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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
    คณะบริหารธุรกิจ  
    สาขาการบัญชี 

 

หมวดที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
1.1   ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
1.2   ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Accountancy Program  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
2.1   ชื่อเต็มภาษาไทย  บัญชีบัณฑิต  
2.2   ชื่อย่อภาษาไทย  บช.บ. 
2.3   ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Accountancy  
2.4   ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  B.Acc. 

3.  วิชาเอก 
 ไม่มี 
4.  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า  137 หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
  
6.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  

เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้หลายสายงาน เช่น การทำบัญชี 
การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร การบัญชีภาษีอากร การวางระบบบัญชี การศึกษาและเทคโนโลยีบัญชี 
การตรวจสอบภายใน การให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี และสายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 
7. วัน-เวลาในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1  ระหว่างเดือน มิถุนายน   ถึงเดือน ตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2  ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มีนาคม 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ระหว่างเดือน มีนาคม   ถึงเดือน พฤษภาคม 

 
 

 



8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
      1.  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า  
      2.  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี โดยวิธีการ
เทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 และเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
9. หลักสูตร 
 1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  137    หน่วยกิต 

        Total Credits at least      137    Credits 
2 โครงสร้างหลักสูตร  
        Curriculum Structure 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    General Education 

30 หน่วยกิต 
Credits 

1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
      Social Sciences   

3 หน่วยกิต 
Credits 

1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       
      Humanities   

 6 หน่วยกิต 
Credits 

1.3  กลุ่มวิชาภาษา 
      Languages 

 15 หน่วยกิต
Credits 

1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
      Sciences and Mathematics 

 6 หน่วยกิต
Credits 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ  
     Major Courses 

101 หน่วยกิต 
Credits 

2.1  กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน 
      Core Courses   

34 หน่วยกิต 
Credits 

2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
      Compulsory Courses 

45 หน่วยกิต 
Credits 

2.3  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
      Strengthen the Professional  
      Experience Courses 

10 หน่วยกิต 
Credits 

2.4  กลุ่มวิชาชีพเลือกไม่น้อยกว่า  
      Electives Courses at least 

12 หน่วยกิต 
Credits 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  
     Free Electives 

6 หน่วยกิต 
Credits 

 



 
10. ชือ่รายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
     General Education 30 Credits 

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3  หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
         Social Sciences Courses 3 credits.  Select from the following courses: 

00-000-011-001 พลวัตทางสังคมกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
Social Dynamics and Happy Living 

3(3-0-6) 

00-000-012-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
Life and Social Quality Development 

3(3-0-6) 

 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
   Humanities Courses 6 credits.  Select from the following courses: 

00-000-021-001 ทักษะการรู้สารสนเทศ 
Information Literacy Skills 

3(3-0-6) 

00-000-021-002 การจัดการความรู้  
Knowledge Management 

3(3-0-6) 

00-000-022-001 คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต  
Human Value : Arts and Sciences in  
Daily Living 

3(3-0-6) 

00-000-022-002 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
Personality Development 

3(3-0-6) 

00-000-023-001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 
Sport and Recreation for Health 

3(2-2-5) 

 1.3 กลุ่มวิชาภาษา  15  หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
      Languages Courses 15 credits.  Select from the following courses: 

00-000-031-101 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน  
English for Study Skills Development 

3(3-0-6) 

00-000-031-102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     
English for Communication    

3(3-0-6) 

00-000-031-203 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English Reading for Academic Purposes 

3(3-0-6) 

00-000-031-204 สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
English Conversation for Daily Life 

3(3-0-6) 

00-000-031-205 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
English Writing for Daily Life 

3(3-0-6) 

 



00-000-032-001 การอ่านเพ่ือพัฒนาตนเอง 
Reading for Self Development 

3(3-0-6) 

00-000-032-002 การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
 Thai for Daily Life  

00-000-032-101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

00-000-034-001 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
Chinese Conversation for Daily Life 

3(3-0-6) 

00-000-035-011 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
Korean for Communication 

3(3-0-6) 

00-000-036-001 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน 
Khmer for Daily Life 

3(3-0-6) 

 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

       Sciences and Mathematics Courses 6 credits.  Select from the following  
courses: 

00-000-041-001 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
Life and Environment 

3(3-0-6) 

00-000-041-002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
Science and Modern Technology 

3(3-0-6) 

00-000-041-003 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 
Science for Health 

3(3-0-6) 

00-000-041-004 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด 
Information Technology for Smart Living 

3(3-0-6) 

00-000-041-005 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
Entrepreneurship in Science and  
Technology 

3(3-0-6) 

00-000-042-001 คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  
Mathematics and Statistics for Daily Life 

3(3-0-6) 

  



2.  หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต 
     Major Courses 101 Credits 

    2.1 กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน 34 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากวิชาต่อไปนี้ 
  Core Courses 34 credits.  

01-404-010-101 การบัญชีขั้นต้น 
Fundamental Accounting 

4(3-2-7) 

01-404-010-105 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี 
Law and Regulations Related to Accounting Profession 

3(3-0-6) 

01-404-010-201 กฎหมายภาษีอากรธุรกิจ 
Business Tax Law 

3(3-0-6) 

01-404-010-202 การจัดการทางการเงินสำหรับนักบัญชี 
Financial Management for Accountant 

3(3-0-6) 

01-404-010-204 การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานบัญชี 
Database Management for Accounting 

3(2-2-5) 
 

01-404-020-101 หลักเศรษฐศาสตร์ 
Principles of Economics 

3(3-0-6) 

01-404-020-102 สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 

3(3-0-6) 

01-404-030-101 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

01-404-040-101 องค์การและการจัดการ 
Organization and Management  

3(3-0-6) 

01-404-040-303 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอ 
English for Presentation 

3(2-2-5) 

01-404-041-422 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Management 

3(2-2-5) 

 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ จำนวน 45 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้        
          Compulsory Courses 45 credits.  

01-404-011-101 การบัญชีขั้นกลาง 1 
Intermediate Accounting 1 

4(3-2-7) 

01-404-011-102 การบัญชีขั้นกลาง 2 
Intermediate Accounting 2 

4(3-2-7) 

01-404-011-201 การบัญชีขั้นสูง 1 
Advanced Accounting 1 
 

4(3-2-7) 



01-404-011-202 การบัญชีขั้นสูง 2 
Advanced Accounting 2 

4(3-2-7) 

01-404-011-203 การจัดการการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ 
Operations Management and Decision Making 

3(3-0-6) 
 

01-404-011-204 การบัญชีต้นทุน 
Cost Accounting 

3(3-1-5) 
 

01-404-011-205 การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

3(3-1-5) 
 

01-404-011-206 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
Accounting Information Systems 

4(3-2-7) 
 

01-404-011-301 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 
Financial Report and Analysis 

3(3-0-6) 

01-404-011-302 การสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อม่ัน 
Auditing and Assurance Services 

3(2-2-5) 

01-404-011-303 การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
ภายใน 
Corporate Governance, Risk Management and Internal 
Auditing 

3(3-0-6) 

01-404-011-304 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษี 
Tax Accounting and Tax Planning 

3(3-0-6) 

01-404-011-401                            วิจัยทางการบัญชี  
Accounting Research 
 

3(2-2-5) 

01-404-011-402                               สัมมนาทางการบัญชีและการสอบบัญชี  
Seminar in Accounting and Auditing 

1(0-3-1) 

 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต  
       Elective Courses 12 credits.  

01-404-042-315 กิจการเพ่ือสังคม 
Social Enterprise 

3(2-2-5) 

 2.3.1  กลุ่มวิชาบัญชีการเงิน 
    Financial Accounting Courses.  

01-404-012-102 การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ 
Accounting for Entrepreneur 

3(2-2-5) 



01-404-012-103                           การบัญชีการเงิน 
Financial Accounting 

3(3-0-6) 

01-404-012-301 ทฤษฎีบัญชี  
Accounting Theory 

3(3-0-6) 

01-404-012-302 การบัญชีสำหรับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
สำหรับนักบัญชี 
Accounting for SMEs Business Management  

3(3-0-6) 

01-404-012-303 การบัญชีสำหรับตราสารอนุพันธ์  
Accounting for Derivatives 

3(3-0-6) 

01-404-012-304 การบัญชีเฉพาะกิจการ                                   
Accounting for Specific Enterprises 

3(3-0-6) 

01-404-012-305 การทำเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในงาน
บัญชี  
Data Mining and Big Data Analytics in Accounting 

3(2-2-5) 

 2.3.2  กลุ่มวิชาบัญชีบริหาร 
  Managerial Accounting Courses.  

