
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

สาขาวิชา การบัญชี 

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

คณะ                                        วิทยาการจัดการ     

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.ช่ือหลักสูตร  
       ภาษาไทย :   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
         ภาษาอังกฤษ :       Bachelor of  Accounting Program 
 
2.ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย) :       บัญชีบัณฑิต 
ชื่อย่อ (ไทย) :       บช.บ.  

          ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :      Bachelor of  Accounting  
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :      B.Acc.  
 

3.วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร  
ไม่มี 
 

4.จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
133 หน่วยกิต 
 

5.รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ภาษาท่ีใช้  

ภาษาไทย  
5.3 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
     เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 



 
6.สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2555 
 สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 6/2554 วันท่ี 20 เดือน พฤษภาคม 
พ .ศ . 2554     
 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 8/2554  วันท่ี 6 เดือน 
สิงหาคม พ .ศ . 2554 
 สภาวิชาชีพการบัญชีเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี .......ระบุ วันท่ี/เดือน /ปี 

พ.ศ  .  
 

7.การขอรับการประเมินเพ่ือข้ึนทะเบียนหลักสูตร 
          หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ในปี
การศึกษา 2557   

 
8.อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 ด้านการทําบัญชี หรือ นักวิชาการบัญชี  
8.2 ด้านบัญชีบริหาร  
8.3 ด้านการภาษีอากร 
8.4 ด้านการวางระบบบัญชี 
8.5 ด้านการสอบบัญชี และ การตรวจสอบภายใน 
8.6 ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี 
8.7 ด้านการให้คําปรึกษาทางการเงินและบัญชี 
8.8 ด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

    9. หลักสูตร 
  9.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  133  หน่วยกิต 
  9.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
     โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชา
เลือกเสรี  โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ .ศ.  2548  ดังนี้ 
                      จํานวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า                             133 หน่วยกิต 
   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 

 (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  บังคับ         9 หน่วยกิต 
    (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ                     3 หน่วยกิต 
  (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ            6 หน่วยกิต 

(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับ          6 หน่วยกิต 
    ข้อกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดอีกไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่น้อยกว่า       97 หน่วยกิต 



          (1) กลุ่มวิชาแกน                                                         42 หน่วยกิต 
          (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                   33 หน่วยกิต 

    (3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า       15 หน่วยกิต 
  (4) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                                7 หน่วยกิต 
   ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                 6 หนว่ยกิต 

9.1.3 รายวิชา 
        ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม่น้อยกว่า               30 หน่วยกิต 

   (1) กลุ่มวิชาภาษา  จํานวนไม่น้อยกว่า                                   9 หน่วยกิต 
       รายวิชาบังคับ                                                           9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา             น )ท-ป-ค(  
1500125 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร            3(3-0-6)  
  Thai for Communication  
1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน         3(3-0-6)  

  English for Everyday Communication   
1500127         ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ         3(3-0-6)  
  English for International Communication  
 
 รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        น )ท-ป-ค(  
1500128 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6)  
  Chinese for Communication  
1500129 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน     3(3-0-6) 
  Chinese Conversation for Work  
1500130 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6)  

  Japanese for Communication     
1500131 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการทํางาน     3(3-0-6)   

  Japanese Conversation for Work   
1500132 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน      3(3-0-6)  

  Language of Neighboring Country  
  (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า            3 หน่วยกิต 
       รายวิชาบังคับ               3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        น )ท-ป-ค(  
2000106  วิถีไทย         3(3-0-6)  

 Thai Living 
 
 
 



 
 รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        น )ท-ป-ค(  
2000107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6)  
  Human and Environment  
2000108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6)  
  Laws in Daily Life 
2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6)  

  Sufficiency Economy Ways of Life 
2000110 การเมืองการปกครองไทย      3(3-0-6)  

  Thai Politics and Government 
2000111 อาเซียนศึกษา        3(3-0-6)  

  ASEAN Studies  
 
                   (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า                          6 หน่วยกิต 
                        รายวิชาบังคับ                                                          6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                                                            น(ท-ป-ค) 
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต       3(3-0-6)  
  Ethics and Life Skills  
2500110 สุนทรียภาพของชีวิต       3(3-0-6)  
  Aesthetic Appreciation  

รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self Development  
2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ       3(3-0-6) 
  Information Literacy Skills  
2500113 ทวารวดีศึกษา        3(3-0-6)  
  Dvaravati Studies  
 (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
    รายวิชาบังคับ             6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
4000116 การคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6)  
  Thinking and Decision Making 
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    3(3-0-6)  
   Information and Communication Technology  
 
 



        รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6)  
  Mathematics in Daily Life  
4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    3(3-0-6)  
  World, Science and Technology  
4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life  
4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ     3(3-0-6) 
  Sport Science for Health  
4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ          3(3-0-6)  

  Health Promotion  
4000123 นันทนาการเพ่ือชีวิต          3(3-0-6)  

Recreation for Life  
ข้อกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดอีกไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                       97 หน่วยกิต 

(1)  กลุ่มวิชาแกน                                                            42 หน่วยกิต 
                         รายวิชาบังคับ                
รหัสวิชา  ชื่อวิชา           น )ท-ป-ค(  
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 

Business English 1 
            3(3–0-6) 

1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
Business English 2 

3(3–0-6) 

2562302 กฎหมายธุรกิจ 
Business Laws 

3(3–0-6) 

3521103 
 

หลักการบัญชีชั้นต้นสําหรับนักบัญชี 
Principles of Accounting for Accountant                                                                            

            3(2-2-5)             
          

3521301 
 
3521501 
 
 
 

การภาษีอากรธุรกิจ  
Taxation of Business 
หลักเบื้องต้นเก่ียวกับสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์
สําหรับงานบัญชี 
Principles of Information System and Computer 
Application for Accounting 

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

3531101 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(3–0-6) 

3543101 การบริหารการตลาด 
Marketing Management 

3(3–0-6) 



3561101 องค์การและการจัดการ 
Organization and Management 

3(3–0-6) 

3562501 สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 

3(3-0-6) 

3564201 
 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Management 
 

3(3–0-6) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                      น(ท-ป-ค) 
3592101 
 

