่ องเกี่ยวกับภาษีอากรธุ รกิจ
3541101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ศึกษาถึ งความหมาย วิวฒั นาการ แนวคิดและความสําคัญของการตลาด สภาพแวดล้อม
ทางการตลาด ระบบข้อมู ลการตลาด การแบ่ งส่ วนการตลาดและการเลื อกตลาดเป้ าหมาย พฤติก รรม
ผูบ้ ริ โภค ส่ วนประสมการตลาด ซึ่ งประกอบด้วยผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา การจัด จําหน่ าย และการส่ ง เสริ ม
การตลาด ตลอดจนการนําไปใช้ในการดําเนินชีวติ ประจําวัน
3543101

การบริ หารการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
ศึ ก ษาความหมาย ความสําคัญ ของการบริ หารการตลาด บทบาทหน้าที่ ข องผูบ้ ริ หาร
การตลาด กระบวนการบริ ห ารการตลาด การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อมการตลาด พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค
ระบบข้อมู ลทางการตลาด การวัดและการพยากรณ์ ตลาด การกําหนดตลาดเป้ าหมาย การวางแผนการ
บริ หารผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่ายและการส่ งเสริ มการตลาดเพื่อนําไปใช้กบั ธุ รกิจต่าง ๆ
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3561101

องค์ การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ศึกษาถึงความหมายและประเภทขององค์การ แนวคิดทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่
ของการจัดการตั้งแต่การวางแผนการจัดโครงสร้างองค์การ การจัดบุคคลเข้าทํางาน การอํานวยการและ
การควบคุม พร้อมทั้งนําทฤษฎีทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทํางานในองค์การเพื่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ นอกจากนั้นก็ยงั ได้ศึกษาในเรื่ องการจัดการระบบคุณภาพต่าง ๆ ซึ่ งเป็ น
สิ่ งสําคัญต่อการพัฒนาองค์การ
3562307

การบริ หารการผลิต
3(3-0-6)
Production Management
ศึ ก ษากระบวนการวางแผนการผลิ ต และการควบคุ ม การผลิ ตที่ ได้รับ การยอมรั บ ใน
ปั จจุบนั ตั้งแต่การพยากรณ์การผลิ ต การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกําลังการผลิต การตัดสิ นใจ การ
ผลิต รวมถึงการเลือกทําเลที่ต้งั โรงงาน การกําหนดตารางการผลิตและการจัดลําดับงาน การควบคุมสิ นค้า
คงเหลือ ระบบการจัดซื้ อ การควบคุมคุณภาพและปริ มาณการผลิต
3564201

การจัดการเชิ งกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
ศึ ก ษาแนวคิ ดการวางแผนและการบริ ห ารเชิ ง กลยุท ธ์ ขอบเขต หน้าที่ ลัก ษณะและ
กระบวนการ การจัดการเชิ งกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกําหนดกลยุทธ์ การดําเนิ นกลยุทธ์
และการควบคุ ม กลยุท ธ์ ข ององค์ก าร เพื่อให้ องค์ก ารสามารถปรั บ ตัวให้ ท นั กับ การเปลี่ ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม ซึ่ งจะนําไปสู่ การเสริ มสร้างศักยภาพแห่งการแข่งขัน
3592101

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
3(3-0-6)
Micro-Economics I
ศึ ก ษาเกี่ ยวกับ ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปั จจัย การผลิ ต พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภค
พฤติ ก รรมของผู ้ผ ลิ ต อุ ป สงค์ อุ ป ทาน การกํา หนดราคาในตลาด ประเภทต่ า ง ๆ ของการจัด สรร
ค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิ ตในรู ปค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและกําไร บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจ
โดยทัว่ ไป
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3592102

เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
3(3-0-6)
Macro-Economics I
ศึกษาพฤติกรรมของปั จจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นตัวกําหนด รายได้ประชาชาติ เช่น
พฤติกรรมส่ วนรวมของการบริ โภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การว่าจ้างทํางาน ระดับเงิ น
เฟ้อ เงินฝื ด การคลัง นโยบายการเงิน การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
3593301