01-404-013-203 การบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ 
Accounting for Business Administration                         

3(3-0-6) 

01-404-013-301 การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม 
Accounting for Planning and Control 

3(3-0-6) 

01-404-013-302 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์  
Strategic Cost Management 

3(3-0-6) 

01-404-013-303 การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
Accounting for Environmental and Social Responsibility 

3(3-0-6) 

01-404-013-401 ปัญหาพิเศษทางการบัญชีบริหาร  
Special Problem in Managerial Accounting 

3(3-0-6) 

 2.3.3  กลุ่มวิชาการตรวจสอบและภาษีอากร 
          Audit and Taxation Courses.  

01-404-014-104 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 
Business Law and Taxation 

3(3-0-6) 
 

01-404-014-301 บัญชีนิติเวช  
Forensic Accounting 

3(3-0-6) 

01-404-014-302 การภาษีอากรสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 



Taxation for International Business 
01-404-014-303 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการตรวจสอบและระบบสนับสนุนการ

สอบบัญชี 
Audit Software and Auditing Support System 

3(2-2-5) 

01-404-014-304 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในงานสอบบัญชี  
Big Data and Data Analytics in Auditing 

3(3-0-6) 
 

2.4  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 10 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากวิชาต่อไปนี้ 
   Professional Experience Strengthening Courses 10 credits. Select from the 

following Courses: 

 แผน 1 สหกิจศึกษา 
01-404-015-301 การเตรียมความพร้อมเพ่ือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการ

บัญชี  
Preparation for Professional Experiecnce in Accounting 

1(0-2-1) 

01-404-015-302 การฝึกงานทางการบัญชี                                   
Practicum for Accounting  

3(0-40-0) 
 

01-404-015-401 สหกิจศึกษาทางการบัญชี                                 
Co-operative Education in Accounting 

6(0-40-0) 
 

 แผน 2 ฝึกงาน 
01-404-015-301 การเตรียมความพร้อมเพ่ือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการ

บัญชี  
Preparation for Professional Experiecnce in Accounting 

1(0-2-1) 

01-404-015-302 การฝึกงานทางการบัญชี                                   
Practicum for Accounting  

3(0-40-0) 
 

01-404-015-303 การฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ                                 
Professional Practice Experiecnce 

3(0-9-3) 
 

01-404-015-304 โครงงานพิเศษทางการบัญชี 
Special Project in Accounting                                                                   

3(1-4-4) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 
     Free Electives  6  Credits 
     นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดก็ได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่เปิดสอนในระดับ

ปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
และ/หรือหัวหน้าสาขาวิชา 



     Students can select 6 credits or more of any undergraduate courses at 
Rajamangala University of Technology Isan under advisor’s or head of the department’s 
approval. 
 

แผนการศึกษาเสนอแนะ สาขาบัญชี 

ปีการศึกษาที่  1 
 

ภาคการศึกษาที่  1 
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 3(X-X-X) 
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 1 3(X-X-X) 
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 3(X-X-X) 
01-404-010-101 การบัญชีขั้นต้น  4(3-2-7) 
01-404-020-101   หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
01-404-040-101    องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 

 รวม 19 หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาที่  2 

00-000-01x-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3(X-X-X) 
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 2 3(X-X-X) 
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 3(X-X-X) 
01-404-011-101 การบัญชีขั้นกลาง 1 4(3-2-7) 
01-404-020-102   สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
01-404-030-101   หลักการตลาด 3(3-0-6) 

 รวม 19 หน่วยกิต 



ปีการศึกษาที่  2 
ภาคการศึกษาที่  1 

00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 3(X-X-X) 
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 3 3(X-X-X) 
01-404-010-105 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี 3(3-0-6) 
01-404-010-204 การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานบัญชี   3(2-2-5) 
01-404-011-102 การบัญชีขั้นกลาง 2 4(3-2-7) 
01-404-010-202 การจัดการทางการเงินสำหรับนักบัญชี 3(3-0-6) 

 รวม 19 หน่วยกิต 
 ภาคการศึกษาที่  2 

00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 4 3(X-X-X) 
01-404-010-201 กฎหมายภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
01-404-011-201 การบัญชีขั้นสูง 1 4(3-2-7) 
01-404-011-204 การบัญชีต้นทุน 3(3-1-5) 
01-404-011-203 การจัดการการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
xx-xxx-xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี 1 3(X-X-X) 

 รวม 19 หน่วยกิต 
 

ปีการศึกษาที่  3 
ภาคการศึกษาที่  1 

00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 5 3(X-X-X) 
01-404-011-202 การบัญชีขั้นสูง 2 4(3-2-7) 
01-404-011-205 การบัญชีบริหาร 3(3-1-5) 
01-404-011-206 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 4(3-2-7) 
01-404-011-303 การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความ

เสี่ยง และการตรวจสอบภายใน  
3(3-0-6) 

01-404-015-301 การเตรียมความพร้อมเพ่ือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี 

1(0-3-1) 

xx-xxx-xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี 2 3(X-X-X) 
 รวม 21 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่  2 

01-404-011-301 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0-6) 
01-404-011-302 การสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อม่ัน 3(3-0-6) 
01-404-011-304 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษี 3(3-0-6) 



01-404-040-303 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอ 3(2-2-5) 
01-404-01x-xxx   กลุ่มวิชาชีพเลือก 1   3(X-X-X) 
01-404-01x-xxx   กลุ่มวิชาชีพเลือก 2   3(X-X-X) 
01-404-015-302 การฝึกงานทางการบัญชี                                  3(X-X-X) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
 
 

ปีการศึกษาที่  4 
ภาคการศึกษาที่  1  

01-404-041-422 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
01-404-011-401                            วิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5) 
01-404-011-402 สัมมนาทางการบัญชีและการสอบบัญชี 1(0-2-1) 
01-404-0xx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 3  3(X-X-X) 
01-404-0xx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 4  3(X-X-X) 

                          รวม 13 หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาที่  2 

01-404-015-401 สหกิจศึกษาทางการบัญชี 6(X-X-X) 
  รวม 6 หน่วยกิต 

 
 



3.1.5 คำอธิบายรายวิชา   
00-000-011-001 พลวัตทางสังคมกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 3(3-0-6) 

Social Dynamics and Happy Living 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 

พัฒนาการทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การ
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเมืองภาคพลเมือง ความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายกับกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ควบคุมสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของไทย เพ่ือการดำรงชีวิต
อย่างมีความสุข 

Social evolution, social organization, social change, economic movement 
and economic problem solving by using sufficiency economy, ASEAN 
community approaching, democratic form of government with the King 
as Head of State, civil politics, the relationship between law and other 
rules governing society, laws in daily life, the relationship among society, 
economy and Thai political problems for happy living 

00-000-012-001  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม    3(3-0-6) 
Life and Social Quality Development   
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 

ปรัชญาและหลักธรรมในการดำรงชีวิต และการทำงานของบุคคล การสร้างแนวคิด
และเจตคติต่อตนเอง ธรรมะกับการสร้างคุณภาพชีวิต บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน การบริหารตนเองให้เข้ากับชีวิตและสังคม การเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคม เทคนิคการครองใจคน และการสร้างผลิตผลในการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

Philosophy and principles of Dhamma (the Buddha’s teaching) in daily 
life, individual working, developing the right concepts and self-attitudes; 
developing life quality, roles accountabilities and responsibilities for 
themselves and other people in accordance with  Dhamma (the 
Buddha’s teaching); self-management conforming  life and society, 
participating in social activities, the techniques for living with others and 
developing effective work 



00-000-021-001 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) 
Information Literacy Skills 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 

การรู้สารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ 
การเลือกแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นคว้าสารสนเทศ การประเมิน
คุณค่าสารสนเทศ จริยธรรมการใช้สารสนเทศและการอ้างอิง การเรียบเรียงและการ
สื่อสารสารสนเทศ 

Information literacy and higher education, analysis of information 
requirements, selection of information resources, information searching 
strategy, evaluation of information, ethics in using information and 
citations, information compilation and communication 

  
00-000-021-002 การจัดการความรู้ 3(3-0-6) 

Knowledge Management  
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 

หลักการ ทฤษฎี การจัดการความรู้ ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการจัดการ
ความรู้  กระบวนการใช้เทคโนโลยีจัดการความรู้  การประยุกต์ใช้   การจัดการ
ความรู้ในการทำงานระดับบุคคลและองค์กร 

Principles, theory, knowledge management, significance, and 
knowledge management objectives, the process of information 
technology for knowledge management, the application of knowledge 
management in working at the individual and organizational levels 

00-000-022-001  คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต      3(3-0-6) 
Human Value: Arts and Sciences in Daily Living 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 

ความหมายของชีวิตและพัฒนาการของมนุษย์  แนวความคิด  ความเชื่อและความมี
เหตุผล  ประกอบด้วยคุณธรรม  จริยธรรม  เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  และค่านิยมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข 