เศรษฐศาสตร์จุลภาค  
Micro-Economics                                      

3(3–0-6) 

3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค  
Macro-Economics  

3(3-0-6) 

3633502 การจัดการเพ่ือการส่งออกและนําเข้า 
Export and Import Management 
 

3(3–0-6) 

  (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                                            33  หน่วยกิต 
                        รายวิชาบังคับ                
รหัสวิชา  ชื่อวิชา          น )ท-ป-ค(  
3521104 การบัญชีชั้นกลาง 1   

Intermediate Accounting 1 
            3(2-2-5) 

3522105 การบัญชีชั้นกลาง 2   
Intermediate Accounting 2 

            3(2-2-5) 

3522106 การบัญชีชั้นสูง  1  
Advanced Accounting 1 

3(3-0-6) 

3522201 การบัญชีต้นทุน1   
Cost Accounting 1 

            3(2-2-5) 

3522202 
 
3522502 
 
3523107 

การบัญชีต้นทุน 2 
Cost Accounting 2 
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
Accounting Information System      
การบัญชีชั้นสูง 2 
Advanced Accounting 2    

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

3523302 
 

การบัญชีภาษีอากร  
Accounting of Taxation  

            3(3-0-6) 

3523401 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
Internal Auditing and Internal Control 

            3(3-0-6) 
 

3523402 
 

การสอบบัญชี     
Auditing 

            3(2-2-5) 



3524601 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 
Financial Reports and Analysis 

            3(3-0-6) 

 
(3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                                                     15 หน่วยกิต 

      รายวิชาเลือก 
      แบ่งเป็น 6 กลุ่ม  ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต  โดยกําหนดให้ต้องเลือก

รายวิชาสัมมนา จากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 3 หน่วยกิต และเลือกจากกลุ่มต่าง ๆ อีก 12 หน่วยกิต 
 
รหัสวิชา                  
3524801 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มวิชาบัญชีการเงิน 
ชื่อวิชา 
สัมมนาการบัญชีการเงิน         
Seminar in Financial Accounting 

      
     น(ท-ป-ค) 
      3(0-9-0) 

3524802 
 

การบัญชีเฉพาะกิจ  
Specialized Accounting 

      3(3-0-6) 

3524803 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 
Public Sector Accounting 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร 

      3(3-0-6) 
 
 

รหัสวิชา
3522301 
 

ชื่อวิชา  
การบัญชีเพ่ือการจัดการ 
Management Accounting                 

      น(ท-ป-ค)   
       3(3-0-6) 
 

3524804 สัมมนาการบัญชีบริหาร 
Seminar in Management Accounting 

       3(0-9-0) 

3524805 
 

การวางแผนกําไรและการควบคุม 
Profit Planning and Control  

       3(3-0-6) 

3524806 การบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม 
Environmental Management Accounting 
 

       3(3-0-6) 

 
รหัสวิชา 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มวิชาการตรวจสอบ 
ชื่อวิชา  

 
      น(ท-ป-ค) 

3524807 สัมมนาการสอบบัญชี 
Seminar in Auditing 

       3(0-9-0) 

3524808 สัมมนาการตรวจสอบภายใน 
Seminar in Internal Auditing 

       3(0-9-0) 

3524809 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 
Information System Audit and Control 

       3(3-0-6) 

3524810 
 

การบัญชีนิติเวช 
Forensic Accounting 
 
  

       3(3-0-6) 
 
 



 
รหัสวิชา 

กลุ่มท่ี 4  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี 
ชื่อวิชา 

 
      น(ท-ป-ค) 

3524811 
 

สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
Seminar in Accounting Information Systems                

       3(0-9-0) 

3524812 การควบคุมระบบสารสนเทศและการตรวจสอบ 
Control Information Systems and Auditing  

       3(3-0-6) 

3524813 
 

การบัญชีบูรณาการเพ่ือการบริหารทรัพยากรองค์กร 
Accounting Integrated for ERP 

       3(3-0-6) 

3524814 
 
3602809 
 

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
Accounting Information System Analysis and Design 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ืองานทางธุรกิจ                                       
Computer Application for Business 
 

       3(3-0-6)  
 

       3(2-2-5) 

 
 รหัสวิชา 

กลุ่มท่ี 5 กลุ่มวิชาการภาษีอากร 
ชื่อวิชา 

 
       น(ท-ป-ค) 

3524815 สัมมนาการภาษีอากร 
Seminar in Taxation 

       3(0-9-0) 

3524816 การวางแผนภาษี 
Tax Planning 
 

       3(3-0-6) 

 
 รหัสวิชา 

กลุ่มท่ี 6 กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ 
ชื่อวิชา  

 
       น(ท-ป-ค) 

3524817 วิจัยทางการบัญชี      
Accounting Research and Methodology                                    

       3(2-2-5) 

3524818        สถิติเพ่ือการวิจัย 
Statistics for Research 
 

      3(2-2-5) 
 

                    (4) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                                            7 หน่วยกิต   
                          รายวชิาบังคับ  
                          แยกเป็น 2 แผน โดยเลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 
 
 รหัสวิชา 

    1. แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย 
ชื่อวิชา 

       
     น(ท-ป-ค) 

3524701 
 
 

เตรียมพร้อมสู่วิชาชีพบัญชี  
Preparation for Accounting Profession 

       2(90) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-ค) 
3524702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 

Professional Internship in Accounting 
      5(450) 



 
 รหัสวิชา 

    2. แผนสหกิจศึกษา ประกอบด้วย 
ชื่อวิชา 

 
     น(ท-ป-ค) 

3524703 การเตรียมสหกิจศึกษา 
Pre - cooperative Education  

       1(45) 

3524704 สหกิจศึกษา        6(540) 
 Cooperative Education 

 
 

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี            6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด  ๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยไม่ซํ้ากับรายวิชาท่ี
เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตร
ของโปรแกรมวิชา 
                                                                                              รวมท้ังหมด  133  หน่วยกิต 
 

10. คําอธิบายรายวิชา 
       ก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
          (1)  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
                รายวิชาบังคับ 

