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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560
รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

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

วิชาเอก
การบัญชี
หลักสูตร
จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
โครงสร้ างหลักสูตร
โครงสร้ างหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต แบ่งเป็ น
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ (21 หน่ วยกิต)
1) กลุม่ วิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
2) กลุม่ วิชาธุรกิจและการประกอบการ
3) กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ก.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก (ไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต
1) กลุม่ วิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
2) กลุม่ วิชาธุรกิจและการประกอบการ
3) กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4) กลุม่ วิชาสุนทรี ยศาสตร์ และวัฒนธรรม
5) กลุม่ วิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยัง่ ยืน
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30 หน่ วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุม่ วิชาแกน
2) กลุม่ วิชาเอกบังคับ
3) กลุม่ วิชาเอกเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

99
42
36
21
9

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต

รายวิชาตามโครงสร้ างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่ วยกิต
ก.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ (จานวน 21 หน่ วยกิต)
1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร จานวน 5 วิชา รวม 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai for Careers))
GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(English for Communication 1)
GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(English for Communication 2)

3 (3-0-6)

บังคับ

3 (3-0-6)

บังคับ*

3 (3-0-6)

GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
อาชีพ 1
(English for Communication in
Careers 1)

3 (3-0-6)

GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
อาชีพ 2
((English for Communication in
Careers 1)

3 (3-0-6)

1) บังคับ*
2) ศึกษาก่อน
GE002 หรื อ
คะแนน TOEIC
250 หรื อเทียบเท่า
1) บังคับ*
2) ศึกษาก่อน
GE003 หรื อ
คะแนน TOEIC
350 หรื อเทียบเท่า
1) บังคับ*
2) ศึกษาก่อน
GE004 หรื อ
คะแนน TOEIC
450 หรื อเทียบเท่า
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เงื่อนไข
1. นักศึกษาชาวต่างชาติ ที่ ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ 1 (Native English Speaker) ให้ นักศึกษา
เลื อกเรี ยนรายวิชาภาษาต่ างประเทศวิชาอื่ นทดแทน วิชา GE002 ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสาร 1*
วิชา GE003ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2* GE004 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1*
และ วิชา GE005ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสารในงานอาชีพ 2* ให้ ครบจานวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา
ทดแทนรายวิชาภาษาอังกฤษ
2. สาหรับรายวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC หรื อเทียบเท่า เพื่อขอ
ยกเว้ นรายวิชาภาษาอังกฤษได้ โดยต้ องยื่ นผลคะแนนสอบ TOEIC ให้ เสร็ จสิ น้ ภายในภาคเรี ยนที่ 2 ของ
ปี การศึกษาที่ 2 ที่นักศึกษาเข้ าศึกษา ในกรณี ที่ยื่นผลคะแนน TOEIC 550 หรื อมากกว่า นักศึกษาสามารถ
ได้ รับยกเว้ นวิชาภาษาอังกฤษได้ ทกุ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป และต้ องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาอื่นๆ ที่
เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยทดแทนให้ ครบ/ไม่น้อยกว่าจานวนหน่วยกิตที่ได้ รับการยกเว้ น เพื่อให้ มีจานวนหน่วย
กิตครบตามที่หลักสูตรกาหนด
เกณฑ์ การขอทดแทนรายวิชาภาษาอังกฤษด้ วยคะแนนสอบ TOEIC
ผลคะแนนสอบ TOEIC 250-349 ใช้ ทดแทนรายวิชา GE002
ผลคะแนนสอบ TOEIC 350-449 ใช้ ทดแทนรายวิชา GE003 และ GE003
ผลคะแนนสอบ TOEIC 450-549 ใช้ ทดแทนรายวิชา GE002 GE003 และ GE004
ผลคะแนนสอบ TOEIC 500 ขึ ้นไป ใช้ ทดแทนรายวิชา GE002 GE003 GE004 และ GE005
2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ จานวน 1 วิชา รวม 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

GE101 การประกอบการที่ขบั เคลื่อนด้ วย

3 (3-0-6)

–

นวัตกรรม
(Innovation – Driven
Entrepreneurship)
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จานวน 1 วิชา รวม 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทลั และ

3 (3-0-6)

การโค้ ด
(Digital Innovative Thinking and
Coding)
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–
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ก.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก (เลือกเรียนไม่ น้อยกว่ าจานวน 9 หน่ วยกิต) ตาม
กลุ่มวิชาต่ อไปนี ้
กลุม่ วิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills)
กลุม่ วิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)
กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science and Technology)
กลุม่ วิชาสุนทรี ยศาสตร์ และวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture)
กลุม่ วิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยัง่ ยืน (Quality of Life and Sustainable Society)
1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

GE006
GE007
GE008

GE051
GE052

GE053
GE054
GE055

1) กลุ่มภาษา
ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร
(Malay for Communication)
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
(Vietnamese for Communication)
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
(Burmese for Communication)
2) กลุ่มทักษะการสื่อสาร
มิตแิ ห่งศัพท์
(Aspects of Vocabulary)
การเขียนโครงการทางวิชาการและ
วิจยั
(Research and Academic
Project Writing)
การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ
(Business Reading and Writing)
การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต
(Reading for Life Development)
ทักษะการพูดและการนาเสนองาน
(Speaking and Presentation
Skills)

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–
–
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–
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–
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

GE056 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
(Intercultural Communication)
GE057 นักข่าวพลเมือง
(Citizen Reporter)

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

GE102

GE103
GE104
GE105

GE106
GE107
GE108
GE109

จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
(Business Ethics and Social
Responsibility)
การคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking)
ธุรกิจออนไลน์
(Online Business)
กฎหมายเบื ้องต้ นสาหรับ
ผู้ประกอบการ
(Law for Entrepreneurs)
กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Commerce Law)
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
(Trading and Investment)
การบริ หารความมัง่ คัง่
(Wealth Management)
ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม
(Food Business for Wellness
and Beauty)
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3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–
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3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Modern Innovation Technology)
GE203 การคิดเชิงวิเคราะห์สาหรับธุรกิจ
(Analytical Thinking for
Business)
GE204 เกษตรอัจฉริยะ
(Smart Farming)
GE205 ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางเพื่อสุขภาพ
และความงาม
(Cosmetic Products for Health
and Beauty)
GE206 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย
(Thai Herbs Wisdom)
GE207 เทคโนโลยีดจิ ิทลั
(Digital Technology)
GE208 เกมดิจิทลั
(Digital Games)

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์ และวัฒนธรรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

1) กลุ่มสุนทรียศาสตร์
GE301 ปรัชญาความรัก
(Philosophy of Love)
GE302 ปรัชญาศิลปะ
(Philosophy of Art)
GE303 รูปรสกลิ่นสีเสียง
(Shape, Taste, Smell, Color,
Sound)
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3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