The meaning of life, human developments, concepts, faith and reasons 
including virtues, ethics, Thai cultural identity,  local wisdom and value 
according to the philosophy of sufficiency economy for happy living 
  

00-000-022-002  การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
Personality Development 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ 
เทคนิควิธีปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง  มนุษยสัมพันธ์กับบุคลิกภาพ 
สุขภาพจิตและการปรับตัว ความงดงามแห่งบุคลิกภาพ 

Basic knowledge of personality, personality theory, factors influencing 
personality, personality development technique, self perceptions, 
human relations, and personality mental health and adjustment, 
personalized beauty 

00-000-023-001  กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ   3(2-2-5) 
Sports and Recreation for Health    
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการออกกำลังกาย  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
ฝึกทักษะการออกกำลังกายและเลือกกิจกรรมกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง ศึกษาหลัก
โภชนาการเพื่อสุขภาพ จัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
เรียนรู้การใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกัน ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  ในการดำรง
ตนในสังคมอย่างมีความสุข ทั้งร่างกายและจิตใจ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Study and practice of how to exercise; increasing physical ability, 
practicing exercises,  choosing an appropriate sport for individual fitness, 
studying nutrition needed for different age groups,  organizing 
recreational activities for leisure time,  studying how to live and work as 
a team,  applying skills for effective leadership and followers for happy 
living in order to develop a better quality of life 
  
 
 
 



00-000-031-101  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
English for Study Skills Development 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน กลวิธีที่เหมาะสมในการฟัง  พูด อ่าน 
และเขียน การพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการหา
ความรู้เพิ่มเติม   

English language for study skills development: various strategies in 
listening, speaking, reading and writing; development of English ability as 
a tool for further study 

00-000-031-102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร            3(3-0-6) 
English for Communication        
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 

การใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ตามสถานการณ์ต่างๆ  โดยเลือกใช้ศัพท์ สำนวนและโครงสร้างภาษาท่ีเหมาะสม  

The use of English skills: listening, speaking, reading and writing for daily 
life communication in various situations with suitable vocabularies, 
expressions and structures 

  
00-000-031-203  การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ    3(3-0-6) 

English Reading for Academic Purposes 
วิชาบังคับก่อน :  00-000-031-101 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน และ  
                     00-000-031-102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร        
Prerequisite  :  00-000-031-101 English for Study Skills Development 
                      and 00-000-031-102 English for Communication        

กลวิธ ีการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  คำศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องเชิงวิชาการ 

Reading strategies for academic purposes including vocabularies, 
structures and contents 
  



00-000-031-204  สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
English Conversation for Daily Life 
วิชาบังคับก่อน :  00-000-031-101 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน และ  
                     00-000-031-102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร        
Prerequisite  :  00-000-031-101 English for Study Skills Development 
                      and 00-000-031-102 English for Communication        

การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันโดยใช้คำศัพท์ 
สำนวนตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มารยาทในการสนทนา   

General conversation in daily life, English conversation in various 
situations, the use of vocabulary and idioms in accordance with the 
target culture, as well as common courtesy in conversation 
  

00-000-031-205  การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
English Writing for Daily Life 
วิชาบังคับก่อน :  00-000-031-101 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน และ  
                     00-000-031-102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร        
Prerequisite  :  00-000-031-101 English for Study Skills Development 
                      and 00-000-031-102 English for Communication        

การเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนข้อความ
สั้นๆ การเขียนจดหมาย และการเขียนเกี่ยวกับตนเองและเรื่องราวในชีวิตประจำวัน 

English writing in different situations; forms filling, short message and 
letter writing, writing about themselves and their daily life  

 
00-000-032-001  การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง 3(3-0-6) 

Reading for Self Development 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 

หลักพื้นฐานและกลวิธีในการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ ทั้งสารคดี และบันเทิงคดี 
ในรูปแบบร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยเน้นการอ่านเพื ่อพัฒนาความรู ้ ความคิด 
คุณธรรม และสร้างเสริมค่านิยมท่ีดีงาม เพ่ือพัฒนาตนเอง 

Principles and strategies in reading various types of writing including 
nonfiction, fiction in both prose and poetry with emphasis on reading for 
knowledge, ideas, moral development and promoting good values for 
self development 



00-000-032-002  การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน             3(3-0-6) 
Thai for Daily Life  
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 

ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด เกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน
การใช้ภาษาไทย การฟังจับใจความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ  การอ่านจับใจความ 
การอ่านวิเคราะห์ความ การเขียนบทความ  การสนทนา การพูดในที่ประชุมชน การ
เป็นพิธีกร การบรรยายสรุป  และการกล่าวในโอกาสต่างๆ 

Study and practice of listening, reading, writing and speaking skills relating 
to principles of Thai language, practice of listening and reading 
comprehension, listening consideration, reading analysis, article writing, 
writing conversation and public speaking, being a master of ceremonies, 
briefing and speaking on various occasions 

00-000-032-101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                3(3-0-6) 
Thai for Communication 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 

หลักพ้ืนฐานการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  การฟัง  การพูด  การอ่าน             การ
เขียนและการใช้ภาษาที่เหมาะสม และเน้นทักษะการสื ่อสารในฐานะภาษาและ
วัฒนธรรมประจำชาติ เพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคต 

The basics of using Thai language for communication, listening, speaking, 
reading and writing involving the use of vocabularies, appropriate idioms 
and structure, the emphasis on communication skills as a national 
language and culture, to earn a future living  

00-000-034-001  การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
Chinese Conversation for Daily Life 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 

หลักพื ้นฐานของภาษาจีน ได้แก่ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ไวยากรณ์ คำศัพท์ 
ประโยค การฟัง การพูด บทสนทนาในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 

The basics of the Chinese language in terms of pronunciation, symbols 
used for Chinese pronunciation, grammar, vocabulary, sentences, 
listening, speaking and pinyin reading, corrective reading for Chinese daily 
life conversation in the same as manner native Chinese speakers 



00-000-035-011  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                                                   3(3-0-6) 
Korean for Communication 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 

หลักพ้ืนฐานของภาษาเกาหลี ได้แก่ พยัญชนะ สระ ไวยากรณ์  คำศัพท์ ประโยคที่ใช้
ในชีว ิตประจำวัน พัฒนาการอ่าน  การฟัง  และการสนทนาภาษาเกาหลีใน
ระดับพ้ืนฐาน 

The basics of the Korean language, consonants and vowels, sentence 
structure and grammar, vocabularies and idioms used in daily life, 
development of the Korean language, reading, listening and basic Korean 
conversation 
  

00-000-036-001  ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
Khmer for Daily Life 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 

หลักพื้นฐานของภาษาเขมร ได้แก่ ตัวอักษรเขมร คำศัพท์ ประโยคภาษาเขมรที่ใช้
สนทนาในชีวิตประจำวัน การพัฒนาทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน
ภาษาเขมร 

The basics of the Khmer language structure and its alphabet, including 
vocabularies and idioms used in daily life; development of the Khmer 
language, listening, speaking, reading and writing 

00-000-041-001  ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
Life and Environment 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวิตและสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม 
การเปลี่ยนแปลงของโลกกับสิ่งมีชีวิต สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวันและผลกระทบ 
ความหมายและประเภทพลังงาน รูปแบบพลังงาน พลังงานทดแทน ความสัมพันธ์
ของพลังงานกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

A basic knowledge of life and the environment; changes in the earth and 
life, chemicals used in everyday life, the effect of chemical usage on 
living, meaning and type of energy, forms of energy, renewable energy, 
relationship of energy to life and the environment 



00-000-041-002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่                                          3(3-0-6) 
Science and Modern Technology 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ 
แนวโน้มและผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีต่อชีวิตและสังคม  และมีความ
ตระหนักรู้เพ่ือการปรับสภาพการดำรงชีวิต 

Science and modern technology, applied information and 
communication technology, trends and impact of technological 
development on life and society, the awareness for living adjustment 

00-000-041-003  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ       3(3-0-6) 
Science for Health 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 

ความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับวิทยาศาสตร์ที ่มีต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์และการ
เจริญเติบโต ระบบอวัยวะ อาหาร เครื่องสำอาง สารพิษ การระบาด และการป้องกัน
โรคที่มีผลกระทบต่อสังคม การใช้ยา พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน การดูแลสุขภาพ
ตนเอง และให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่คนอ่ืน 

The basic knowledge of science for health, the human body and 
development, organ systems, food, cosmetics, toxins, the spread and 
prevention of epidemics affecting society, drug and herbal usage in daily 
life, self care and giving advice to others 