รหัสวิชา           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น )ท-ป-ค(  
1500125 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Thai for Communication  
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ความสามารถ     
ในการฟังเพ่ือจับใจความสําคัญ  การอ่านจับใจความ  อ่านตีความและอ่านขยายความ  การฝึกพูดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  การนําเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา  และการเขียน
ประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน   
 
รหัสวิชา           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น )ท-ป-ค(  
1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6)  
  English for Everyday Communication 
  การกพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนท่ีเก่ียวข้อง  
กับชีวิตประจําวัน  การทักทายและแนะนําตัวเอง การระบุความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว  การถามตอบ
เก่ียวกับสถานท่ี  การเลือกซ้ือสินค้า  การพูดคุยเก่ียวกับตัวเอง  การเชื้อเชิญและการนัดหมาย  การขออนุญาต 
การพูดโทรศัพท์  ตลอดจนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยใช้ศัพท์ สํานวนและโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์  และการเขียนประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน   
 
1500127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ สื่อสารในระดับนานาชาติ     3(3-0-6)  
  English for International Communication  
   การพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบทสากล  โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์ การซ้ือขายสินค้าและบริการ  การให้คําแนะนําและแสดงความคิดเห็น  การบรรยายเหตุการณ์



และประสบการณ์  รวมถึงการสร้างความตระหนักในการสื่อสารต่างวัฒนธรรม 
 
          รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น )ท-ป-ค(  
1500128  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6)  
  Chinese for Communication 
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา          
การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซ้ือของ การถามตอบ
ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ผู้อ่ืน และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 
 
1500129 สนทนาภาษาจีน เพ่ือการทํางาน       3(3-0-6)  
  Chinese Conversation for Work 
  การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการทํางาน         
การอธิบายชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย  การสัมภาษณ์    
การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความท่ีใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและ
ประวัติย่อ 
 
รหัสวิชา           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น )ท-ป-ค(  
1500130 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                3(3-0-6)  
  Japanese for Communication 
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา        
การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซ้ือสินค้าและบริการ  
การถามตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ผู้อ่ืน และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 
 
1500131  สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการทํางาน       3(3-0-6)  
  Japanese Conversation for Work 
  การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการทํางาน        
การอธิบายชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์  การนัดหมาย  การสัมภาษณ์ 
การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความท่ีใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและ
ประวัติย่อ 
 
1500132  ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน        3(3-0-6)  
  Language of Neighboring Country  
  การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน ภาษาใดภาษาหนึ่ง สําหรับ
ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
ได้ 
 

)2 (  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  



        รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                 น )ท-ป-ค(  
2000106 วิถีไทย          3(3-0-6)  

 Thai Living 
  วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์  การตั้งถ่ินฐาน  
สถาบันทางสังคมของไทย  ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยและแนวพระราชดําริ   
ท่ีส่งเสริมการปรับตัวและดําเนินชีวิตแบบไทย  สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมไทย  การ
วิเคราะห์สถานการณ์โลกในปัจจุบันเพ่ือความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของสังคมโลก  
รวมท้ัง   การปรับตัวของไทยในสังคมโลก 
 
       รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น )ท-ป-ค(     
2000107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม         3(3-0-6)  
  Human and Environment  
  ความหมาย  ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความสัมพันธ์  เชิงระบบ
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ความหลากหลายทางชีวภาพ  วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ 
เทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
 
2000108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน        3(3-0-6)  
  Laws in Daily Life 
  ความรู้ ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายท่ีมีความสัมพันธ์และจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  หลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมาย 
มหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา  การประยุกต์และบูรณาการการใช้กฎหมายให้ได้เป็นผลจริงในชีวิตประจําวัน 
 
2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง        3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy Ways of Life 
  ความหมาย  ลักษณะ  ความสําคัญ  แนวคิดทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน  การนําองค์ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน  
 
2000110 การเมืองการปกครองไทย       3(3-0-6)  

  Thai Politics and Government 
  ความหมายและความสําคัญของการเมืองการปกครอง  หลักการท่ัวไปเก่ียวกับระบอบ
การเมืองการปกครองของไทย  สถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน  การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  การบริหารราชการแผ่นดินของไทยใน



ปัจจุบัน  สภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองของไทย  ตลอดจนบทบาท
การเมืองการปกครองไทยในประชาคมอาเซียน 
 
รหัสวิชา           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น )ท-ป-ค(  
2000111 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6)  

  ASEAN Studies  
  พัฒนาการการรวมตัวของกลุ่มประเทศแบบภูมิภาคนิยม  ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของ
อาเซียน  สถานภาพและบทบาทของประเทศสมาชิกหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง  และการเข้าเป็นประเทศ
สมาชิกของอาเซียน  ความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  และระหว่างอาเซียนกับ
ประเทศและกลุ่มประเทศอ่ืน  บทบาทประเทศไทยในเวทีอาเซียน  คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน 
 
   )3 ( กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   
        รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น )ท-ป-ค(  
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต       3(3-0-6)
  Ethics and Life Skills 
  แนวคิดเก่ียวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนา  และวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยธรรม   หลัก
จริยธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม  การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ กระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนา
ปัญญาเพ่ือการดํารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
 
2500110 สุนทรียภาพของชีวิต       3(3-0-6)  
  Aesthetic Appreciation 
   ความหมายและคุณค่าของสุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์  ดุริยางคศิลป์  ศิลปะการแสดง      
การเสริมสร้างรสนิยมด้านสุนทรี   เพ่ือประโยชน์ในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข  และพัฒนาความเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ 
 
             รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น )ท-ป-ค(  
2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)
  Human Behavior and Self Development 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์  ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา  
จิตวิทยา  สังคมวิทยา  และจริยธรรม  ความสําคัญในการพัฒนาตนและการเข้าใจบุคคล  การปรับตัว การ
ทํางานเป็นทีม  การจัดการภาวะความขัดแย้ง  มนุษยสัมพันธ์  และการเสริมสร้างความสุขในชีวิต 

 
 
 
 
 