การวิเคราะห์ เชิ งปริมาณ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis
ต้องสอบผ่าน สถิติธุรกิจ
ศึกษาถึ งกระบวนการตัดสิ นใจ และประโยชน์ ของการใช้เทคนิ คทางคณิ ตศาสตร์ เชิ ง
ปริ มาณ เพื่อช่ วยในการตัดสิ นใจ ได้แก่ ความน่ าจะเป็ น แผนภูมิเพื่อการตัดสิ นใจ (Decision Trees) ตัว
แบบเชิ งสิ นค้า คงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิ งเส้ นตรง (Linear Programming) เทคนิ คการ
ประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของมาร์ กอฟ (Marcok Model) ทฤษฎีเกม
(Game Theory) แถวรอคอย (Queuing) และการจําลองเหตุการณ์ (Simulation)
4112105

สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
ความหมายของสถิ ติ ขอบเขตและประโยชน์ ข องสถิ ติ สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นชี วิ ต ประจํา วัน
ขั้นตอนในการใช้สถิ ติเพื่อการตัดสิ นใจ ความน่าจะเป็ นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ มและการแจกแจงความน่าจะ
เป็ นของตัวแปรสุ่ ม การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์
ด้วย Microsoft Excel
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17.6.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

3522103

การบัญชี ช้ ั นกลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Accounting 1
ต้องสอบผ่าน หลักการบัญชีช้ นั ต้น 2
ศึกษาเกี่ ยวกับรายการสิ นทรัพย์ว่าด้วยสิ นทรัพย์หมุ นเวียนและสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
โดยครอบคลุ มถึ งการหามูลค่า การตีราคาและปรับมูลค่า การด้อยค่า การจําแนกประเภทสิ นทรัพย์ การ
จัดแบ่งต้นทุนสิ นทรัพย์เป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การแสดงรายการสิ นทรัพย์
ในงบการเงิ น การเปิ ดเผยข้อมูลของสิ นทรัพย์ การกําหนดมูลค่าและวิธีบญ
ั ชี เกี่ยวกับหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน การแสดงรายการหนี้สินในงบการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลของหนี้สิน
3522104

การบัญชี ช้ ันกลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Accounting 2
ต้องสอบผ่าน หลักการบัญชีช้ นั ต้น 2
ศึกษาการบัญชี เกี่ ยวกับห้างหุ ้นส่ วนว่าด้วยการจัดตั้งห้างหุ ้นส่ วน การรับหุ ้นส่ วนใหม่
การเลิ ก กิ จ การ การชํา ระบัญ ชี การจ่า ยคื น เงิ น ลงทุ น การแสดงรายการในงบการเงิ น และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของห้างหุ ้นส่ วน การบัญชี เกี่ ยวกับบริ ษทั ว่าด้วยวิธีการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั การ
จําหน่ ายหุ ้น การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนเกินทุน การคํานวณมูลค่าหุ ้นแต่ละชนิ ด การจัดสรร
กําไรสะสม การแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิ นของบริ ษทั จํากัด การเลิ ก
บริ ษ ทั และการชําระบัญ ชี ครอบคลุ ม ถึ งการศึ กษาขั้นตอนแนวทางปฏิ บ ตั ิ จริ งเกี่ ยวกับ การจัดตั้งห้ าง
หุ น้ ส่ วนและบริ ษทั จํากัด
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3522105

การบัญชี ต้นทุน

3(2-2-5)