GE304 เรื่ องเล่าในโลกสมัยใหม่
(Narratives in the Modern World)
GE305 การตีความละครและภาพยนตร์
(Interpretation of Drama and
Film)
GE306 นิทานของโลก
(Tales of the World)
GE307 พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้ าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิ ยชาติ
สยามบรมราชกุมารี
(HRH Princess Maha Chakri
Sirindhorn’s Writing)
GE308 วรรณกรรมสร้ างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่ง
อาเซียน
(Southeast Asian Writers Award)
GE309 การอ่านร้ อยกรองไทย
(Thai Poetry Recitation)
GE310 นาฎศิลป์ ไทย
(Thai Classical Dance)
GE311 แดนซ์
(Dance)
GE312 การขับร้ อง
(Singing)
GE313 ดนตรี วิจกั ษณ์
(Music Appreciation)
GE314 การจัดดอกไม้
(Flower Decoration)
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3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(2-2-5)

–

3(2-2-5)

–

3(2-2-5)

–

3(3-0-6)

–

3(2-2-5)

–
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

GE315 พัสตราภรณ์
(Costume and Garment)
GE316 การออกแบบเครื่ องแต่งกายและ
การแต่งหน้ า
(Costume and Make-Up Design)
GE317 ศิลปะวิจกั ษณ์
(Art Appreciation)
GE318 การละเล่นและเพลงพื ้นบ้ านไทย
(Thai Folk Games and Songs)
GE351
GE352
GE353
GE354

GE355

GE356
GE357

3(3-0-6)

–

3(2-2-5)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

2) กลุ่มวัฒนธรรม
วัฒนธรรมประชานิยม
(Popular Culture)
สื่อบันเทิงอาเซียน
(ASEAN Entertainment Media)
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Cultures)
อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติ
ในศิลปะไทย
(Foreign Culture Influence on
Thai Arts)
ประวัติศาสตร์ สงั คมไทยหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
(History of Thailand’s Society
after Revolution)
อุดมการณ์สร้ างชาติของจีน
(China’s National Ideology)
เหตุการณ์ปัจจุบนั ของโลก
(Current World Events)

8

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

คูม่ ือการศึกษา ปี การศึกษา 2560
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

GE358 ภาวะหลายภาษา
(Multilingualism)
GE359 การจัดการพิพิธภัณฑ์
(Museum Management)
GE360 ปรัชญาตะวันตก
(Western Philosophy)
GE361 ปรัชญาตะวันออก
(Eastern Philosophy)
GE362 วัฒนธรรมชา
(Tea Culture)
GE363 วัฒนธรรมข้ าว
(Rice Culture)
GE364 วัฒนธรรมน ้า
(Water Culture)
GE365 ศาลเจ้ าและการไหว้ เจ้ าของชาวจีน
ในประเทศไทย
(Chinese Shrine and Oblation in
Thailand)
GE366 ความหลากหลายของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ในสังคมไทย
(Ethnic Diversity in Thai Society)
GE367 ความหลากหลายทางเพศใน
สังคมไทย
(Gender Diversity in
Thai Society)
GE368 คติชนสร้ างสรรค์
(Creative Folklore)
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3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

คูม่ ือการศึกษา ปี การศึกษา 2560
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศ
ใกล้ เคียง
(Archaeology in Thailand and
Neighboring Countries)
GE370 ท้ องถิ่นกับการสร้ างสรรค์สินค้ าทาง
วัฒนธรรม
(Local and Creative Cultural
Products)
GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธีใน
สังคมไทย
(Royal Tradition and Ceremony
in Thailand)
GE372 ประเพณีประดิษฐ์
(Invented Tradition)
GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย
(Tradition and Festivals in
Thailand)
GE374 ประวัติศาสตร์ ของภาพถ่าย
(History of Photography)
GE375 ประวัติศาสตร์ แอนิเมชัน่
(Animation History)
GE376 ความเชื่อในสังคมไทย
(Faith in Thai Society)
GE377 โหราศาสตร์ และการพยากรณ์
(Astrology and Forecasting)
GE378 ศาสนาของโลก
(World Religions)
GE379 หมากล้ อม
(Go)
10

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(2-2-5)

–

คูม่ ือการศึกษา ปี การศึกษา 2560
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

GE380 หมากรุกไทยและสากล
(Thai and International Chess)

3(2-2-5)

5. กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต

–

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

GE401

GE402
GE403
GE404

GE405
GE406

GE407
GE408

1) กลุ่มคุณภาพชีวิต
ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคม
ดิจิทลั
(Information Literacy Skills in
Digital Society)
เปิ ดโลกกว้ างสูส่ งั คมแห่งการเรี ยนรู้
(Discovery of Learning Society)
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
(Media Literacy Skill)
เจนเนอเรชัน่ ซี กับคุณภาพชีวิต
(Generation Z and Quality of
Life)
จิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental Psychology)
จิตวิทยากับการบริหารตนเอง
(Psychology for SelfManagement)
จิตวิทยาการทางานเป็ นทีม
(Psychology for Teamwork)
การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นา
(Personality Development for
Leaders)
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3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

คูม่ ือการศึกษา ปี การศึกษา 2560
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

GE409 แฟชัน่
(Fashion)
GE410 การทาอาหาร
(Cooking)
GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม
(Health and Beauty Care)
GE451
GE452

GE453

GE454
GE455
GE456

GE457

GE458

2) กลุ่มสังคมยั่งยืน
ศาสตร์ ของพระราชา
(Knowledge of the King)
หอการค้ าไทยและมหาวิทยาลัย
ของเรา
(TCC and Our UTCC)
สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ยงั ยืน
(Social Studies for Sustainable
Society)
กฎหมายสาหรับชีวิตประจาวัน
(Law for Everyday Life)
ทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property)
การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ และ
วัฒนธรรม
(Geography and Cultural
Tourism)
ภูมิ-ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวไทย
(Geography and History for Thai
Tourism)
มโนทัศน์เรื่ องความตาย
(Concept of Death)
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3(3-0-6)

–

3(2-2-5)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

คูม่ ือการศึกษา ปี การศึกษา 2560
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

GE459 พุทธธรรมกับการแก้ ปัญหาชีวิต
(Buddhist Principles and Life
Solutions)
GE460 นิเวศสานึก
(Ecological Consciousness)
GE461 สิ่งแวดล้ อมในอาเซียน
(ASEAN Environment)

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน จานวน 14 วิชา รวม 42 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