รหัสวิชา           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น )ท-ป-ค(  
2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ       3(3-0-6)  
  Information Literacy Skills 
   ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และการให้บริการยุคใหม่  การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  กลยุทธ์และทักษะการสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC) การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และกฤตภาคออนไลน์ แหล่งสารสนเทศอ้างอิงประเภทสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวม
และประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพ่ือการนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
นําเสนอผลการรู้สารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
ตามหลักสากลและมีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ 
 
2500113 ทวารวดีศึกษา         3(3-0-6)  
  Dvaravati Studies  
  ความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง       
การปกครองในสมัยทวารวดี  ความเจริญความเสื่อมถอยของอาณาจักรทวารวดี  ความสําคัญของอารยธรรม    
ยุคทวารวดีท่ีมีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย 
 
           (4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์  
        รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น )ท-ป-ค(  
4000116 การคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making 
  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด  
ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงระบบ  การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ  และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 
 
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     3(3-0-6)  
  Information and Communication Technology 
   ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบค้นข้อมูล  โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลคํา  
ด้านตารางคํานวณ  ด้านการนําเสนอ  ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย  ระบบความปลอดภัยของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์  รวมถึงสุขภาวะของการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ 
        รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น )ท-ป-ค(  
4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6)  
  Mathematics in Daily Life 
   คณิตศาสตร์พ้ืนฐานท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน สัดส่วน ร้อยละ การคํานวณอัตราก้าวหน้าท่ีใช้ใน



การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชําระ การชําระค่าไฟฟ้า และน้ําประปา สถิติเบื้องต้น และคณิตศาสตร์
ประกันภัย 
 
4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     3(3-0-6)
  World, Science and Technology 
  ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน  ด้านการ
พัฒนาชุมชนและประเทศชาติ  ด้านพลังงาน  ภาวะโลกร้อน  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ         
ภัยธรรมชาติ  ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 
4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6)
  Agriculture in Daily Life 

 เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดํารัสกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรอินทรีย์  
สารเคมีทางการเกษตร  การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย  และการจัดการผลผลิตทางการ
เกษตรในระดับครัวเรือน 

 
4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ      3(3-0-6)
  Sport Science for Health 
  ประวัติ ความหมาย ขอบข่ายและจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา  หลักการ   ประโยชน์
ประเภท ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บของการออกกําลังกายและเล่นกีฬา  การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  การปฏิบัติกิจกรรมกีฬา  กติกาการแข่งขัน  มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูท่ีดี  การ
สร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 
4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ       3(3-0-6)
  Health Promotion 
  ความสําคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ  อาหาร ยา และ
สมุนไพร อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคล และทักษะ
ชีวิตเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อ่ืนให้ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข หลักและวิธีป้องกันควบคุมโรค  
หลักการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  ตระหนักและเห็นคุณค่าของการออก
กําลังกาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ 
 
รหัสวิชา          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น )ท-ป-ค(  
4000123 นันทนาการเพ่ือชีวิต       3(3-0-6)  

  Recreation for Life 
  ความหมาย  ความสําคัญ ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ  การเลือกกิจกรรม
นันทนาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและโอกาส  การนํากิจกรรมนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจําวัน  การ
เป็นผู้นํานันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ  มารยาททางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ  การ
กิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม       
 



               ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
         )1(    กลุ่มวิชาแกน  
     รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-ค) 
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                  3(3-0-6) 
  Business English 1 
  An introductory Business English course in situations concentrating on inter-
office communication. Understanding common business vocabulary and expressions through 
related business topics. 
 
1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2       3(3-0-6) 
  Business English 2 
  Pre-requisite 1551605 Business English 1 
  Exploring business worldwide with concentration on domestic and 
international trades. Engaging in simulated business transactions in various fields and situation, 
making agendas and minutes, company reports, product/service presentations, business 
articles. 

รหัสวิชา          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น (ท–ป-ค) 

2562302 กฎหมายธุรกิจ                                                          3(3-0-6) 
  Business Laws 
  หลักกฎหมายท่ัวไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคุมธุรกิจประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ว่าด้วย นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญากฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเชื่อกฎหมาย
เก่ียวกับการส่งเสริม การลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันการค้าท่ีไม่เป็นธรรม กฎหมายเก่ียวกับการ
ฟ้ืนฟูกิจการและระงับข้อพิพาททางธุรกิจ 
 

3521103 หลักการบัญชีชั้นต้นสําหรับนักบัญชี                                                  3(2-2-5) 
  Principles of Accounting for Accountant 
  ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวความคิด หลักการของการจัดทําบัญชี การนําเสนองบการเงินท่ี
สมบูรณ์ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชีและผู้ทําบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การ
บันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ การปรับปรุงรายการบัญชี  ระบบใบสําคัญ
ระบบเงินสดย่อย การจัดทํางบการเงินของธุรกิจซ้ือขายสินค้าและกิจการให้บริการ โดยครอบคลุมด้านภาษีอากร
ท่ีเก่ียวข้องกับรายการบัญชี และจริยธรรมของผู้ทําบัญชี 
 
3521501 หลักเบื้องต้นเก่ียวกับระบบสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์               3(2-2-5) 

สําหรับงานบัญชี        
Principles of Information System and Computer Application for Accounting  

  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศใน



องค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
และระบบเครือข่าย รวมถึงการใช้งานเบื้องต้นเก่ียวกับแอพพลิเคชั่นท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทํารายงานทางด้าน
การบัญชี เช่น การจัดทําทะเบียนสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Register) การจัดทํารายงาน การกระทบยอด
บัญชีต่าง ๆ (Reconciliation) การจัดทําบัญชีคุมต่าง ๆ (Control Sheet) รวมถึงการจัดทํางบการเงินท่ี
สมบูรณ์ (Financial Statement) ศึกษาการบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีและศึกษา
กรณีศึกษาต่าง ๆ 
 
3531101 การเงินธุรกิจ                                 3(3-0-6) 
  Business Finance 
  ต้องสอบผ่าน    3521103 หลักการบัญชีชั้นต้นสําหรับนักบัญชี 
  จุดมุ่งหมายและหน้าท่ีการบริหารทางการเงิน เทคนิคการวิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผน
ทางการเงิน การจัดการทุนหมุนเวียน งบประมาณการลงทุน เงินทุน การจัดหาเงินทุน ต้นทุนและโครงสร้างของ
เงินทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปันผล 