Cost Accounting 1
ต้องสอบผ่าน หลักการบัญชีช้ นั ต้น 2
ศึกษาความหมายของบัญชี ตน้ ทุน แนวคิดเกี่ ยวกับต้นทุ น จําแนกประเภทของต้นทุ น
ปั จ จัย การผลิ ต และองค์ป ระกอบของต้น ทุ น วิ ธี ก ารคิ ด ต้น ทุ น และการบัน ทึ ก บัญ ชี เกี่ ย วกับ วัต ถุ ดิ บ
ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต วิธีการจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิต การบัญชีแยกประเภทโรงงาน การปั น
ส่ วนต้นทุนแผนกบริ การให้แผนกผลิต วิธีการคํานวณต้นทุนและการบันทึกบัญชีระบบต้นทุนงานสั่งทํา
ต้นทุ นกระบวนการ ของเสี ย ของมีตาํ หนิ เศษซาก การบัญ ชี ตน้ ทุ นมาตรฐาน วิเคราะห์ ผลแตกต่างที่
เกิดขึ้น การคํานวณหาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
3522402

ระบบบัญชี และการควบคุมภายใน
3(3-0-6)
Accounting System and Internal Control
ศึ กษาความหมาย หลัก การ วิธีการออกแบบระบบบัญชี เอกสาร แบบฟอร์ ม รายงาน
ทางการบัญชี ให้เหมาะสมและถู กต้องตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ งมุ่งเน้นให้มีการควบคุ มภายในแต่ละ
ขั้นตอน สําหรับระบบบัญชี ใหม่และพัฒนาระบบบัญชี เดิม โดยการศึกษาครอบคลุมถึงการใช้เทคนิคและ
โปรแกรมสําเร็ จรู ปมาใช้ในการออกแบบระบบบัญชี
3522403

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Information System
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้นของระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิ ค เครื่ องมือที่ใช้
ในการนําเข้า ประมวลผล และแสดงผลข้อมูล วิธีการจัดทํารายงานเพื่อช่วยในการควบคุ มและตัดสิ นใจ
การประยุก ต์ใช้ในธุ รกิ จ โดยครอบคลุ ม ถึ งกระบวนการพัฒ นาระบบ การควบคุ ม ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี และผลกระทบของการใช้การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3523106

การบัญชี ช้ ั นสู ง 1
3(3-0-6)
Advanced Accounting 1
ต้องสอบผ่าน การบัญชีช้ นั กลาง 1 และ การบัญชีช้ นั กลาง 2
ศึ ก ษาการบัญ ชี สําหรั บ การรวมธุ รกิ จ การบัญ ชี สํ าหรับ เงิ น ลงทุ นในบริ ษ ัท ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วม การจัดทํางบการเงิ นรวม และการจัดทํางบการเงิ นระหว่างกาล โดยการศึกษาครอบคลุมถึ ง
การวิเคราะห์รูปแบบการรวมธุ รกิจที่เกิดขึ้นจริ งและการนําเสนองบการเงินรวมของบริ ษทั จํากัดมหาชน
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3523107

การบัญชี ช้ ั นสู ง 2
3(3-0-6)
Advanced Accounting 2
ต้องสอบผ่าน การบัญชีช้ นั กลาง 1 และ การบัญชีช้ นั กลาง 2
ศึกษาการบัญชี สาํ หรับฝากขาย การขายตามสัญญาผ่อนชําระ สํานักงานใหญ่และสาขา
สัญญาเช่าระยะยาว การร่ วมค้า การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อผิดพลาดที่สาํ คัญและการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี
รายการค้าระหว่างประเทศและการปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ งานก่อสร้างตามสัญญา และบัญชีกองทุน
3523201

การบัญชี ภาษีอากร
3(3-0-6)
Tax Accounting
ต้องสอบผ่าน การภาษีอากรธุ รกิจ การบัญชีช้ นั กลาง 1 และ การบัญชีช้ นั กลาง 2
ศึกษาถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามหลักประมวลรัษฎากร การคํานวณ
และบันทึกบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษี
ธุ รกิจเฉพาะ วิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ความ
แตกต่างของหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปกับประมวลรัษฎากรที่มีผลต่อการคํานวณกําไรสุ ทธิ เพื่อเสี ย
ภาษี การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีประเภทต่างๆ รวมถึงความรับผิดชอบ
ในการเสี ยภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
3523202