AC101 การบัญชีเบื ้องต้ น
(Principles of Accounting)
AC102 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและวิชาชีพ
บัญชี
(Law Relating to Business and
Accounting Profession)
SC921 คณิตศาสตร์ ธุรกิจ
(Business Mathematics)
EC921 หลักเศรษฐศาสตร์ 1
(Principles of Economics 1)
EC922 หลักเศรษฐศาสตร์ 2
(Principles of Economics 2)
SC922 สถิตธิ ุรกิจ
(Business Statistics)
AC204 ระบบสารสนเทศเบื ้องต้ น
(Introduction to Information
Systems)
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3 (2-2-5)

–

3 (3-0-6)

–

3 (3-0-6)

–

3 (3-0-6)

–

3 (3-0-6)

–

3 (3-0-6)

–

3 (3-0-6)

–

คูม่ ือการศึกษา ปี การศึกษา 2560
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

AC206 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการ
จัดการการปฏิบตั ิการ
(Quantitative Analysis and
Operation Management)
AC208 การภาษี อากร 1
(Taxation 1)
BA921 การจัดองค์การและการบริหาร
(Organization and
Management)
BA922 หลักการตลาด
(Principles of Marketing)
BA923 การเงินธุรกิจ
(Business Finance)
HE921 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
(Business English)

3 (2-2-5)

–

3 (3-0-6)

–

3 (3-0-6)

–

3 (3-0-6)

–

3 (2-2-5)

สอบผ่าน AC101

3 (3-0-6)

BA925 การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management)

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน
GE005 หรื อ
คะแนน TOEIC
550 หรื อเทียบเท่า
ศึกษาวิชาแกน
มาแล้ วไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ จานวน 12 วิชา รวม 36 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

AC110 การบัญชีชนกลาง
ั้
1
(Intermediate Accounting 1)
AC210 บรรษั ท ภิ บ าล การควบคุม ภายใน
และการบริหารความเสี่ยง
Corporate Governance, Internal
Control and Risk Management)
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3 (2-2-5)

สอบผ่าน AC101

3 (3-0-6)

สอบผ่าน BA 921

คูม่ ือการศึกษา ปี การศึกษา 2560
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

AC211 การบัญชีชนกลาง
ั้
2
(Intermediate Accounting 2)
AC212 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Accounting Information
Systems)
AC213 การบัญชีต้นทุน
(Cost Accounting)
AC314 การบัญชีบริหาร
(Managerial Accounting)
AC315 การสอบบัญชีและการให้
ความเชื่อมัน่
(Auditing and Assurance)
AC316 การตรวจสอบภายในและ
การตรวจสอบระบบสารสนเทศ
(Internal Auditing and Information
Systems Auditing)
AC317 การภาษี อากร 2
(Taxation 2)
ั้ ง 1
AC318 การบัญชีชนสู
(Advanced Accounting 1)
AC420 รายงานทางการเงินและ
การวิเคราะห์
(Financial Reporting and Analysis)
AC421 การบัญชีชนสู
ั้ ง 2
(Advanced Accounting 2)

3 (2-2-5)

สอบผ่าน AC101

3 (3-0-6)

สอบผ่าน AC101
และAC204

3 (2-2-5)

สอบผ่าน AC101

3 (2-2-5)

สอบผ่าน AC101

3 (3-0-6)

สอบผ่าน AC110
และ AC211

3 (3-0-6)

สอบผ่าน AC210
และ AC212

3 (3-0-6)

สอบผ่าน AC101
และ AC208
สอบผ่าน AC110
และ AC211
สอบผ่าน AC110
และ AC211

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

3 (2-2-5)
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สอบผ่าน AC110
และ AC211

คูม่ ือการศึกษา ปี การศึกษา 2560
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

3. กลุ่มวิชาเอกเลือก มี 3 กลุม่ วิชา ให้ เลือกเรี ยน 7 วิชา รวม 21 หน่วยกิต โดยต้ อง
เลือกเรี ยนวิชาสัมมนาทางการบัญชี 1 รายวิชา กรณีเลือกเรี ยนสหกิจศึกษา ให้ เลือกเรี ยนวิชาเอกเลือก
5 วิชา สาหรับกรณีไม่เลือกเรี ยนสหกิจศึกษา ให้ เลือกเรี ยนวิชา AC437 เกมจาลองทางบัญชี หรื อ
AC454 เกมจาลองทางสอบบัญชี อย่างน้ อย 1 รายวิชา
กลุ่มวิชาการบัญชีภาคธุรกิจ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

AC430
AC431
AC432

AC433
AC434

AC435

AC436

AC437

การบัญชีระหว่างประเทศ
(International Accounting)
การบัญชีเฉพาะกิจการ
(Institutional Accounting)
สัมมนาบัญชีการเงิน
(Seminar in Financial
Accounting)
การบริ หารโครงการ
(Project Management)
การวางแผนและควบคุมโดย
งบประมาณ
(Budgetary Planning and
Control)
การบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้ อม
(Environmental Management
Accounting)
สัมมนาบัญชีบริ หาร
(Seminar in Managerial
Accounting)
เกมจาลองทางบัญชี
(Accounting Simulation
Games)

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
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สอบผ่าน AC110
และ AC 211
สอบผ่าน AC101

3 (3-0-6)

สอบผ่าน AC110
และ AC 211

3 (3-0-6)

สอบผ่าน BA923

3 (2-2-5)

สอบผ่าน AC213

3 (3-0-6)

สอบผ่าน AC213

3 (3-0-6)

สอบผ่าน AC314

3 (1-4-4)

สอบผ่าน AC101

คูม่ ือการศึกษา ปี การศึกษา 2560
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

AC440
AC441
AC442
AC443
AC444
AC445

AC446
AC454
AC476

AC477

การวางแผนภาษีอากร
(Tax Planning)
สัมมนาภาษีอากร
(Seminar in Taxation)
การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
(Public Sector Accounting)
การวิจยั ทางการบัญชี
(Accounting Research )
การบริ หารความเสี่ยงทางธุรกิจ
(Business Risk Management)
การบัญชีสาหรับเครื่ องมือทาง
การเงิน
(Accounting for Financial
Instruments)
ประเด็นพิเศษในด้ านการบัญชี
(Special Topics in Accounting)
เกมจาลองทางสอบบัญชี
(Auditing Simulation Games)
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี
สาหรับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก
(Accounting Software Packages
for SMEs)
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี
สาหรับธุรกิจขนาดใหญ่
(Accounting Software Packages
for Large Enterprise)

3 (3-0-6)

สอบผ่าน AC317

3 (3-0-6)

สอบผ่าน AC317

3 (3-0-6)

สอบผ่าน AC101

3 (3-0-6)

สอบผ่าน SC922
AC314 และ AC315

3 (3-0-6)