00-000-041-004  เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด   3(3-0-6) 
Information Technology for Smart Living 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร รูปแบบและบทบาทของการสื ่อสารผ่าน
อินเทอร์เน็ต ผลกระทบต่อการดำรงชีว ิตและการปรับตัวต่อการเปลี ่ยนแปลง
สังคมไทย รายได้และการเติบโตของธุรกิจการสื่อสาร ความรับผิดชอบและการมี
คุณธรรมต่อเพื ่อนมนุษย์ในยุคการสื ่อสารแบบไร้พรมแดน  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิถีชีวิตอย่าง
ชาญฉลาด และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  



Information and communication technology; patterns and roles of 
Internet communication; impact on life and adjustment for changes in 
Thai society and global society; revenue and growth of communication 
service via the Internet; responsibilities and morals in the age of 
borderless communication. Information and Technology Literacy. 
Application of information technology for smart living and continuous 
learning 

00-000-041-005 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
Entrepreneurship in Science and Technology 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 

ศึกษาความสำคัญของผู้ประกอบการในระบบธุรกิจ โอกาสของการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจของบุคคลในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์จาก
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ทั่วไปสำหรับผู้เริ่มต้นประกอบการ
ธุรกิจ การจัดทำและวิเคราะห์งบประมาณและการเงินเพื่อการจัดการธุรกิจใหม่ การ
หาแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง การบริหารการผลิตและ
การตลาด  ฝึกการจัดทำและนำเสนอแผนธุรกิจสำหรับการประกอบการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Study the importance of business entrepreneurship. The chances of a 
private business entrepreneur in science and technology. The concept 
of creating innovative products of science and technology. The 
introduction for beginning operators. The preparation and analysis of 
budgets and business financial management. The sources of funding for 
small and medium businesses. Production management and marketing. 
Training to prepare and present a business plan for the establishment of 
science and technology 

  



00-000-042-001 คณิตศาสตร์และสถิติท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน       3(3-0-6) 
Mathematics and Statistics for Daily Life 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 

ศึกษากระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้คณิตศาสตร์และสถิติ  การใช้เหตุผลและความ
สมเหตุสมผลทางคณิตศาสตร์กับงานในชีวิตประจำวัน  สถิติกับการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน เพ่ือการดำรงชีวิตอย่างสมดุล 

The problem solving process by using mathematics and statistics, the 
procedure of using both reason and reasonable mathematics in daily life, 
statistics and problem solving in daily life for lifestyle balance  

 
01-404-010-101  การบัญชีขั้นต้น 4(3-2-7) 
 Fundamental Accounting  

วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 
หลักการเบื้องต้นทางการบัญชี กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน การ
รวบรวม การวิเคราะห์รายการค้า และบันทึกข้อมูลทางการบัญชี วงจรบัญชีและการ
จัดทำงบการเงินของกิจการให้บริการ กิจการซื้อขายสินค้า และกิจการอุตสาหกรรม 
การบัญชีเกี ่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบใบสำคัญ และการใช้โปรแกรมสเปรดชีท 
(Spread Sheet) ในการจัดทำงบการเงิน 

Principle of accounting; conceptual framework for financial reporting; 
collection, business transaction analysis and recording accounting 
transactions; accounting cycle for service businesses, merchandising and 
industrial businesses; preparation of financial statements of 
merchandising and industrial businesses; accounting for value added tax; 
voucher system and spread sheet program for preparation of financial 
statements 

  



01-404-010-105  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี 3(3-0-6) 
Laws and Regulations Related to Accounting Profession  
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 

 กฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ (ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท) ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะในส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลในการออก
หลักทรัพย์ การเสนอขายหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์ และการดำเนินธุรกิจ
หลักทรัพย์ 

Accounting Act; Accounting Profession Act; Civil and Commercial Code 
(Partnerships and Company) related in Accounting Practitioner; Public 
Company Limited Act and Securities and Exchange Act regarding to 
information disclosure in securities issuance, the offering of issued 
securities, trading in securities and securities business 

01-404-010-201  กฎหมายภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
    Business Tax Law 

วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 
หลักการ แนวคิดและวิธีการจัดเก็บภาษีสำหรับธุรกิจ  การจัดเก็บภาษีตามประมวล
รัษฎากรและภาษีอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี
เงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และภาษีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน 

Principles and concept of business tax; tax collection under the Revenue 
Code and another business tax; personal income tax; corporate income 
tax; value added tax; specific business tax; customs duty; excise tax; land 
and building tax; signboard tax and tax for investment promotion 
business 

 

 

 



01-404-010-202  การจัดการทางการเงินสำหรับนักบัญชี 3(3-0-6) 
    Financial Management for Accountant 

วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 

 หลักการบริหารเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ค่าของเงินตามเวลา การวิเคราะห์และ
การบริหารความต้องการเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว  การวิเคราะห์งบการเงินโดย
ใช้เทคนิคต่าง ๆ เทคนิคการจัดทำงบประมาณลงทุนและการตัดสินใจ การคำนวณ
ต้นทุนเงินทุน การจัดส่วนผสมทางการเงิน และการใช้โมเดลทางการเงินในการ
ประเมินมูลค่า 

 Principle of financial management from sources of funds; time value of 
money; analysis and management of short and long-term capital 
requirements; analysis of financial statements used other technics; 
technics for preparation of capital budgeting and decision-making; 
calculation of cost of capital; the management of financial structure and 
financial models for valuation  

 
01-404-010-204  การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานบัญชี 3(2-2-5) 

         Database Management for Accounting 
    วิชาบังคับก่อน : 01-404-010-101 การบัญชีขั้นต้น  

Prerequisite :  01-404-010-101 Fundamental Accounting 
แนวความคิดเบื้องต้นการจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานบัญชี โครงสร้างการเก็บข้อมูล 
หลักการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลสำหรับงานบัญชี แบบจำลองฐานข้อมูล 
กระบวนการปรับบรรทัดฐาน การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลกับระบบงานบัญชี ระบบ
ความปลอดภัยของฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างและใช้งานฐานข้อมูลอย่าง
ง่าย 

Basic concepts of database management for accounting; database 
structure, analysis and design; database modelling, normalization; using 
a database in accounting; database security; introduction to 
programming for creating and using a database 

 
 
 
 
 



01-404-020-101  หลักเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
    Principles of Economics 

วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 
หลักเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพ  ความยืดหยุ่นและการประยุกต์ใช้ 
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต การกำหนดราคาและปริมาณผลผลิตใน
ตลาด รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง การค้าระหว่าง
ประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ หลักและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์
ทฤษฎีเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  

Introduction to economics; demand, supply and equilibrium; elasticity 
and application; consumer behavior theory; production theory; pricing 
and product quantity in the market; National income; Monetary policy 
and fiscal policy; International trade Economic;  development Principles 
and concepts of sufficiency economy; Application of theories to analyze 
economic situations  
 

 

01-404-020-102  สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
Business Statistics 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 
ขอบเขตของสถิติธุรกิจ  กระบวนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงอนุมาน ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น  ตัวแปรสุ่ม  การประมาณค่า 
การทดสอบสมมติฐาน  การทดสอบความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยอย่าง
ง่าย 

Scope of business statistics; research process; descriptive statistics and 
inferential statistics; basic concepts of probability; random variables; 
hypothesis testing; correlation and simple regression analysis  

 
 
 
 
 
 
 



01-404-030-101  หลักการตลาด  3(3-0-6) 
Principles of Marketing 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 
ความหมาย ความสำคัญ และบทบาทหน้าที ่ของการตลาด ว ิว ัฒนาการและ
แนวความคิดทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การ
แบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ลักษณะตลาด
ผู้บริโภคและตลาดอุตสาหกรรม ส่วนประสมทางการตลาด ระบบสารสนเทศทาง
การตลาด การตลาดดิจิทัล จริยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม 

Meaning, roles and importance of marketing; marketing revolution and 
concepts; marketing environment; consumer behavior; segmentation, 
targeting and positioning; consumer and industrial markets; marketing 
mixes; information system for marketing; digital marketing; marketing 
ethics and marketing for social responsibility 
 

01-404-040-101  องค์การและการจัดการ    3(3-0-6) 
      Organization and Management  

วิชาบังคับก่อน :  - 
  Prerequisite :  - 

ความรู้เกี่ยวกับองค์การและการออกแบบองค์การ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ 
องค์การสมัยใหม่ แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ ความรู้ทางการบริหาร
จัดการ ทักษะของนักบริหารจัดการยุคใหม่ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จริยธรรมทาง
ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่ทางการจัดการ เครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร
จัดการ 

Knowledge for organizing and designing organization; organization theory; 
modern organization; concepts and evolution of management; 
knowledge on business; modern management skills; environment 
management; business ethics and social responsibility; function of 
management; management tools 



01-404-040-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ  3(2-2-5) 
 English for Presentation 