การสอบบัญชี
3(3-0-6)
Auditing
ต้องสอบผ่าน การบัญชีช้ นั กลาง 1 และ การบัญชีช้ นั กลาง 2
ศึ ก ษาความหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละประเภทของการสอบบั ญ ชี กฎหมายและ
สภาพแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้องกับ การประกอบวิช าชี พ สอบบัญ ชี แนวคิ ดและกระบวนการตรวจสอบที่
เป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยเน้นการศึกษาบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พสอบบัญชี ขอบเขตของงาน วิธีการรวบรวมและประเมิ น
หลักฐาน เทคนิ ควิธีการบันทึกผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ ยงเพื่อการ
วางแผนงานสอบบัญชี การสรุ ปผลและการรายงานแสดงความเห็ น และแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
เรื่ องขอบเขตงานของผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตและผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
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3523302

การบริ หารต้ นทุน
3(3-0-6)
Cost Management
ต้องสอบผ่าน การบัญชีเพื่อการจัดการ
ศึกษาถึงระบบบัญชี ตน้ ทุนต่าง ๆ การกําหนดราคาขาย การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการ
วางแผนเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตเพื่อการตัดสิ นใจระยะสั้นและระยะยาว แนวคิดของการบริ หารต้นทุน
สมัยใหม่ ได้แก่ ต้นทุนแบบทันเวลาพอดี การบริ หารต้นทุนคุณภาพ ระบบบัญชี ตน้ ทุนฐานกิจกรรม การ
บริ หารต้นทุนแบบสมดุล และการจัดทํางบประมาณสมบูรณ์แบบ

3523303

รายงานการเงินและการวิเคราะห์ ข้อมูลทางบัญชี
Financial Reports and Analysis

3(3-0-6)

ต้องสอบผ่าน การบัญชีช้ นั สู ง 1
ศึกษาถึงการจัดทํารายงานทางการเงินในรู ปแบบที่สอดคล้องกับหลักการบัญชี ที่รับรอง
ทัว่ ไปและข้อกําหนดของหน่ วยงานที่ กาํ กับดู แล ปั ญหาเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน เทคนิ ค
และวิธีการนําเสนอข้อมูลทางการเงิ น เครื่ องมือและวิธีการวิเคราะห์ งบการเงิ นและข้อมูลทางบัญชี เชิ ง
คุณภาพอื่นที่สาํ คัญ พร้อมเสนอทางเลือกเพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้งบการเงิน โดยการศึกษา
จะเน้นการนํางบการเงินจริ งของธุ รกิจมาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
3524901

สั มมนาการบัญชี การเงิน
3(0-9-0)
Seminar in Financial Accounting
ต้องสอบผ่าน การบัญชีช้ นั สู ง 1
ศึกษาและอภิปรายปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี โดยนําความรู ้ท้งั ด้านมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทัว่ ไป หลักปฏิบตั ิตามประมวลรัษฎากรและเทคนิ คต่าง ๆ ทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องมาเป็ นแนว
ทางการแก้ปัญหา โดยการศึกษาครอบคลุมถึงการศึกษาจากกรณี ศึกษา เหตุการณ์จาํ ลองและข้อมูลจริ ง
เพื่อสามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั การทํางานในอนาคต
รายวิชาเลือก

รหัสวิชา
3504101

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
ศึกษาแนวคิดที่มาของจริ ยธรรม เหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริ ยธรรม และการสร้างจริ ยธรรม
ในองค์การธุ รกิจ เน้นจริ ยธรรมของผูป้ ระกอบการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานให้เกิดความรู ้ ความสามารถ ทักษะ
เจตคติที่ดีต่อการมีจริ ยธรรม
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3522401