สอบผ่าน AC110
และ AC211
สอบผ่าน AC110
AC211 และ BA923

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (1-4-4)

สอบผ่าน AC315
และ AC317
สอบผ่าน AC315
และ AC316
สอบผ่าน AC212

3 (1-4-4)

สอบผ่าน AC212

3 (1-4-4)
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คูม่ ือการศึกษา ปี การศึกษา 2560
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

AC091

สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

กลุ่มวิชาสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

6 (0-40-20)

สอบผ่านวิชาใน
หลักสูตรตังแต่
้
99 หน่วยกิตขึ ้นไป

จานวนหน่ วยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

AC430
AC437

AC442
AC443

AC446
AC450

AC451
AC452
AC453

การบัญชีระหว่างประเทศ
(International Accounting)
เกมจาลองทางบัญชี
(Accounting Simulation
Games)
การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
(Public Sector Accounting)
การวิจยั ทางการบัญชี
(Accounting Research)

3 (3-0-6)
3 (1-4-4)

สอบผ่าน AC110
และ AC211
สอบผ่าน AC101

3 (3-0-6)

สอบผ่าน AC101

3 (3-0-6)

สอบผ่าน SC922
AC314 และ
AC315
สอบผ่าน AC315
และ AC317
สอบผ่าน AC212
และ AC315

ประเด็นพิเศษในด้ านการบัญชี
(Special Topics in Accounting)
การควบคุมและตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ
(Information System Control
and Auditing)
การบัญชีนิตเิ วช
(Forensic Accounting)
สัมมนาการสอบบัญชี
(Seminar in Auditing)
สัมมนาการตรวจสอบภายใน
(Seminar in Internal Auditing)

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

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

สอบผ่าน AC315
และ AC316
สอบผ่าน AC315

3 (3-0-6)

สอบผ่าน AC316

คูม่ ือการศึกษา ปี การศึกษา 2560
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

AC454
AC476

AC477

AC092

เกมจาลองทางสอบบัญชี
(Auditing Simulation Games)
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี
สาหรับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก
(Accounting Software Packages
for SMEs)
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี
สาหรับธุรกิจขนาดใหญ่
(Accounting Software Packages
for Large Enterprise)
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

3 (1-4-4)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

3 (1-4-4)

สอบผ่าน AC315
และ AC316
สอบผ่าน AC212

3 (1-4-4)

สอบผ่าน AC212

6 (0-40-20)

สอบผ่านวิชาใน
หลักสูตรตังแต่
้
99 หน่วยกิตขึ ้นไป

จานวนหน่ วยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

AC437

AC443
AC446
AC450

เกมจาลองทางบัญชี
(Accounting Simulation
Games)
การวิจยั ทางการบัญชี
(Accounting Research)
ประเด็นพิเศษในด้ านการบัญชี
(Special Topics in Accounting)
การควบคุมและตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ
(Information System Control
and Auditing)

3 (1-4-4)

สอบผ่าน AC101

3 (3-0-6)

สอบผ่าน SC922
AC314 และ AC315

3 (3-0-6)

สอบผ่าน AC315
และ AC317
สอบผ่าน AC315
และ AC316

3 (3-0-6)
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คูม่ ือการศึกษา ปี การศึกษา 2560
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

AC454
AC470

AC471

AC472

AC473

AC474

AC475
AC476

เกมจาลองทางสอบบัญชี
(Auditing Simulation Games)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทางการบัญชี
(Computer Programming for
Accounting Application)
การสื่อสารข้ อมูลและระบบเครื อข่าย
(Data Communications and
Network)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี
(Accounting Information
System Analysis and Design)
ระบบการวางแผนทรัพยากรของ
องค์กรและระบบธุรกิจอัจฉริ ยะ
(Enterprise Resources
Planning Systems and
Business Intelligence)
สัมมนาเทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี
(Seminar in Accounting Information
Systems and Technology)
การจัดการฐานข้ อมูล
(Database Management)
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี
สาหรับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก
(Accounting Software Packages
for SMEs)
20

3 (1-4-4)
3 (2-2-5)

สอบผ่าน AC315
และ AC316
สอบผ่าน AC212

3 (3-0-6)

สอบผ่าน AC204

3 (3-0-6)

สอบผ่าน AC212

3 (3-0-6)

สอบผ่าน AC212

3 (3-0-6)

สอบผ่าน AC212

3 (3-0-6)

สอบผ่าน AC204

3 (1-4-4)

สอบผ่าน AC212

คูม่ ือการศึกษา ปี การศึกษา 2560
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต

เงื่อนไข

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

AC477

AC478
AC093

โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี
สาหรับธุรกิจขนาดใหญ่
(Accounting Software Packages
for Large Enterprise)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Commerce)
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

3 (1-4-4)

สอบผ่าน AC212

3 (3-0-6)

สอบผ่าน AC212

6 (0-40-20)

สอบผ่านวิชาใน
หลักสูตรตังแต่
้
99 หน่วยกิตขึ ้นไป

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาเลือกเรี ยนวิชาเลือกเสรี จานวนอย่างน้ อย 9 หน่วยกิต จากหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หรื อหลักสู ต รอื่ น ๆ ในระดับ ปริ ญ ญาตรี ของมหาวิ ท ยาลัย หอการค้ าไทยหรื อ มหาวิ ท ยาลัยอื่ น ๆ
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศที่ มี ข้อตกลง/ความร่ วมมื อกับมหาวิทยาลัย หรื อได้ รับการรั บรองจาก
สานักงาน ก.พ.
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คูม่ ือการศึกษา ปี การศึกษา 2560
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

แผนการศึกษา(แผนปกติ)
ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคต้ น
จานวนหน่ วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

AC101
GE002
GExxx
BA922
GExxx
GExxx

การบัญชีเบื ้องต้ น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
หมวดศึกษาทัว่ ไป
หลักการตลาด
หมวดศึกษาทัว่ ไป
หมวดศึกษาทัว่ ไป
รวม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18

ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคปลาย
จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

AC110 การบัญชีชนกลาง
ั้
1

3 (2-2-5)

SC921 คณิตศาสตร์ ธุรกิจ
AC102 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและ
วิชาชีพบัญชี
GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
EC921 หลักเศรษฐศาสตร์ 1
GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

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

รวม

18

22

เงื่อนไข
-

เงื่อนไข
สอบผ่าน AC101
การบัญชีเบื ้องต้ น
ศึกษาก่อน GE002
หรื อคะแนน TOEIC 250
ขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า

คูม่ ือการศึกษา ปี การศึกษา 2560
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

รหัสวิชา

ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคต้ น
จานวนหน่ วยกิต

ชื่อวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

AC211 การบัญชีชนกลาง
ั้
2

3 (2-2-5)