รหัสวิชา          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                               น (ท–ป-ค) 

3521301 การภาษีอากรธุรกิจ             3(3-0-6) 
  Taxation of Business 
  หลักเกณฑ์  วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษี
อ่ืน ๆ เช่น  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก  
ณ ท่ีจ่าย ภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพาสามิต  อากรแสตมป์  เป็นต้น 
 
3543101 การบริหารการตลาด                                                            3(3-0-6) 
  Marketing Management 
  ความหมาย ความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารการตลาด 
กระบวนการบริหารการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ระบบข้อมูลทาง
การตลาด การวัดและการพยากรณ์ตลาด การกําหนดตลาดเป้าหมาย การวางแผนการบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา 
การจัดจําหน่ายและการส่งเสริมการตลาดเพ่ือนําไปใช้กับธุรกิจต่าง ๆ  
 
3561101         องค์การและการจัดการ                                                              3(3-0-6) 
  Organization  and  Management 
  ความหมายและประเภทขององค์การ แนวคิดทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าท่ีของการจัดการ
ตั้งแต่การวางแผนการจัดโครงสร้างองค์การ การจัดบุคคลเข้าทํางาน การอํานวยการและการควบคุม พร้อมท้ัง
นําทฤษฎีทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทํางานในองค์การเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ นอกจากนั้นก็ยังได้ศึกษาในเรื่องการจัดการระบบคุณภาพต่าง ๆ ซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญต่อการพัฒนาองค์การ 
 
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์                        3(3-0-6) 
  Strategic Management 
  แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ขอบเขต หน้าท่ี ลักษณะและกระบวนการ การ



จัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกําหนดกลยุทธ์ การดําเนินกลยุทธ์ และการควบคุมกลยุทธ์
ขององค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ซ่ึงจะนําไปสู่การ
เสริมสร้างศักยภาพแห่งการแข่งขัน 
 

รหัสวิชา          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                 น (ท–ป -ค)  

3562501 สถิติธุรกิจ                                       3(3-0-6) 
  Business Statistics 
   ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ สถิติท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน ข้ันตอนในการ
ใช้สถิติเพ่ือการตัดสินใจ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การ
แจกแจงค่าท่ีได้จากตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ด้วย Microsoft  Excel 
 
3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค                          3(3-0-6) 
  Micro-Economics  
  ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต อุป
สงค์ อุปทาน การกําหนดราคาในตลาด ประเภทต่าง ๆ ของการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิตในรูปค่า
เช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและกําไร บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยท่ัวไป 
 
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค                                 3(3-0-6) 
  Macro-Economics  
  พฤติกรรมของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซ่ึงเป็นตัวกําหนด รายได้ประชาชาติ เช่น พฤติกรรม
ส่วนรวมของการบริโภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การว่าจ้างทํางาน ระดับเงินเฟ้อ เงินฝืด     
การคลัง นโยบายการเงิน การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
3633502 การจัดการเพ่ือการส่งออกและนําเข้า              3(3-0-6) 
  Export Import Management 
  หลักการ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ ข้ันตอนการส่งออกและนําเข้าตลอดจน
ระเบียบพิธีการศุลกากร การทําสัญญาซ้ือขาย การชําระเงิน เง่ือนไขการส่งมอบสินค้า สินเชื่อเพ่ือการส่งออก 
กระบวนการตัดสินใจเลือกตลาดและสินค้า เทคนิควิธีการคํานวณต้นทุน และการตั้งราคา การบรรจุภัณฑ์ การ
ส่งเสริมการขาย การขนส่ง การประกันภัย และการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
                 (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 

       รายวิชาเอก 
รหัสวิชา           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป-ค) 
3521104   การบัญชีชั้นกลาง 1                          3(2-2-5)   
   Intermediate Accounting 1                   

 ต้องสอบผ่าน  3521103    วชิาหลักการบัญชีชั้นต้นสําหรับนักบัญชี 



  รายการสินทรัพย์ การจําแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตี
ราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดง
รายการสินทรัพย์ในงบดุลและการเปิดเผยข้อมูล 
 
3522105  การบัญชีชั้นกลาง 2                             3(2-2-5)   
  Intermediate Accounting 2 

 ต้องสอบผ่าน 3521103   วิชาหลักการบัญชีชั้นต้นสําหรับนักบัญชี 
  บัญชีเก่ียวกับหลักการและวิธีการบัญชีเก่ียวกับส่วนของเจ้าของและหนี้สิน ประกอบด้วยการ
จําแนกประเภทหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบดุล และการ
เปิดเผยข้อมูล การบัญชีเก่ียวกับการจัดตั้งกิจการ การดําเนินงาน การแบ่งผลกําไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วน
ของเจ้าของ การเลิกกิจการและการชําระบัญชีของห้างหุ้นส่วน บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด ตลอดจน
การแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบดุล การเปิดเผยข้อมูล และงบกระแสเงินสด 
 
3522106 การบัญชีชั้นสูง 1                        3(3-0-6)   
   Advanced Accounting 1                                       

 ต้องสอบผ่าน  3521104 วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522105 วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2  
  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และข้อผิดพลาด งบการเงินระหว่างกาล 
การบัญชีสําหรับรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงิน การบัญชีสํานักงานใหญ่ และ
สาขาท้ังในและต่างประเทศ สัญญาก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนชําระ ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และการบัญชีสําหรับการปรับโครงสร้างหนี้ 
 

3523107   การบัญชีชั้นสูง 2                       3(3-0-6)   
    Advanced Accounting 2                                        

 ต้องสอบผ่าน  3521104 วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522105 วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 
 บัญชีสําหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การบัญชีสําหรับกิจการ

ร่วมค้า การจัดทํางบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การจัดทํางบการเงินจากรายการท่ีบันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ 
กองทุนและกิจการไม่หวังผลกําไร 
รหัสวิชา           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น (ท–ป-ค) 
3522201   การบัญชีต้นทุน 1                 3(2-2-5)   
  Cost Accounting 1    