การใช้ คอมพิวเตอร์ สําหรับงานบัญชี
3(2-2-5)
Using Computer Application for Accounting Work
ต้องสอบผ่าน หลักการบัญชีช้ นั ต้น 2
ศึกษาถึ งแอพลิ เคชัน่ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทํารายงานทางด้านการบัญชี เช่ น การจัดทํา
ทะเบี ย นสิ นทรั พ ย์ ถ าวร (Fixed Asset Register) การจั ด ทํ า รายงาน การกระทบยอดบั ญ ชี ต่ า ง ๆ
(Reconciliation Report) การจัดทําบัญชี คุมต่าง ๆ (Control Sheet) รวมถึ งการจัดทํางบการเงิ นที่สมบูรณ์
(Financial Statement) ศึกษาการบันทึกบัญชี โดยใช้แอพลิ เคชัน่ สําเร็ จรู ปทางการบัญชี โดยใช้กรณี ศึกษา
ต่าง ๆ
3524201

การบัญชี เฉพาะกิจ
3(3-0-6)
Specialized Accounting
ต้องสอบผ่าน หลักการบัญชีช้ นั ต้น 2
ศึกษาระบบบัญชีของกิจการที่มีลกั ษณะเฉพาะและน่าสนใจ เช่น การโรงแรม การ
ท่องเที่ยว การประกันภัย อสังหาริ มทรัพย์ สหกรณ์ ฯลฯ

3524202

การบัญชี หน่ วยงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Government Accounting
ต้องสอบผ่าน หลักการบัญชีช้ นั ต้น 2
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณ ะงานของหน่ วยงานราชการแต่ ล ะประเภท
วัตถุประสงค์และหลักปฏิ บตั ิงานระบบการปฏิบตั ิตามระบบ การจัดทําโครงการของหน่วยงานราชการ
เพื่อเสนองบประมาณ การจัดทําบัญชี ของหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานย่อย ศึกษาหลักการและนโยบาย
บัญชี สําหรับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่ไม่แสวงหากําไรตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual basis) ซึ่ ง
ประกอบด้ว ยหลัก การและนโยบายบัญ ชี ท ั่ว ไป หลัก การและนโยบายบัญ ชี เกี่ ย วกับ รายการที่ เป็ น
องค์ป ระกอบสําคัญในการจัดทํางบการเงิ น ซึ่ งได้แก่ สิ นทรัพย์ หนี้ สิน ส่ วนทุ น รายได้ และค่าใช้จ่าย
เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวใช้เป็ นแนวทางในการบันทึกรายการบัญชีและจัดทํางบการเงิน ตลอดจนศึกษา
ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยตามระบบบัญชีใหม่
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3524205

การตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
Internal Auditing
ต้องสอบผ่าน ระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
ศึ ก ษาความหมาย ประเภทและขอบเขตของการตรวจสอบภายใน คุ ณ สมบัติข องผู ้
ตรวจสอบภายใน หน้าที่และความรับผิดชอบของผูต้ รวจสอบภายใน จรรยาบรรณทางวิชาชี พตรวจสอบ
ภายในมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและ
ลักษณะของการควบคุ มภายในที่ดี กาประเมินระบบการควบคุ มภายใน หลักฐานและวิธีการรวบรวม
หลักฐาน การวางแผนและขั้นตอนในการตรวจสอบภายใน หลักการตรวจสอบการดําเนิ นงานต่าง ๆ
การรานงานปั ญหาและข้อบกพร่ องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขรวมถึงการติดตามผล
การตรวจสอบภายใน
3524304

การวางแผนภาษีอากร
3(3-0-6)
Tax Planning
ต้องสอบผ่าน การภาษีอากรธุ รกิจ และการบัญชีภาษีอากร
ศึกษาถึงหลักการเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร เทคนิ คและปั ญหาในการวางแผนภาษี
อากร เฉพาะอย่างยิ่งในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร และการปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการ
วางแผนภาษีอากรที่ดี สําหรับผูป้ ระกอบการโดยทัว่ ไป ตลอดจนบทบาทของภาษีอากรในการตัดสิ นใจ
เลือกรู ปแบบในการประกอบธุ รกิจ