EC922
SC922
BA921
AC204
GE004

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

หลักเศรษฐศาสตร์ 2
สถิตธิ ุรกิจ
องค์การและการจัดการ
ระบบสารสนเทศเบื ้องต้ น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในงานอาชีพ 1
รวม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

เงื่อนไข
สอบผ่าน AC101
การบัญชีเบื ้องต้ น
ศึกษาก่อน GE003
หรื อคะแนน TOEIC 350
ขึ ้นไป หรื อเทียบเท่า

18
ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคปลาย
จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

AC213 การบัญชีต้นทุน

3 (2-2-5)

AC206 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
การจัดการการปฏิบตั กิ าร
AC208 การภาษี อากร 1
AC210 บรรษัทภิบาล การควบคุมภายใน

3 (2-2-5)

เงื่อนไข
สอบผ่าน AC101
การบัญชีเบื ้องต้ น
-

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

สอบผ่าน BA921
องค์การและการจัดการ

AC212 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3 (3-0-6)

สอบผ่าน AC101
การบัญชีเบื ้องต้ น และ
AC204 ระบบสารสนเทศเบื ้องต้ น

GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในงานอาชีพ 2

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน GE004
หรื อคะแนน TOEIC 450
ขึ ้นไป หรื อเทียบเท่า

และการบริ หารความเสี่ยง

รวม

18

23

คูม่ ือการศึกษา ปี การศึกษา 2560
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ชัน้ ปี ที่ 3 ภาคต้ น
จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

เงื่อนไข

AC314 การบัญชีบริหาร

3 (2-2-5)

สอบผ่าน AC101
การบัญชีเบื ้องต้ น

AC316 การตรวจสอบภายในและการ
ตรวจสอบระบบสารสนทศ

3 (3-0-6)

สอบผ่าน AC 210
บรรษัทภิบาล การควบคุมภายใน และ
การบริ หาความเสี่ยง และ
AC212 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

AC317 การภาษี อากร 2

3 (3-0-6)

สอบผ่าน AC101
การบัญชีเบื ้องต้ น และ
AC208 การภาษี อากร 1

BA 923 การเงินธุรกิจ

3 2-2-5)

GE101 การประกอบการที่ขบั เคลื่อน
ด้ วยนวัตกรรม
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

3 (3-0-6)

สอบผ่าน AC 101
การบัญชีเบื ้องต้ น
-

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3
18
ชัน้ ปี ที่ 3 ภาคปลาย
จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

เงื่อนไข

AC318 การบัญชีชนสู
ั้ ง 1

3 (2-2-5)

AC315 การสอบบัญชีและการให้
ความเชื่อมัน่

3 (3-0-6)

HE921 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

3 (3-0-6)

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิติทลั
และการโค้ ด
AC….. วิชาเอกเลือก 2 วิชา
รวม

3 (3-0-6)

-

6
18

-

24

สอบผ่าน AC 110
การบัญชีชนกลาง
ั้
1 และ
AC 211 การบัญชีชนกลาง
ั้
2
สอบผ่าน AC 110
การบัญชีชนกลาง
ั้
1 และ
AC 211 การบัญชีชนกลาง
ั้
2
ศึกษาก่อน GE005
หรื อ คะแนน TOEIC 550
ขึ ้นไป หรื อเทียบเท่า

คูม่ ือการศึกษา ปี การศึกษา 2560
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ชัน้ ปี ที่ 4 ภาคต้ น
จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

AC420 รายงานทางการเงินและ
การวิเคราะห์

3 (3-0-6)

AC421 การบัญชีชนสู
ั้ ง 2

3 (2-2-5)

AC….. วิชาเอกเลือก 2 วิชา
………. วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

6
3
15
ชัน้ ปี ที่ 4 ภาคปลาย
จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

BA925 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3 (3-0-6)

AC….. วิชาเอกเลือก 3 วิชา
………. วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

9
3
15

เงื่อนไข
สอบผ่าน AC110
การบัญชีชนกลาง
ั้
1 และ
AC211 การบัญชีชนกลาง
ั้
2
สอบผ่าน AC110
การบัญชีชนกลาง
ั้
1 และ
AC211 การบัญชีชนกลาง
ั้
2
-

เงื่อนไข
ศึกษาวิชาแกน
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
-

หมายเหตุ ข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ถ้ าหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศแจ้ ง
ให้ ทราบในภายหลัง
25

คูม่ ือการศึกษา ปี การศึกษา 2560
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.1 หมวดศึกษาทั่วไป-บังคับ
1. กลุ่มวิชาภาษและทักษะการสื่อสาร
GE001
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
(Thai for Careers)
พัฒ นาทักษะภาษาไทยมาตรฐานในด้ านการฟั ง การพูด การอ่าน การเขี ยน การใช้
ภาษาไทยเพื่ อพัฒ นาความคิดและอาชี พการงาน ฝึ กปฏิ บัติทักษะการใช้ ภาษาไทยโดยใช้
บทเรี ยน บทอ่าน และแบบฝึ กหัดที่มีเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับอาชีพตามสาขาของผู้เรี ยน
GE002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
(English for Communication 1)
พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสารในชีวิตประจาวันโดยเน้ นทักษะการ
ฟั งเพื่อจับใจความสาคัญ และรายละเอี ยดจากข้ อความหรื อบทสนทนาสันๆ
้ การพูดทักทาย
เริ่ มต้ นบทสนทนา แนะนาตนเอง ต้ อนรับ ถามและตอบข้ อมูลอย่างง่าย การอ่ านข้ อความ
ระดับย่อหน้ าอย่างง่ายๆ เพื่อจับใจความสาคัญและแสดงความคิดเห็น การเขียนข้ อความ
สัน้ ๆ ในรูปแบบทัว่ ไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

GE003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
(English for Communication 2)
ศึกษาก่ อน GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 หรื อคะแนน TOEIC 250
หรื อเทียบเท่า
พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน โดยเน้ นทักษะ
การฟั งเพื่อจับใจความส าคัญ และรายละเอียดจากข้ อ ความหรื อบทสนทนาที่ซับซ้ อนขึน้
การมี ส่ ว นร่ ว มในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคิ ด เห็ น การพู ด ใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจาวัน รวมทัง้ การนาเสนอและเปรี ยบเทียบข้ อมูลทาง
ธุรกิ จอย่างง่าย การอ่านข้ อความในหัวข้ อที่ หลากหลายทัง้ ในรู ปแบบทั่วไปและผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
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GE004

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1

3(3-0-6)