 ต้องสอบผ่าน  3521103 วิชาหลักการบัญชีชั้นต้นสําหรับนักบัญชี 
  ความหมายของบัญชีต้นทุน แนวคิดเก่ียวกับต้นทุน ความสําคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนใน
องค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุนต่าง ๆ ระบบบัญชีท่ีใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ 
แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุน งานสั่งทํา ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การ
บัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานท่ีบกพร่อง เศษซาก และต้นทุน
ฐานกิจกรรม 
 
 



3522202   การบัญชีต้นทุน 2             3(2-2-5)
    Cost Accounting 2                  

 ต้องสอบผ่าน   3522201 วิชาการบัญชีต้นทุน 1  
  การใช้ ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดําเนินงานกิจการภายใต้
สภาวการณ์ท่ีแน่นอนและไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกําไร ระบบต้นทุนรวม ระบบ
ต้นทุนผันแปร งบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การกําหนดราคาสินค้า ราคาโอนและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
3523302 การบัญชีภาษีอากร       3(3-0-6)   

Accounting of Taxation                                                    
 ต้องสอบผ่าน 3521301  วิชาการภาษีอากรธุรกิจ 3521104 วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 และ 

3522105 วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 
 แนวคิด และความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและ

การภาษีอากร การจัดทํากระดาษทําการเพ่ือการคํานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกําไรสุทธิ
ทางการบัญชีการเงินเป็นกําไรสุทธิทางภาษีอากร รวมท้ังการจัดทํารายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับภาษีสรรพากร 
และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร 
 

รหัสวิชา           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น (ท–ป-ค) 

3523401   การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน            3(3-0-6)     
Internal Auditing and Internal Control  

  ต้องสอบผ่าน  3521103 วิชาหลักการบัญชีชั้นต้นสําหรับนักบัญชี 
  ความหมาย หลักการ วิธีการกํากับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO การจัดการความเสี่ยงขององค์กร  ตามแนวคิดของ COSO 
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและข้ันตอนของงานตรวจสอบ
ภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมท่ีสําคัญขององค์กร รวมท้ังหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ
ภายในต่อการทุจริตในองค์กร 
 
3522502  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                         3(2-2-5)   
                 Accounting Information System      
  ต้องสอบผ่าน  3521103 วิชาหลักการบัญชีชั้นต้นสําหรับนักบัญชีและ 3521501 วิชาหลัก
เบื้องต้นเก่ียวกับระบบสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์สําหรับงานบัญชี 
                    ลักษณะส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี หลักการจัดทําเอกสารของ
ธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจข้ันพ้ืนฐาน ระบบย่อย
ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเก่ียวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงิน และ
รายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องในแต่ละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดิน
เอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีท่ีเก่ียวข้อง 



 
3523402  การสอบบัญชี                3(2-2-5)   
    Auditing                                                                 
  ต้องสอบผ่าน  3521104 วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522105 วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 
  ความหมาย วัตถุประสงค์และแนวคิดท่ัวไปและแม่บทมาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายและ
พระราชบัญญัติเก่ียวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การทุจริต และ
ข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสําคัญ การประเมินความ
เสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี 
การทดสอบแบบแจ้งข้อความของกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ กระดาษทําการของผู้สอบบัญชี 
การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์และการควบคุม
คุณภาพการสอบบัญชี   
 

รหัสวิชา           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                 น (ท–ป -ค) 

3523601        รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน                       3(3-0-6)   
                     Financial Reports and Analysis 
        ต้องสอบผ่าน  3521104 วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522105 วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 
        รายงานการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีกรและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบ
การเงินและข้อมูลทางการบัญชีอ่ืนท่ีสําคัญเพ่ือการตัดสินใจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงิน
จากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกัน ตลอดจนการวิเคราะห์งบการเงินรวม โดยเน้นการใช้กรณีศึกษา
หรือเหตุการณ์จริง 

(3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 

รายวิชาเลือก แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยกําหนดให้ต้องเลือก
รายวิชาสัมมนา จากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 3 หน่วยกิต และเลือกจากกลุ่มต่าง ๆ อีก 12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                               น(ท-ป-ค) 

3524801    สัมมนาการบัญชีการเงิน         3(0-9-0)     
                     Seminar in Financial Accounting                        
  ต้องสอบผ่าน  3521104 วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522105 วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 
  การอภิปรายและการวิเคราะห์แนวทางการนําแม่บทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีไปใช้ใน
การปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงินสําหรับองค์กรประเภทต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นท่ีน่าสนใจ ตลอดจนปัญหาด้านการบัญชีการเงินและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
3524802 การบัญชีเฉพาะกิจ                3(3-0-6)  
  Specialized Accounting 
  ต้องสอบผ่าน  3521103 วิชาหลักการบัญชีชั้นต้นสําหรับนักบัญชี 



  ลักษณะการดําเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชีและการควบคุมภายในเก่ียวกับสินทรัพย์ 
หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานผลการดําเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของ
กิจการนั้น ๆ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตรกรรม ธุรกิจการท่องเท่ียว สหกรณ์ 
มรดกและทรัสตี การประกันภัย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น 
 

รหัสวิชา           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                 น (ท–ป -ค) 

3524803 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ                3(3-0-6) 
  Public Sector Accounting 

ต้องสอบผ่าน  3521103 วิชาหลักการบัญชีชั้นต้นสําหรับนักบัญชี 
ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการด้านการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ นโยบาย

การบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ การจัดทํา
รายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน 

 
3524804 สัมมนาการบัญชีบริหาร       3(0-9-0)   
  Seminar in Managerial Accounting 

ต้องสอบผ่าน  3522202 วิชาการบัญชีต้นทุน 2 
การอภิปรายและการวิเคราะห์บทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป

การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือ
การบริหาร ตลอดจนประเด็นท่ีน่าสนใจ ปัญหาพิเศษทางการบัญชีบริหารตามสภาพแวดล้อมปัจจุบันและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
3524805 การวางแผนกําไรและการควบคุม              3(3-0-6) 