3532101

สถาบันและตลาดการเงิน
3(3-0-6)
Financial Institutions and Markets
บทบาทและหน้าที่ของตลาดเงิน และตลาดทุน หลักการและขอบเขตการดําเนินงานของ
สถาบันการเงินไทยและระหว่างประเทศ ปั ญหาและนโยบายในการดําเนินงานของสถาบันการเงินต่าง ๆ
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบนั

3532401

การบริ หารการเงิน
3(3-0-6)
Financial Management
ต้องสอบผ่าน การเงินธุรกิจ
การกําหนดมูลค่าธุ รกิจ เทคนิ คการตัดสิ นใจลงทุน การบริ หารสิ นทรัพย์หมุนเวียน การ
จัดหาเงิ นทุ น การขยายกิ จการ การปรั บ ปรุ งและการเลิ ก กิ จการ การตัดสิ นใจเกี่ ย วกับ ปั ญ หาทัว่ ไปที่
เกิดขึ้นในการดําเนินการทางด้านการเงินของธุ รกิจภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ
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3562402

การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ความเป็ นมา ทฤษฎี และหลักการในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ขอบข่าย หน้าที่ความ
รับผิดชอบ และขั้นตอนในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกําลังคน การสรร
หา การคัดเลือก การฝึ กอบรม การพัฒนา การประเมินผลและปั จจัยที่เกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์

3563204

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information System
ความสําคัญของระบบสารสนเทศข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีส ารสนเทศ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟแวร์ และเทคโนโลยีในการสื่ อสาร
ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลสํานักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในองค์การธุ รกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุ นการจัดการในด้านการวางแผน การควบคุ ม การตัดสิ นใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วย
คอมพิวเตอร์ มาใช้ในการจัดการ
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17.6.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ
รหัสวิชา

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

3524801

เตรียมพร้ อมสู่ วชิ าชี พบัญชี
2(90)
Preparation to Accounting Profession
ฝึ กให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถนํา ความรู ้ ท างบัญ ชี ภ าษี อ ากร และความรู ้ ด้า นอื่ น ๆ ไป
ประยุก ต์ใ ช้ก ับ สถานการณ์ จ าํ ลองทางธุ ร กิ จ ที่ ส อดคล้อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ ด้า น
เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย พร้อมทั้งส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีบุคลิกภาพ ทัศนคติ ทักษะการทํางานที่พร้อม
จะก้าวไปเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิงานทางด้านบัญชี ที่ดีในอนาคต โดยตระหนักถึงจริ ยธรรม จรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบต่อสังคมในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพทางด้านบัญชี

3524802

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พการบัญชี
5(450)
Field Experience in Accounting
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชี พด้านการปฏิบตั ิงานการบัญชี ในหน่วยงาน
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรื อธุ รกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา โดยนําความรู ้ท้ งั ทาง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บ ตั ิ ที่ ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์ จริ ง จัดให้มี การปฐมนิ เทศเกี่ ยวกับ
รายละเอียดของการฝึ กประสบการณ์และจัดให้มีการปั จฉิมนิ เทศเพื่ออภิปรายปั ญหาการฝึ กประสบการณ์
ที่ เกิ ดขึ้ น และเสนอแนะแนวทางแก้ปั ญ หาให้สําเร็ จลุ ล่ วงไปด้วยดี โดยอาจจัดให้ฝึ กประสบการณ์
ทั้ง หมดหรื อฝึ กประสบการณ์ และทําโครงการพิ เศษ หรื อฝึ กประสบการณ์ และทําภาคนิ พ นธ์ และ
กําหนดให้ มี การปฏิ บ ตั ิ งานทางการบัญ ชี โดยนับ ชั่วโมงการปฏิ บ ตั ิ งานเฉพาะบัญ ชี ไม่ น้อยกว่า 200
ชัว่ โมง

17.6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ าํ
กับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสําเร็ จหลักสู ตรของโปรแกรมวิชา