(English for Communication in Careers 1)
ศึกษาก่ อน GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 หรื อคะแนน TOEIC 350
หรื อเทียบเท่า
พัฒ นาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสารทางธุรกิจที่สอดคล้ องกับสาขาวิชา
บูร ณาการทัก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น ฝึ ก สนทนาทางโทรศัพ ท์ น าเสนอข้ อ มู ล
เปรี ยบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เขียนบันทึกภายในและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
อ่านข่าวหรื อบทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความสาคัญ กาหนดให้ มีการอ่าน
นอกเวลาและการศึกษาด้ วยตนเอง
GE005

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2

3(3-0-6)

(English for Communication in Careers 2)
ศึกษาก่ อน GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1หรื อคะแนน
TOEIC 450 หรื อเทียบเท่า
พัฒ นาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสารทางธุรกิจที่สอดคล้ องกับสาขาวิชา
บูรณาการทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียน ฝึ กเสนอและอภิปรายข้ อคิดเห็น สัมภาษณ์งาน
เขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน อ่านข่าวหรื อบทความเพื่อศึกษารายละเอียด
และสรุปใจความสาคัญ กาหนดให้ มีการอ่านนอกเวลาและการศึกษาด้ วยตนเอง
2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ
GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Innovation-Driven Entrepreneurship)
กระบวนการประกอบการเพื่อเสริมสร้ างและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด ทักษะ ทัศนคติ
และความสามารถในการเป็ นผู้ประกอบการ โดยการตระหนักถึงปั ญ หาและโอกาส เพื่ อ
ค้ น หาแนวคิด และหนทางเชิ งสร้ างสรรค์ ในการแก้ ไขปั ญ หาและสร้ างคุณ ค่า รวมไปถึ ง
การพัฒนาต่อยอดให้ เกิดการปฏิบตั ใิ นเชิงธุรกิจอย่างเป็ นรูปธรรม
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3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ ด
3(3-0-6)
(Digital Innovative Thinking and Coding)
แนวคิด มุมมอง และการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อสนับสนุนให้ เกิด การเรี ยนรู้ และ
การแก้ ปัญหาในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั ฝึ กทักษะพืน้ ฐานการใช้ แอปพลิเคชัน และการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ สมัยใหม่ ผ่ านกระบวนการค้ นคว้ า วิ เคราะห์ และประมวลผลข้ อมูล จนเกิ ดนวัตกรรมที่
ตอบสนองต่อความต้ องการของคนในสังคม
ก.2 หมวดศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
1) กลุ่มภาษา - ภาษาต่ างประเทศ
GE006
ภาษามาเลย์ เพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

(Malay for Communication)
ทักษะการใช้ ภ าษามาเลย์ ในชีวิตประจ าวันโดยเน้ นการฟั งและการสนทนา บทพูด
พื น้ ฐานที่ จ าเป็ นต่อ การใช้ สื่ อ สาร รวมทัง้ การจับ ใจความส าคัญ และการเขี ย นแสดง
ความคิดเห็นขันพื
้ ้นฐานในระดับย่อหน้ า
GE007

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Vietnamese for Communication)
ทักษะการใช้ ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวันโดยเน้ นการฟั งและการสนทนา บทพูด
พื น้ ฐานที่ จ าเป็ นต่อ การใช้ สื่ อ สาร รวมทัง้ การจับ ใจความส าคัญ และการเขี ย นแสดง
ความคิดเห็นขันพื
้ ้นฐานในระดับย่อหน้ า

GE008

ภาษาพม่ าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Burmese for Communication)
ทัก ษะการใช้ ภ าษาพม่ าในชี วิต ประจ าวัน โดยเน้ น การฟั ง และการสนทนา บทพูด
พื น้ ฐานที่ จ าเป็ นต่อ การใช้ สื่ อ สาร รวมทัง้ การจับ ใจความส าคัญ และการเขี ย นแสดง
ความคิดเห็นขันพื
้ ้นฐานในระดับย่อหน้ า
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GE051

GE052

2) กลุ่มทักษะการสื่อสาร
มิตแิ ห่ งศัพท์
3(3-0-6)
(Aspects of Vocabulary)
ศัพท์กบั การเรี ยนภาษา โครงสร้ างศัพท์ ตัวสะกดกับการออกเสียง ความหมายของ
ศัพท์ ประวัติคาศัพท์ วิธีใช้ คา การบัญญัติศพั ท์ ทักษะการใช้ พจนานุกรม การศึกษาคา
เปรี ยบเทียบต่างศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจัย

3(3-0-6)

(Research and Academic Project Writing)
โครงสร้ างโครงการแบบต่าง ๆ เช่น โครงการนาเสนอกิจกรรม โครงการทางวิชาการ
และโครงการวิจยั โดยใช้ ภาษาที่ชดั เจนและเหมาะสม
GE053

การอ่ านและการเขียนทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Reading and Writing)
หลักการและความสาคัญของการอ่านและการเขียนในธุรกิจ ศึกษาศัพท์และสานวน
ธุรกิ จในด้ านความหมายและการใช้ ในบริ บทต่าง ๆ วิเคราะห์ และตีความบทความทาง
ธุรกิจในสื่อสิ่งพิมพ์ร่วมสมัยและสื่อใหม่ พัฒ นาทักษะการเขียนทางธุรกิจรู ปแบบต่าง ๆ
และฝึ กปฏิบตั ิ

GE054

การอ่ านเพื่อพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Reading for Life Development)
ความหมาย ความสาคัญและคุณค่าของการอ่าน ความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านกับ
การพัฒนาชีวิต พัฒนาทักษะการอ่าน อ่านจับใจความสาคัญ อ่านวิเคราะห์และตีความ
ฝึ กปฏิบตั ิโดยเลือกบทความที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาชีวิตและการปรับตัวในโลกสมัยใหม่
อย่างมีคณ
ุ ค่า

GE055

ทักษะการพูดและการนาเสนองาน
3(3-0-6)
(Speaking and Presentation Skills)
แนวคิด หลักการพูดและการนาเสนองานเชิงธุรกิจ การวางแผนการพูดและการใช้ สื่อ
เพื่อประกอบการพูดและนาเสนองาน เทคนิคการใช้ วจนภาษา อวจนภาษา และเทคโนโลยี
สื่ อ ในการพูด และน าเสนองาน ฝึ ก พูด และน าเสนองานเชิ ง ธุ รกิ จ ในลัก ษณะต่า ง ๆ
ครอบคลุมการบรรยายสรุปเพื่อรายงาน การเสนองานเพื่อการแข่งขันทางธุ รกิจ การแถลง
ข่าว และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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GE056

การสื่อสารระหว่ างวัฒนธรรม

3(3-0-6)