  วิชาบังคับก่อน :  - 
   Prerequisite  :  - 

การวางแผนเค้าโครงและเนื ้อหาในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ รายงานการประชุม การแนะนำและสาธิตผลิตภณัฑ์ 
การเสนอขายสินค้า การนำเสนอรายละเอียดภาพ แผนภูมิ สถิติในสถานการณ์
ต่างๆ ทางธุรกิจ การใช้น้ำเสียง การใช้ภาษากายและการพัฒนาบุคลิกภาพในการ
สื่อสารและนำเสนอการเลือกใช้สื่อมัลติมีเดียและเทคนิคสนับสนุนที่เหมาะสม การ
เตรียมการ การนำเสนอ และการอภิปรายเป็นกลุ่ม 
 

Effective planning for draft and content of presentation; use of English 
in presentation; minutes of the meeting; product introduction and 
demonstration; presentation details of images; charts and statistics in 
various business situations; use of voice tone; use of body language; 
personality development in communication and presentation; utilizing 
appropriate multimedia and supporting techniques; preparation of 
presentations; presentation; and group discussions 

01-404-041-422  การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
    Strategic Management 

วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 

 แนวคิด หลักการของการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจในศตวรรษที่ 21 กระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ   ของ
องค์การ การนำกลยุทธ์ไปสู ่การปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผล รวมถึงการ
วิเคราะห์แนวทาง  การจัดการเชิงกลยุทธ์โดยใช้กรณีศึกษา 

 Concept and Strategic management concepts in 21st century; strategic 
management process; strategic analysis; strategic formulation in different 
levels of organization; strategic implementation; control and evaluation; 
modern strategic management by case study 

 
 
 
 
 
 



01-404-011-101  การบัญชีขั้นกลาง 1    4(3-2-7) 
 Intermediate Accounting 1 

วิชาบังคับก่อน :  01-404-010-101 การบัญชีข้ันต้น  
Prerequisite  :  01-404-010-101 Fundamental Accounting 

 แนวคิดหลักและวิธีการทางบัญชี การรับรู้ และการวัดมูลค่า การตีราคา  การด้อยค่า 
การแสดงรายการ การจัดประเภท และการเปิดเผยข้อมูลของสินทรัพย์ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 

Fundamental concepts and accounting methods; recognition and 
measurement; valuation; impairment; presentation; classification and 
disclosure of assets with Thai Financial Reporting Standards     

01-404-011-102  การบัญชีขั้นกลาง 2                                                            4(3-2-7) 
 Intermediate Accounting 2 

วิชาบังคับก่อน :  01-404-010-101 การบัญชีข้ันต้น  
Prerequisite  :  01-404-010-101 Fundamental Accounting 

 แนวคิดหลักและวิธีการทางบัญชี การรับรู้ และการวัดมูลค่า การแสดงรายการ การ
จัดประเภท และการเปิดเผยข้อมูลของหนี้สิน ส่วนของเจ้าของ กำไรต่อหุ้น การจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ และงบกระแสเงินสด ที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของไทย  

 Fundamental concepts and accounting methods; recognition and 
measurement; presentation; classification and disclosure of liabilities and 
equities, earnings per share; accounting for share-based payment; and 
statement of cash flow with Thai Financial Reporting Standards    

    
01-404-011-201  การบัญชีขั้นสูง 1 4(3-2-7) 
      Advanced Accounting 1 
 วิชาบังคับก่อน : 01-404-011-101 การบัญชีข้ันกลาง 1 และ 
       01-404-011-102 การบัญชีข้ันกลาง 2 
 Prerequisite :  01-404-011-101 Intermediate Accounting 1 and   
                01-404-011-102 Intermediate Accounting 2 
 แนวคิดหลักและวิธีการทางบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา ผลกระทบจากอัตรา

แลกเปลี่ยนและการแปลงค่างบการเงิน การร่วมการงาน การรวมกิจการ การลงทุน
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม งบการเงินรวมและการเปิดเผยข้อมูลกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทย  



Fundamental concepts and accounting methods related to home offices 
and branches; the effects of changes in foreign exchange rates; joint 
arrangements; business combinations; consolidated financial statements; 
investments in associates and joint ventures; consolidated financial 
statements and related party disclosures with Thai Financial Reporting 
Standards     

01-404-011-202  การบัญชีขั้นสูง 2                                                           4(3-2-7) 
      Advanced Accounting 2 
 วิชาบังคับก่อน : 01-404-011-101 การบัญชีข้ันกลาง 1 และ 
       01-404-011-102 การบัญชีข้ันกลาง 2 
 Prerequisite :  01-404-011-101 Intermediate Accounting 1 and   
                01-404-011-102 Intermediate Accounting 2 

หลักการรับรู้รายได้ วิธีการปฏิบัติทางบัญชี การรับรู้ การวัดมูลค่า การตีราคา การ
แสดงรายการ การจัดประเภท และการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า ผลประโยชน์
พนักงาน และเครื่องมือทางการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทย 

Concepts and principles of revenue recognition; accounting methods; 
recognition; valuation; presentation; classification and disclosure of lease 
contracts; employee benefits; and financial instruments with Thai 
Financial Reporting Standards 

 
01-404-011-203  การจัดการการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

    Operations Management and Decision Making 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 

 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  เทคนิคการตัดสินทางธุรกิจภายใต้ความแน่นอนและไม่
แน่นอน  โดยการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการการปฏิบัติงาน การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ระบบการจัดซื้อ 
ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

 Quantitative analysis; business decision-making techniques under  
certainty and uncertainty situations; uses of mathematical and statistical 
knowledge; important issues related to operational management; supply 
chain management and logistics; purchasing system; inventory control 
system, and related technology 



01-404-011-204  การบัญชีต้นทุน 3(3-1-5) 
    Cost Accounting  

วิชาบังคับก่อน :  01-404-010-101 การบัญชีข้ันต้น  
Prerequisite  :  01-404-010-101 Fundamental Accounting 

 ความสำคัญและบทบาทของการบัญชีต้นทุน ความหมายและการจำแนกประเภทของ
ต้นทุน งบการเงินของกิจการผลิต การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ระบบบัญชีต้นทุน 
การบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต การปันส่วน
ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบต้นทุนงานสั่งทำ ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุน
มาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์
พลอยได้  และการบริหารต้นทุนกิจกรรม   

 Importance and role of cost accounting; definition and classification of 
cost; financial statements of the manufacturing business; calculation of 
product cost; cost accounting system; accounting procedures and 
controlling for material, labor, and manufacturing cost; allocation of 
manufacturing overhead; job order cost system; process cost system; 
standard cost systems and variance analysis; accounting for joint 
products and by-products; activity-based costing system 

01-404-011-205  การบัญชีบริหาร             3(3-1-5) 
    Managerial Accounting  

วิชาบังคับก่อน :  01-404-011-204  การบัญชีต้นทุน 
Prerequisite  :  01-404-011-204  Cost Accounting 

 แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีบริหารที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ควบคุม และการตัดสินใจ 
การคำนวณต้นทุนรวมและต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน 
ปริมาณและกำไร งบประมาณและการพยากรณ์ งบประมาณยืดหยุ่น การกำหนด
ราคา การบัญชีตามความรับผิดชอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน การใช้ข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ และกลยุทธ์การ
บริหารต้นทุน 

 Concept of managerial accounting related to planning control and 
decision- making; calculation of full costing and variable costing; costing-
volume-profit analysis; budgeting and forecasting; flexible budgeting; 
pricing; responsibility accounting and performance evaluation; uses of 
financial and non-financial information for decision-making and cost 
management strategies    

 



01-404-011-206  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 4(3-2-7) 
    Accounting Information Systems 

วิชาบังคับก่อน : 01-404-010-101  การบัญชีขั้นต้น  
Prerequisite  : 01-404-010-101  Fundamental Accounting 

ลักษณะและส่วนประกอบของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การจัดทำเอกสาร โครงสร้างการเก็บข้อมูล 
แบบจำลองฐานข้อมูล การจัดการและการบริหารฐานข้อมูล ระบบการควบคุมภายใน
ของวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ระบบบัญชีแยกประเภทและรายงานทางการเงิน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ตามวงจรธุรกิจ การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และรหัสรายการทางบัญชี  

Characteristics, elements and procedures of accounting information 
systems; principles of accounting information system analysis and design; 
database structure; database modelling; database management; internal 
control systems of revenue cycle, expenditure cycle, production cycle, 
human resources cycle, general ledger and financial reporting system; 
applying software package to business cycles; electronics financial 
statements submission and its taxonomy 

 
01-404-011-301  รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน     3(3-0-6) 

    Financial Report and Analysis 
 วิชาบังคับก่อน : 01-404-011-101 การบัญชีข้ันกลาง 1 และ 
       01-404-011-102 การบัญชีข้ันกลาง 2 
 Prerequisite :  01-404-011-101 Intermediate Accounting 1 and   
                01-404-011-102 Intermediate Accounting 2 