Profit Planning and Control 
                 ต้องสอบผ่าน  3521104 วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522105 วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2
  การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนกําไรและการควบคุม รวมไปถึงการประเมินผล
งานขององค์กรประเภทต่าง ๆ โดยเน้นการวางแผนกลยุทธ์และการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผน
และควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ การกําหนดดัชนีวัดผลการดําเนินงาน และการรายงาน
เพ่ือการควบคุมและการบริหาร 
 

รหัสวิชา           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                  น (ท–ป-ค) 

3524806 การบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 

Environmental Management Accounting 

  ต้องสอบผ่าน  3521104 วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522105 วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2
  กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม การรวบรวม จัดทําและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนสิ่งแวดล้อม และ
ประโยชน์ทางธุรกิจท่ีได้รับจากการจัดการสิ่งแวดล้อม ท้ังท่ีเป็นตัวเลขทางการเงิน และไม่เป็นตัวเลขทางการเงิน 



การจัดทํารายงานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม เสนอต่อผู้บริหาร รวมท้ังการจัดทํารายงานการพัฒนาเพ่ือความ
ยั่งยืน เสนอต่อผู้ใช้ภายนอกตามแนวปฏิบัติของ ISO หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
3522301 การบัญชีเพ่ือการจัดการ       3(3-0-6) 
  Managerial Accounting 
  ต้องสอบผ่าน  3521103  วิชาหลักการบัญชีข้ันต้นสําหรับนักบัญชี 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
ด้านการวางแผนงานและการควบคุมของฝ่ายบริหาร ตลอดจนข้อจํากัดของการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพ่ือการ
บริหาร โดยเน้นให้นักศึกษามีความเข้าใจเก่ียวกับการจัดทํางบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบกระแส
เงินสด การนําผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้เพ่ือวางแผนและตัดสินใจ การปรับระดับราคาในงบการเงินด้วย
เลขดัชนี แนวความคิดเก่ียวกับต้นทุน วิธีการบัญชีต้นทุนรวม และวิธีการบัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของต้นทุน-ปริมาณ-กําไรและการจัดทํางบประมาณเพ่ือการวางแผนและการควบคุม 
 
3524807 สัมมนาการสอบบัญชี        3(0-9-0)   

Seminar in Auditing 
                 ต้องสอบผ่าน  3523402 วิชาการสอบบัญชี 
  การอภิปราย และการวิเคราะห์และการค้นคว้าเพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงใน
มาตรฐานการสอบบัญชีและปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี แนวทางการแก้ไข โดยใช้กรณีศึกษา 
บทความและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นท่ีน่าสนใจ ปัญหาพิเศษ
ด้านการสอบบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

รหัสวิชา           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                  น (ท–ป-ค) 

3524808 สัมมนาการตรวจสอบภายใน      3(0-9-0)   
  Seminar in Internal Audit 
  ต้องสอบผ่าน  3523401  วิชาการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
  การอภิปราย และการวิเคราะห์และการค้นคว้าเพ่ือให้เกิดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจอย่าง
ลึกซ้ึงในปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน แนวทางการแก้ไข โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และ
เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นท่ีน่าสนใจ ปัญหาพิเศษด้านการ
ตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
3524809 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ             3(3-0-6) 
  Information System Audit and Control 
  ต้องสอบผ่าน  3523402 วิชาการสอบบัญชี 
  แนวคิดและผลกระทบเนื่องจากการนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลทางด้านการ
บัญชี การควบคุมภายในของระบบงานท่ีใช้คอมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกัน การ
ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของการประมวลผลข้อมูล เทคนิคและ
การตรวจสอบระบบบัญชีท่ีใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการตรวจสอบ 



 
3524810 การบัญชีนิติเวช                                                                        3(3-0-6) 

 Forensic Accounting  
 ต้องสอบผ่าน 3523402 วิชาการสอบบัญชี 
 ความหมาย แนวคิด และการพัฒนารูปแบบการบัญชีนิติเวช ความแตกต่างระหว่างการบัญชี

นิติเวชกับการตรวจสอบทุจริต คุณสมบัติและหน้าท่ีความรับผิดชอบของนักบัญชีนิติเวช สถาบันวิชาชีพการ
บัญชีนิติเวช เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ และการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการฟ้องร้องเพ่ือดําเนินคดีใน
ศาล 

3524811 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี            3(0-9-0)   
  Seminar in Accounting Information Systems 
  ต้องสอบผ่าน   3522502  วิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
  การอภิปรายและการวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นปัจจุบันเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีมาใช้กับ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ ปัญหาพิเศษด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 

รหัสวิชา           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                  น(ท–ป -ค) 

3524812 การควบคุมระบบสารสนเทศและการตรวจสอบ    3(3-0-6) 
  Control Information System and Audit  
  ต้องสอบผ่าน   3522502  วิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
  หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการตรวจสอบและการควบคุมตามแนว COBIT ผลกระทบจาก
พัฒนาการเทคโนโลยีท่ีมีต่อการตรวจสอบและการควบคุม ท้ังในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระบบงาน
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง การประเมินประสิทธิผลการควบคุม วิธีการตรวจสอบ และการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือช่วย
ในการตรวจสอบตลอดจนการจัดทํารายงานการตรวจสอบ 
 
3524813       การบัญชีบูรณาการเพ่ือการบริหารทรัพยากรองค์กร                                   3(3-0-6) 
                   Accounting Integrated for ERP 
                   ต้องสอบผ่าน  3522502  วิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
                  แนวคิด วิธีการ และหลักการของระบบบริหารทรัพยากรภายในองค์กร (Enterprise 
Resource Planning) ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตรวมไปถึงการประยุกต์ใช้งานบัญชีในการ
บริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร เนื้อหาของวิชาจะรวมถึงการจัดหาและการเลือก Software ท่ีรองรับ
ระบบ ERP การนําระบบ ERP มาใช้ในองค์กรและปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการนําระบบ ERP มาใช้ใน
องค์กร การประยุกต์ใช้ ERP Software packages ในกระบวนการทางธุรกิจ รวมท้ังการศึกษาถึงระบบย่อย
และการนําระบบย่อยมาใช้งานร่วมกันในระบบ ERP นอกจากนี้ เนื้อหาของวิชายังครอบคลุมถึงแนวคิดและ
หลักการปฏิบัติในการออกแบบฐานข้อมูลและ User interfaces  