(Intercultural Communication)
ปรัชญา และแนวคิดเกี่ยวกับวัฒ นธรรม โลกาภิวตั น์ มิติทางวัฒนธรรม และความ
แตกต่างระหว่างกลุ่ม วัฒ นธรรมในสัง คมโลก องค์ ป ระกอบที่ เกี่ ยวข้ องกับ ค่านิย มทาง
วัฒนธรรม ภาษา และอัตลักษณ์ บทบาทและความสาคัญของการสื่อสารข้ ามวัฒนธรรมที่
มีตอ่ ปั จเจกบุคคลและองค์กร การปรับตัวเพื่อกลมกลืนกับวัฒนธรรม แนวทางการสื่อสาร
ข้ ามวัฒนธรรมเพื่อลดความขัดแย้ งและสร้ างการยอมรับทังในระดั
้
บบุคคลและระดับองค์กร
GE057

นักข่ าวพลเมือง

3(3-0-6)

(Citizen Reporter)
หลักการ คุณธรรมและจริ ยธรรมของการรายงานข่าวโดยนักข่าวพลเมือง เทคนิคการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลภาพ แสง และเสียง การเรี ยบเรี ยงข่าวสารและผลิตเนื ้อหาด้ วยอุปกรณ์
การสื่อสารเคลื่อนที่
2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ
GE102
จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่ อสังคม

3(3-0-6)

(Business Ethics and Social Responsibility)
จริ ย ธรรมในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ การศึ ก ษ ากรณี ศึ ก ษาด้ านจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ
ความรับผิดชอบของธุรกิจที่พงึ มีตอ่ สังคม สิ่งแวดล้ อม ลูกค้ า พนักงาน และผู้ลงทุน
GE103

การคิดเชิงออกแบบ

3(3-0-6)

(Design Thinking)
หลักการของกระบวนการคิดเชิ งออกแบบ เพื่ อทาความเข้ าใจปั ญ หาต่าง ๆ โดย
คานึงถึงผู้ที่มีปัญหาเป็ นหลัก การทดสอบและพัฒนาทางออกของปั ญหาแบบวนซ ้าอย่าง
มีระบบ เพื่อสร้ างสรรค์แนวทางและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้ องการของผู้ที่มีปัญหา
คุณ ค่าของกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่สร้ างความแตกต่าง เพื่อเป็ นช่องทางเฉพาะใน
การสร้ างโอกาสทางธุ รกิ จ ใหม่ โดยการรวบรวมมุม มองทางทฤษฎี แ ละการเรี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์จริง
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GE104

ธุรกิจออนไลน์

3(3-0-6)

(Online Business)
ภาพรวมของการท าธุ ร กิ จ ออนไลน์ ประเภทของการท าธุ รกิ จ ออนไลน์ รวมถึ ง
องค์ประกอบที่สาคัญในระบบนิเวศของธุรกิจออนไลน์ ครอบคลุม โลจิสติกส์ ซัพพลาย
เชน และระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคทางการตลาดสาหรับธุรกิจออนไลน์
และการเรี ยนรู้เชิงปฏิบตั ิการเพื่อให้ เข้ าใจการทางานของระบบสาหรับทาธุรกิจออนไลน์ที่ใช้
อยู่ในโลกปั จ จุบัน เข้ าใจมุม มองของทัง้ ผู้ซื อ้ ผู้ข าย และได้ ฝึ ก ใช้ ระบบปฏิ บัติก ารเพื่ อ
ทดลองซื ้อขายจริง
GE105

กฎหมายเบือ้ งต้ นสาหรั บผู้ประกอบการ

3(3-0-6)

(Law for Entrepreneurs)
กฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ การเลือกประเภทองค์กรธุรกิจ การร่ าง
สัญญาทางธุรกิจ สัญญาเช่า สัญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ สัญญาจ้ างงาน และสัญญาทาง
ธุรกิจอื่น ๆ การเจรจาต่อรองทางกฎหมาย การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ การวางแผน
ภาษีสาหรับผู้ประกอบการ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ
GE106

กฎหมายพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(E-Commerce Law)
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาซื ้อขายสินค้ าและกฎหมายการ
โอนเงินและการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแลกเปลี่ยน ข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์
กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลและกฎหมายอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์

GE107

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
3(3-0-6)
(Trading and Investment)
รู้ จัก เศรษฐกิ จ ไทยและธุ รกิ จ ไทย ความรู้ เบื อ้ งต้ น เกี่ ยวกับ การซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์
ข้ อมูลสาคัญ ที่ ควรพิจารณาในการซือ้ ขายหลักทรัพ ย์ ศึกษาปั จจัยที่ มี ผลต่อการดาเนิน
ธุรกิจและราคาหลักทรัพย์ กลยุทธ์การซื ้อขายหุ้นแบบต่าง ๆ การใช้ แอพพลิเคชันต่าง ๆ ใน
การวิเคราะห์ การจัดพอร์ ตการลงทุน และการจาลองการซื ้อขายหลักทรัพย์
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GE108

การบริหารความมั่งคั่ง

3(3-0-6)

(Wealth Management)
ความรู้ พื น้ ฐานที่ จ าเป็ นส าหรับ ธุ รกิ จ การธนาคาร การประกัน ภัย พัน ธบัตร และ
การออมประเภทอื่น ๆ การวางแผนแนวทางการเงินสาหรับคนยุคใหม่ การเงินส่วนบุคคล
GE109

ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม

3(3-0-6)

(Food Business for Wellness and Beauty)
ความหมาย ลักษณะความสาคัญและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม
ประเภทและตัวอย่างผลิตภัณ ฑ์ อาหารเพื่ อสุขภาพและความงาม ที่ ผลิ ตในเชิ งการค้ า
กระบวนการผลิตและการควบคุม ผลิตภัณ ฑ์ อาหารเพื่ อสุขภาพและความงาม แนวโน้ ม
ทิศทางของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
GE202
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Innovation Technology)
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อม ผลิตภัณฑ์การเกษตร
การแพทย์ การสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์หรื อระบบกักเก็บพลังงาน เทคโนโลยีการ
พิมพ์สามมิติ เทคโนโลยีวสั ดุฉลาด เทคโนโลยีพลังงานทดแทน รวมทังวิ
้ ทยาการเทคโนโลยี
ที่เกิดขึ ้นใหม่ที่มีตอ่ การเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก
GE203

การคิดเชิงวิเคราะห์ สาหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
(Analytical Thinking for Business)
พื ้นฐานการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ และสถิติที่มีตอ่ ธุรกิจ เทคนิคและเครื่ องมือที่
ช่วยในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ มีประสิทธิภาพ