รูปแบบของข้อมูลและลักษณะสำคัญของรายงานทางการเงิน และรายงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ การจัดทำงบการเงินระหว่างกาล 
ส่วนงานดำเนินงาน มูลค่ายุติธรรม นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาดตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทย ความสัมพันธ์
ของข้อมูลต่าง ๆ ในงบการเงิน และการประเมินความเหมาะสมของนโยบายบัญชี
และผลกระทบต่องบการเงิน วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและ
ข้อมูลอื่นที่สำคัญ 

 Information pattern and important attributes of financial reports and 
other reports related to each business sector; preparation of interim 
financial reporting, operating segments, fair value, accounting policies, 



changes in accounting estimates and errors with Thai Financial Reporting 
Standards; relationships of information in financial report and evaluation 
of appropriate accounting policies and effects on financial reports; 
methods and tools for financial statements and other related important 
information analysis 

01-404-011-302  การสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อม่ัน            3(2-2-5) 
    Auditing and Assurance Services  

 วิชาบังคับก่อน : 01-404-011-101 การบัญชีข้ันกลาง 1 และ 
       01-404-011-102 การบัญชีข้ันกลาง 2 
 Prerequisite :  01-404-011-101 Intermediate Accounting 1 and   
                01-404-011-102 Intermediate Accounting 2 
 แนวคิดพ้ืนฐานและแม่บทสำหรับงานให้ความเชื่อมั่น วัตถุประสงค์ หน้าที่และความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชี จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชี 
หลักฐานการสอบบัญชี กระบวนการในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การวางแผนการ
สอบบัญชี การประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในและ
การตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ประเมินไว้  วิธีการสอบบัญชีในกิจการที่มี
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการตรวจสอบบัญชีที่สำคัญในวงจร
รายการค้า การเสร็จสิ้นงานตรวจสอบและการสื่อสารผลการตรวจสอบ การแสดง
ความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชี 

 Fundamental concepts and framework for assurance engagement; 
objective and responsibilities of auditors; professional ethics and related 
laws and regulations; audit evidence; audit practice process; audit 
planning; risk assessment; assessment of internal control effectiveness 
and assessed risk responding; auditing in information technology 
environment; audit procedure with significant accounting in business 
transaction; audit completion and audit communication; audit opinion 
formulation in auditor's report 

 



01-404-011-303  การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน  3(3-0-6) 
    Corporate Governance, Risk Management and Internal Auditing 

     วิชาบังคับก่อน :  01-404-011-206 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  
Prerequisite  :  01-404-011-206 Accounting Information  
                                            Systems 

 แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายในสำหรับธ ุรก ิจ ส ่วนราชการ และหน่วยงานอื ่น อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์และการป้องกัน การทุจริตและการป้องกันทุจริต ความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ การตรวจสอบภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบภายใน
ของวงจรรายการค้า การจัดการกิจกรรมตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การนำเสนอข้อมูลเชิงภาพในงานตรวจสอบภายใน 

 The fundamental concept of good corporate governance, risk 
management, and internal control for business, government and other 
organizations; computer crime and prevention; fraud and fraud 
detection; cyber security; internal control auditing of information 
technology system; internal control auditing of business transaction 
cycles; the administering internal audit activities; data analytics and 
visualization with internal auditing 

 



01-404-011-304  การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษี 3(3-0-6) 
    Tax Accounting and Tax Planning  
    วิชาบังคับก่อน :  01-404-010-201  กฎหมายภาษีอากรธุรกิจ  

Prerequisite  :  01-404-010-201  Business Tax Law  
 การคำนวณและการบันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติ

บุคคล การปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีเป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากร การจัดทำรายงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การบัญชีภาษี เงินได้ บทบาท
และความสำคัญของการวางแผนภาษีสรรพากรที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ การนำองค์
ความรู้ทางด้านภาษีในด้านต่างๆ มาวางแผนในการเลือกนโยบายภาษีของกิจการ
ภายใต้กรอบของกฎหมายตามความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 

 Calculation and recording of withholding tax; value added tax, corporate 
income tax; adjustment of accounting net profit to taxable net profit; 
preparation of related reports and tax filings; income tax accounting; 
roles and importance of tax planning affecting business performance; 
uses of tax knowledge for planning to select tax policies of organization 
under legal framework with social responsibility 

 
01-404-011-401  วิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5) 

    Accounting Research  
 วิชาบังคับก่อน : 01-404-011-101 การบัญชีข้ันกลาง 1 และ 
       01-404-011-102 การบัญชีข้ันกลาง 2 
 Prerequisite :  01-404-011-101 Intermediate Accounting 1 and   
                01-404-011-102 Intermediate Accounting 2 
 ประเด็นร่วมสมัยของงานวิจัยทางบัญชี ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัย

ทางบัญชี เทคนิคทางสถิติพื ้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์และการแปลความหมาย 
รวมถึงการเขียนรายงานวิจัยและการนำเสนอ 

 Contemporary issues in field of accounting research; the theory and 
application of research methods in accounting; basic statistical 
techniques for analyzing and interpreting, including preparation and 
presentation of accounting research 

 
 
 
 
 



01-404-011-402  สัมมนาทางการบัญชีและการสอบบัญชี 1(0-3-1) 
Seminar in Accounting and Auditing 
วิชาบังคับก่อน :  01-404-011-302  การสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อม่ัน                                  
Prerequisite :  01-404-011-302  Auditing and Assurance Services 
การอภิปรายและวิเคราะห์เกี ่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพและ
บทบาทของการบัญชี  การสอบบัญชีที่มีคุณภาพ ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาชีพในปัจจุบัน  ปัญหาทางการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร และการสอบ
บัญชี 

Discussion and analysis of professional standards; professional ethics and 
role of accounting; quality auditing; changes in professional current 
issues; problems in financial and managerial accounting, and auditing 

01-404-042-315  กิจการเพื่อสังคม                      3(2-2-5) 
Social Enterprise 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 

 แนวคิดพื้นฐาน รูปแบบ วิธีการดำเนินธุรกิจของกิจการเพื่อสังคม การประยุกต์
หลักการบริหารธุรกิจที่นำไปใช้ในกิจการเพื่อสังคม การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค 
โดยเน้นการใช้นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาเพ่ือสร้างความยั่งยืนของกิจการเพ่ือสังคม 
การวิเคราะห์และเขียนแผนธุรกิจของกิจการเพื่อสังคม กรณีศึกษาของกิจการเพ่ือ
สังคมท้ังภายในและต่างประเทศ  

 Foundation concepts, format, business approach of social enterprise; 
application of management principle for the social enterprise; diagnosing 
problems and obstruction using innovative solutions for establishing a 
sustainable social enterprise; analysis and business plan of the social 
enterprise; case studies of social enterprise in domestic and foreign 

 
 



01-404-012-102 การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 
Accounting for Entrepreneur  
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 
ความสำคัญของการบัญชีต่อการบริหารธุรกิจ หลักการพื้นฐานทางการบัญชีการเงิน 
การจัดทำงบประมาณ การใช้ข้อมูลบัญชีการเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ แนวคิด
เกี่ยวกับต้นทุน และการใช้ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจอย่างง่าย 

 Importance of accounting to business administration, basic of financial 
accounting; budgeting preparation; financial accounting information for 
business decision making; cost concept; and applying costing for simple 
decision making   

หมายเหตุ : รายวิชาสำหรับนักศึกษากลุ่มหลักสูตรบริหารธุรกิจ ไม่นับหน่วยกิตให้กับ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
Note: This subject is for the business administration programs students 
only, credits are not counted for accounting major students 
 

01-404-012-103  การบัญชีการเงิน            3(3-0-6) 
Financial Accounting 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 
แนวคิดพื้นฐานของการบัญชี การรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์รายการค้าและ
กระบวนการบันทึกบัญชี รายการปรับปรุงและรายการปิดบัญชี วงจรบัญชี กา ร
จัดทำงบการเงิน การบัญชีสำหรับธุรกิจบริการ การบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป 
การบัญชีสำหรับธุรกิจการผลิต การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น 

 Fundamental concept of accounting; financial reporting; business 
transaction analysis and accounting procedures; adjusting and closing 
entries; accounting cycle; financial statements preparation; accounting 
for service business; accounting for merchandising business; accounting 
for manufacturing business; basis of financial statements analysis  

หมายเหตุ : รายวิชาสำหรับนักศึกษากลุ่มหลักสูตรบริหารธุรกิจ ไม่นับหน่วยกิตให้กับ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
Note: This subject is for the business administration programs students 
only, credits are not counted for accounting major students 