 
3524814 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี              3(2-2-5)   
  Accounting Information System Analysis and Design 
  ต้องสอบผ่าน  3522502  วิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
  แนวคิด หลักการวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี การศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ การจัดทําแบบนําเสนอโครงการ การบริหารโครงการ เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยคํานึงถึงกระบวนการทางการบัญชีและระบบการควบคุมภายใน 
 

รหัสวิชา           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                 น (ท–ป -ค) 

3602809         การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ืองานทางธุรกิจ                                      3(2-2-5) 
                     Computer Application for Business 
                   การปฏิบัติเก่ียวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมในงานธุรกิจ พ้ืนฐานระบบปฏิบัติการวินโดว์ เรียนรู้
ทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ืองานทางธุรกิจ และฝึกปฏิบัติทักษะด้านพิมพ์งานทางธุรกิจสามารถใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปในการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจได้ เช่น การจัดการงานเอกสารในสํานักงานการจัดทํารายงาน 
การคํานวณ สรุปข้อมูลสําหรับผู้บริหาร การนัดหมายการประชุม การนําเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การจัดการระบบ
ฐานข้อมูล 
 
3524815        สัมมนาการภาษีอากร                                                                    3(0-9-0)   
                    Seminar in Taxation 

ต้องสอบผ่าน  3523302 วิชาการบัญชีภาษีอากร 
การอภิปรายและการวิเคราะห์ประเด็นท่ีน่าสนใจทางภาษีอากร โดยใช้กรณีศึกษา บทความ 

และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนคําวินิจฉัยด้านภาษีอากร และคํา
พิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง 

 
3524816  การวางแผนภาษี        3(3-0-6) 

 Tax Planning                                                          
   ต้องสอบผ่าน  3521301 วิชาการภาษีอากรธุรกิจ และ 3523302 วิชาการบัญชีภาษีอากร  
   การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
และภาษีอ่ืน เพ่ือให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยัดภายใต้กรอบของกฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
3524817 วิจัยทางการบัญชี        3(3-0-6) 
                     Accounting Research and Methodology 
                     ต้องสอบผ่าน  3521104 วิชาการบัญชีชั้นกลาง  1  และ 3522105 วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2   
  หลักการ และระเบียบวิธีวิจัย การทําวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ และการสื่อสารความรู้ท่ีเก่ียวกับ
การวิจัย การศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องทางด้านการบัญชี 
 
 



 
 
    

รหัสวิชา          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                  น (ท–ป-ค) 

3524818 สถิติเพ่ือการวิจัย             3(3-0-6) 
  Statistics for Research 
  ต้องสอบผ่าน  3562501 วิชาสถิติธุรกิจ 
  หลักสถิติและแนวคิดพ้ืนฐานทางสถิติเพ่ือใช้ในการทําวิจัยทางการบัญชี โดยเน้นหลักการ
เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์   
                                                        
                     (4) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 

วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จํานวน 7 หน่วยกิต  แยกเป็น  2 แผน โดยเลือก 
เรียนแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 

แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัสวิชา           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                            น (ท–ป-ค) 
3524701 เตรียมพร้อมสู่วิชาชีพการบัญชี                     2(90)   
  Preparation for Accounting Profession   

 การฝึกให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ทางบัญชีภาษีอากร  และความรู้ด้านอ่ืน ๆ ไปประยุกต์ใช้
กับสถานการณ์จําลองทางธุรกิจท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย  
พร้อมท้ังส่งเสริมให้นักศึกษามีบุคลิกภาพ ทัศนคติ ทักษะการทํางานท่ีพร้อมจะก้าวไปเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้าน
บัญชีท่ีดีในอนาคต โดยตระหนักถึงจริยธรรม จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพทางด้านบัญชี 

 
3524702   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี                        5(450)   
  Professional Internship in Accounting 
                     ต้องสอบผ่าน  3524701  วิชาเตรียมพร้อมสู่วิชาชีพการบัญชี 
 นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการปฏิบัติงานการบัญชี  ในหน่วยงานรัฐบาล  
รัฐวิสาหกิจ  หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา  โดยนําความรู้ท้ังทางภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเก่ียวกับรายละเอียดของการฝึก
ประสบการณ์และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึน  และเสนอแนะ
แนวทางแก้ปัญหาให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  โดยอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ท้ังหมดหรือฝึกประสบการณ์และทํา
โครงการพิเศษ  หรือฝึกประสบการณ์และทําภาคนิพนธ์  และกําหนดให้มีการปฏิบัติงานทางการบัญชี  โดยนับ
ชั่วโมงการปฏิบัติงานเฉพาะบัญชี ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง 

 

 

 



แผนการเตรียมสหกิจศึกษา  

รหัสวิชา          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                               น (ท–ป-ค) 

3524703 การเตรียมสหกิจศึกษา               1(45)   
  Pre – cooperative Education  
  การปฏิบัติความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยให้องค์ความรู้ในเรื่อง 
หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับระบบสหกิจศึกษา 
เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ ความรู้ พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มี
ความสามารถในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา อาทิเช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การมี
มนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม งานธุรการในสํานักงาน ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายแรงงาน การบริหาร
คุณภาพงานในสถานประกอบการ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทํา
โครงงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการนําเสนอผลงานโครงงาน 
 
3524704 สหกิจศึกษา        6(540)   
  Cooperative Education 
  ต้องสอบผ่าน   3524703  วิชาการเตรียมสหกิจศึกษา 
  การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็นเวลา 
16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมง โดยบูรณาการความรู้ท่ีได้จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการ
ปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน การจัดทําโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงาน
โครงการ และการนําเสนอโครงการตามคําแนะนําของพนักงานพ่ีเลี้ยง อาจารย์ท่ีปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ 
เพ่ือให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพท่ีจําเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานท่ีพร้อมจะทํางานได้
ทันทีเม่ือสําเร็จการศึกษา 
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  
         ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยไม่ซํ้ากับ
รายวิชา ท่ีเคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 