01-404-012-301  ทฤษฎีบัญชี 3(3-0-6) 
    Accounting Theory 

 วิชาบังคับก่อน : 01-404-011-101 การบัญชีข้ันกลาง 1 และ 
       01-404-011-102 การบัญชีข้ันกลาง 2 
 Prerequisite :  01-404-011-101 Intermediate Accounting 1 and   
                01-404-011-102 Intermediate Accounting 2 
 ประวัติและวิวัฒนาการของทฤษฎีการบัญชีการเงิน แนวคิดและทฤษฎีพื ้นฐาน

เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการรายงานทางการเงิน การวัดผล
กำไร การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน จริยธรรมในการบัญชี 
ประเด็นการบัญชีสำหรับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

History and evolution of financial accounting theory; fundamental 
concepts and theories of financial reporting standards and financial 
reporting; income measurement; asset and liabilities recognition and 
valuation; ethics in accounting; social and environmental accounting 
issues 

 
01-404-012-302  การบัญชีสำหรับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 3(3-0-6) 
 Accounting for SMEs Business Management  
 วิชาบังคับก่อน : 01-404-011-101 การบัญชีข้ันกลาง 1 และ 
       01-404-011-102 การบัญชีข้ันกลาง 2 
 Prerequisite :  01-404-011-101 Intermediate Accounting 1 and   
                01-404-011-102 Intermediate Accounting 2 

สภาพแวดล้อมสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก มาตรฐานรายงานทางการเงิน
สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก การบัญชีห้างหุ้นส่วน การวางระบบบัญชี
และระบบการควบคุมภายใน การวางแผนภาษี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก 

SMEs business environments; Thai Financial Reporting Standards for 
SMEs; partnership accounting; accounting systems and internal control, 
tax planning and laws related to SMEs business 

 
 
 
 
 
 



01-404-012-303  การบัญชีสำหรับตราสารอนุพันธ์ 3(3-0-6) 
    Accounting for Derivatives 

 วิชาบังคับก่อน : 01-404-011-101 การบัญชีข้ันกลาง 1 และ 
       01-404-011-102 การบัญชีข้ันกลาง 2 
 Prerequisite :  01-404-011-101 Intermediate Accounting 1 and   
                01-404-011-102 Intermediate Accounting 2 
 หลักการบริหารเครื่องมือทางการเงิน วิธีการบันทึกบัญชี  และการเปิดเผยข้อมูล

สำหรับเครื่องมือทางการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทย 

 Principle of management of financial instruments; accounting methods 
and disclosure for financial instruments with Thai Financial Reporting 
Standards   

 
01-404-012-304  การบัญชีเฉพาะกิจการ 3(3-0-6) 

    Accounting for Specific Enterprises 
วิชาบังคับก่อน : 01-404-012-103 การบัญชีการเงิน หรือ  

    01-404-010-101 การบัญชีข้ันต้น  
Prerequisite  : 01-404-012-103 Financial Accounting or  

 01-404-010-101 Fundamental Accounting 
 ลักษณะการดำเนินการเฉพาะกิจการ การบัญชีและการควบคุมภายในเกี ่ยวกับ

สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานผลการดำเนินงาน 
และการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการต่อไปนี้ ธนาคาร โรงรับจำนำ โรงพยาบาล 
โรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว สหกรณ์ การประกันภัย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
รวมทัง้ระบบบัญชีเดี่ยว 

 Business Operation of specific enterprises; accounting procedure and 
internal control for assets, liabilities, owner’s equity, income and 
expenses; financial performance and financial position reporting of the 
following businesses: banking, pawnshop, hospital, hotel, tourism 
industry, co-operative, insurance, small and medium – sized entities; 
including single entry bookkeeping system   

 
 
 
 
 
 



01-404-012-305 การทำเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในงานบัญชี  3(2-2-5) 
Data Mining and Big Data Analytics in Accounting 
วิชาบังคับก่อน :  01-404-010-204 การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานบัญชี 
Prerequisite :  01-404-010-204 Database Management for  
                                            Accounting 
ทฤษฎี หลักการ และสถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล เทคนิคการใช้ข้อมูลในคลังข้อมูล
งานบัญชี แนวคิดเบื้องต้นและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการค้นหาความรู้จากฐานข้อมูล 
การทำเหมืองข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ในงานทางบัญชี 

Data warehouse theory, concept, and architecture; data using techniques 
in accounting data warehouse; fundamental concepts and case studies 
of knowledge discovery in databases, data mining, data processing in 
accounting 

01-404-013-203  การบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ         3(3-0-6) 
Accounting for Business Administration 
วิชาบังคับก่อน :  01-404-012-103 การบัญชีการเงิน 

Prerequisite  : 01-404-012-103 Financial Accounting 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ แนวความคิดและการจำแนก
ต้นทุนประเภทต่างๆ การคำนวณและจัดทำงบต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์
ต้นทุน ปริมาณและกำไร การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการกำหนดราคา การใช้ข้อมูล
เพ่ือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ระยะสั้น งบประมาณยืดหยุ่นและการประเมินผล การ
วัดผลการดำเนินงานตามศูนย์ความรับผิดชอบ และเครื่องมือในการบริหารจัดการ
สมัยใหม่ 

Fundamental of accounting for business administration; cost concepts 
and classification; calculation and preparation of statement of cost of 
goods manufactured; cost volume profit analysis; cost for pricing; cost 
information for short-term strategy decision making; flexible budgeting 
and evaluation; operation result evaluation for responsibility 
accounting; and modern decision making technique 

หมายเหตุ : รายวิชาสำหรับนักศึกษากลุ่มหลักสูตรบริหารธุรกิจ ไม่นับหน่วยกิตให้กับ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
Note: This subject is for the business administration programs students 
only, credits are not counted for accounting major students 

 



01-404-013-301  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม 3(3-0-6) 
    Accounting for Planning and Control  

 วิชาบังคับก่อน :  01-404-011-204  การบัญชีต้นทุน 
 Prerequisite  :  01-404-011-204  Cost Accounting 
 บทบาท และแนวคิดของการวางแผนกำไรและการควบคุม กระบวนการและเทคนิค

ในการวางแผนกำไร การจัดทำงบประมาณเชิงกลยุทธ์ การควบคุมและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจากการวางแผนกำไร เทคนิคการวัดผลงานที่ใช้เครื่องมือ
ทางการบริหาร การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลทางการบัญชี 

 Roles and concepts of profit planning and controls; processes and 
technics for profit planning; preparation of strategic budgeting; controls 
and evaluations of operational performances from profit planning; 
performance measurement technics by management tools; creation of 
value added from management by accounting information 

 
01-404-013-302  การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 

    Strategic Cost Management  
     วิชาบังคับก่อน :  01-404-011-205  การบัญชีบริหาร    

    Prerequisite :  01-404-011-205  Managerial Accounting 
 บทบาทของการบริหารต้นทุนเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระบบการบริหารต้นทุน 

แนวคิดสมัยใหม่ในการบริหารต้นทุน ข้อมูลต้นทุนเพื่อการควบคุมและตัดสินใจ  

 Roles of managerial management for strategic management; system of 
managerial; contemporary approaches to managerial; costing information 
for controls and making decision    

 
01-404-013-303  การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 3(3-0-6) 

    Accounting for Environmental and Social Responsibility 
 วิชาบังคับก่อน : 01-404-011-101 การบัญชีข้ันกลาง 1 และ 
       01-404-011-102 การบัญชีข้ันกลาง 2 
 Prerequisite :  01-404-011-101 Intermediate Accounting 1 and   
                01-404-011-102 Intermediate Accounting 2 
 แนวคิดการวัดมูลค่า และการรับรู้การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม กระบวนการ

บริหารจัดการสิ ่งแวดล้อม การรวบรวม บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม การวัดผลการดำเนินงานแบบ Triple Bottom Line หรือ ไตรกำไรสุทธิ 
และการจัดทำรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 



 Concepts of measurement and recognition of social and environmental 
accounting; environmental management processes; collection, 
recording, and analysis of environmental information; performance 
measurement in term of Triple Bottom Line; and preparation of 
sustainability report 

 
01-404-013-401  ปัญหาพิเศษทางการบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 

   Special Problem in Managerial Accounting 
วิชาบังคับก่อน :  01-404-011-205  การบัญชีบริหาร    
Prerequisite  :  01-404-011-205  Managerial Accounting 
แนวคิดและเครื่องมือทางการบัญชีบริหารภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ประเด็นปัญหาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับบัญชีบริหารเชิงลึก โดยผ่านการแก้ปัญหาด้วย
ระเบียบวิธีวิจัย 

Managerial accounting concepts and tools under changing environment; 
special issues related to advanced managerial accounting through solving 
problem with research process 

01-404-014-104  กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร         3(3-0-6) 
    Business Law and Taxation 

วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 

 หลักทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ กฎหมายลักษณะบุคคลและทรัพย์ กฎหมาย
ลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทำ
ของ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทนนายหน้า ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท การจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในทางธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา หลักการ แนวคิด วิธีการ
และความจำเป็นที่รัฐจะต้องจัดเก็บภาษี หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลและ
องค์กรต่อสังคมในการเสียภาษี  โครงสร้างภาษีอากร วิธีการจัดเก็บภาษีตามประมวล
รัษฎากร หลักและวิธีการจัดเก็บอากรศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

 Introduction to business law and business legal system; general 
principles of business law practices including personal and property law, 
law of trading, prevailing law, renting, borrowing, lending, hiring, warranty, 
credit transactions and security devices, such as, mortgages, pledges, and 
liens, partnership and companies law, registration of rights, intellectual 
property law; principles, concepts, methods, and necessities of tax 



collection by government, duty and responsibility of individuals and 
organizations towards the society by paying tax, tax structure, tax 
collection system under the revenue code: fundamentals and methods 
of collection for customs duty, excise tax, signboard tax, land and 
building tax 

หมายเหตุ : รายวิชาสำหรับนักศึกษากลุ่มหลักสูตรบริหารธุรกิจ ไม่นับหน่วยกิตให้กับ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
Note: This subject is for the business administration programs students 
only, credits are not counted for accounting major students 

 
01-404-014-301  บัญชีนิติเวช            3(3-0-6) 

    Forensic Accounting  
 วิชาบังคับก่อน :  - 
 Prerequisite :  - 
 วิชาชีพของการบัญชีนิติวิทยา ทฤษฎี ประเภทของการทุจริต ผลสำรวจ กระบวนการ

ด้านการบัญชีนิติวิทยา วิธีการสืบสวน การจัดการพยานหลักฐาน การสอบสวน การ
สัมภาษณ์ซักถามข้อมูล การรายงานผล การป้องกันการทุจริต รูปแบบการทุจริตใน
องค์กรและการวางแผนรับมือการทุจริต การทุจริตรายงานทางการเงิน อาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ การคอร์รัปชันและการฟอกเงิน วิทยาการข้อมูลกับการบัญชีนิติวิทยา 
อาชญากรรมไซเบอร์และการตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล การประเมินมูลค่าความ
เสียหาย 

 Forensic Accounting Profession; theory, types of fraud, survey results, 
forensic accounting process; forensic methods; evidence management; 
investigation; interview to gather information; reporting; fraud prevention; 
organization fraud schemes and prevention; fraudulent financial 
reporting; economic crime; corruption and money-laundering; data 
science and forensic accounting; cyber-crime and investigation of digital 
evidence; economic losses assessment 

 
 



01-404-014-302  การภาษีอากรสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
    Taxation for International Business 
    วิชาบังคับก่อน : 01-404-010-201  กฎหมายภาษีอากรธุรกิจ 

Prerequisite :  01-404-010-201 Business Tax Law 
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรระหว่างประเทศ อนุสัญญาภาษีซ้อน 

การกำหนดราคาโอน ภาษีธุรกิจการค้าบนอินเทอร์เน็ตหรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
คลังสินค้าทัณฑ์บน และประเด็นปัญหาทางภาษีอากรสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 

 Law and orders related to international taxation; double tax agreement; 
transfer pricing; business tax for e-commerce; bonded warehouse and 
tax issues for international business 

 
01-404-014-303 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการตรวจสอบและระบบสนับสนุน 3(2-2-5) 
 การสอบบัญชี 
 Audit Software and Auditing Support System 

วิชาบังคับก่อน :  01-404-011-302  การสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อม่ัน                                
Prerequisite :  01-404-011-302  Auditing and Assurance Services 

 เครื่องมือและเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ การรวบรวมหลักฐาน
การสอบบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์ การประเมินการควบคุมทั่วไปและการควบคุม
ระบบงานคอมพิวเตอร์ การฝึกทักษะในการจัดทำและนำเสนอผลการตรวจสอบใน
กระดาษทำการโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ  

 Computer – Assisted Audit Tools and Techniques – CAATTs; gathering 
of audit evidence by using computer; general control and application 
control assessment; practice in preparation and presentation in working 
paper by CAATTs 

 



01-404-014-304 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในงานสอบบัญชี 3(3-0-6) 
 Big Data and Data Analytics in Auditing 

วิชาบังคับก่อน :  01-404-011-302  การสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อม่ัน                                  
Prerequisite :  01-404-011-302  Auditing and Assurance Services 

 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการจินตทัศน์ของข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ในงานสอบบัญชี การนำเข้าข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ผิดปกติ การพยากรณ์จากข้อมูลทางการเงิน เทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ในงานสอบบัญชี และการนำเสนอข้อมูล
ด้วยภาพ 

 Concept of big data analytics and visualization; managing big data; data 
ingestion and data processing; abnormal financial information analytics; 
forecasting of financial information; advanced analytics technique for 
big data in auditing and data visualization 

01-404-015-301  การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี  1(0-2-1) 
    Preparation for Professional Experiecnce in Accounting 

วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 

 การฝึกนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พัฒนา 
ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะวิชาชีพ บุคลิกภาพ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน การ
ติดต่อสื ่อสาร มารยาทในการอยู ่ร่วมกับผู ้อื ่น การใช้อุปกรณ์สำนักงาน  การใช้
โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมสเปรดชีท และโปรแกรมการนำเสนอ  

 Students’ preparation for the job-training program; develop student’s 
knowledge, skills, professionalism, and personalities; establish positive 
attitude towards work, effective communication skills, and business 
etiquette; knowledge on operating the office equipment; using word 
processing, spread sheet and presentation program 

 



01-404-015-302  การฝึกงานทางการบัญชี  3(0-40-0) 
    Practicum for Accounting  

วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 

 การศึกษาที่เน้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการบัญชี โดยเข้าฝึกปฏิบัติงาน
เต็มเวลา ในหน่วยงาน สถานประกอบการ หรือองค์การต่าง ๆ 

 หมายเหตุ :  
 1. ระยะเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง ใน 1 ภาคการศึกษา 
 2. การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น 
 พ.จ. หรือ S = พอใจ (Satisfactory) หรือ 
 ม.จ. หรือ U = ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

 The study focused on Practicum in accounting and required to work full-
time in enterprises and organizations 

 Notation: 
 1. Practicum period must not less than 200 hours in one semester 
 2. Student evaluation score level: 
 S = Satisfactory or 
 U = Unsatisfactory 
 
01-404-015-303  การฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ                                  3(0-9-3) 

Professional Practice Experiecnce 
วิชาบังคับก่อน :  01-404-015-302  การฝึกงานทางการบัญชี 
Prerequisite  :  01-404-015-302  Practicum for Accounting  

 เน้นการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพบัญชีโดยเลือกตามโอกาสในการประกอบอาชีพ
ทางบัญชี 

 Focusing on Practicum program in professional accounting selected to 
accounting career opportunities   

 
01-404-015-304  โครงงานพิเศษทางการบัญชี                                 3(0-9-3) 

Special Project in Accounting 
วิชาบังคับก่อน :  01-404-015-302  การฝึกงานทางการบัญชี 
Prerequisite  :  01-404-015-302  Practicum for Accounting  

 เน้นการบูรณาการศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจกับงานบัญชีเพื่อการแก้ปัญหาจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ นำเสนอโครงงานที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่อสถาน
ประกอบการ 



  Focusing on integration between business administration and accounting 
principles for finding solutions from Practicum program; presenting a 
project related to working in organization 

 
01-404-015-401  สหกิจศึกษาทางการบัญชี    6(0-40-0) 

    Co-operative Education in Accounting 
วิชาบังคับก่อน :  01-404-015-301  การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึก 
                                             ประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี 
Prerequisite  :  01-404-015-301  Preparation for Professional  

     Experience in Accounting 
 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานของหน่วยงาน

นั้น เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ต้องทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านบัญชีหรือ
สอบบัญชีส ่งและนำเสนอต่อคณาจารย์หรือสถานประกอบการ เพื ่อเป็นการ
ประเมินผลการศึกษา โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและ
พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ นักศึกษาจะต้องทำการ
นำเสนอโครงงานและส่งเล่มโครงงานภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

 หมายเหตุ : การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น  
    พ.จ. หรือ S = พอใจ (Satisfactory) หรือ 
       ม.จ. หรือ U = ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

 Training in an organizations, as full-time employees for the period of one 
semester: the project related to accounting and auditing is constructed 
and will be presented to the faculty or the firm; the project will be 
evaluated by the co-operative advisors and employers in order to 
measure and evaluate the performance; students are required to 
conduct presentations on their projects 

 Notation: Student evaluation score level: 
              S = Satisfactory or 
               U = Unsatisfactory 