GE204

เกษตรอัจฉริยะ
3(3-0-6)
(Smart Farming)
เกษตรกับ ชี วิตประจ าวัน ภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ นด้ านการเกษตร การใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ
การเกษตร ทฤษฎี เ กษตรพอเพี ย ง การใช้ ประโยชน์ จ ากผลผลิ ต และของเหลื อ ทาง
การเกษตร ทิศทางการเกษตรของไทย กรณีศกึ ษาการทาธุรกิจเกษตร
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GE205

ผลิตภัณฑ์ เครื่องสาอางเพื่อสุขภาพและความงาม

3(3-0-6)

(Cosmetic Products for Health and Beauty)
ความสาคัญของเครื่ องสาอางสาหรับสุขภาพและความงาม ประเภทของผลิตภัณฑ์
เครื่ องส าอาง ผลิ ตภัณ ฑ์ ดูแลผิวหนัง ผลิ ตภัณ ฑ์ ดูแลและตกแต่งเส้ น ผม ผลิ ต ภัณ ฑ์
ตกแต่ง สี สัน บนใบหน้ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ส าหรับ ช่องปาก ผลิ ต ภัณ ฑ์ ส าหรับ เด็ก และผู้ใหญ่
ผลิตภัณฑ์แนวสปา แนวทางเลือกการเลือกซื ้อเครื่ องสาอาง หลักการใช้ เครื่ องสาอางแต่ละ
ประเภทในการเสริ ม ความงาม นวัตกรรมเครื่ องสาอางที่เป็ นประโยชน์ในทางเทคโนโลยี
สุขภาพและความงาม
GE206

ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย
3(3-0-6)
(Thai Herbs Wisdom)
ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับสมุนไพรไทย ภูมิปัญญาคนไทยในอดีตและปัจจุบนั ในการใช้
สมุนไพรไทย สรรพคุณของสมุนไพรไทยด้ านการเกษตร การแพทย์และอุตสาหกรรม

GE207

เทคโนโลยีดจิ ิทัล
3(3-0-6)
(Digital Technology)
ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี ใ นยุ ค ดิ จิ ทั ล ความหลากหลายของเทคโนโลยี
ผลกระทบที่ มี ต่อรู ปแบบการดาเนินชีวิตในยุคดิจิ ทัล การประกอบธุ รกิ จ เศรษฐกิจ และ
สภาพแวดล้ อม รวมถึงคุณ ธรรม จริ ยธรรม และสิทธิ ม นุษยชน ตลอดจนการปรับตัวเพื่ อ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในยุคดิจิทลั

GE208

เกมดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Games)
เทคนิ ค การตัด สิ น ใจ เทคนิ ค การแข่ ง ขัน ความรู้ ที่ จ าเป็ นในการเล่ น เกมดิ จิ ทั ล
กรณีศกึ ษาเกมดิจิทลั

4. กลุ่มวิชาสุนทรีศาสตร์ และวัฒนธรรม
1) กลุ่มสุนทรียศาสตร์
GE301 ปรัชญาความรัก

3(3-0-6)

(Philosophy of Love)
แนววิธีศึกษาปรากฏการณ์ ของความรัก อันเป็ นอารมณ์ พื ้นฐานของมนุษย์ โดยพินิจ
พิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาของความรักผ่านมุมมองทางปรัชญา ทังในด้
้ านที่เป็ น
ปัจเจก และในด้ านที่มีมิตสิ มั พันธ์กบั สังคมรอบตัว
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GE302

ปรัชญาศิลปะ

3(3-0-6)

(Philosophy of Art)
แนววิธีศึกษากระบวนทัศน์ และการก่ อ ขึน้ ของความหมายในทางศิลปะ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ของความจริง ความรู้ และคุณค่าในงานศิลปะ
GE303

รู ปรสกลิ่นสีเสียง

3(3-0-6)

(Shape, Taste, Smell, Color, Sound)
คาบอกรู ปรสกลิ่นสีเสียงในภาษา สัญ ญาของรู ปรสกลิ่นสีเสียงในมิติของธรรมชาติ
ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม อิทธิพลของรูปรสกลิ่นสีเสียง ต่อความรู้ สึกของมนุษย์และ
การสร้ างสรรค์ ศิล ปะของทุก ด้ านของมนุษ ย์ เช่น สถาปั ต ยกรรม วรรณศิลป์ จิ ต รกรรม
มัณ ฑนศิ ล ป์ การน าความรู้ เรื่ อ งรู ป รสกลิ่ น สี เสี ย งไปใช้ ป ระโยชน์ ท างธุ ร กิ จ ทัง้ แฟชั่น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การโฆษณา การปรุงและออกแบบอาหาร
GE304

เรื่องเล่ าในโลกสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Narratives in the Modern World)
ความหมายและบทบาทหน้ าที่ ของเรื่ องเล่า ความสัม พันธ์ ระหว่างเรื่ องเล่ากับชีวิต
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และจิตวิทยา วิเคราะห์เนื ้อหา รูปแบบและวิธีการเล่า
เรื่ องในสื่อต่าง ๆ ฝึ กปฏิบตั กิ ารเล่าเรื่ องเพื่อจุดประสงค์ตา่ ง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

GE305

การตีความละครและภาพยนตร์

3(3-0-6)

(Interpretation of Drama and Film)
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการตีความละครและภาพยนตร์ วัฒนธรรมการสร้ าง
และเสพละครและภาพยนตร์ ในสังคมไทย แนวทางการวิเคราะห์และตีความละครและ
ภาพยนตร์ กรณีศกึ ษาการวิเคราะห์ละครและภาพยนตร์ และฝึ กปฏิบตั ิ
GE306

นิทานของโลก

3(3-0-6)

(Tales of the World)
ความหมายของนิ ท าน ความส าคัญ และบทบาทของนิ ท านที่ มี ต่ อ มนุ ษ ยชาติ
ลักษณะเด่นของนิทานทังของตะวั
้
นออกและตะวันตก อ่านตีความนิทานสาคัญบางเรื่ องทัง้
ของตะวันออกและตะวันตก
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GE307

พระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้ าฟ้ ามหาจักรีสิรินธร
3(3-0-6)
รัฐสีมาคุณากรปิ ยชาติ สยามบรมราชกุมารี
(HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Writing)
พระราชประวัติและพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ความสาคัญ ลักษณะเด่น คุณค่า และความงามของพระราชนิพนธ์ ตลอดจนบทบาทของ
พระราชนิพนธ์ที่มีตอ่ วงการหนังสือและสังคมไทย

GE308

วรรณกรรมสร้ างสรรค์ ยอดเยี่ยมแห่ งอาเซียน

3(3-0-6)

(Southeast Asian Writers Award)
ประวัติ ค วามเป็ นมาของวรรณกรรมสร้ างสรรค์ ย อดเยี่ ย มแห่ ง อาเซี ย น (ซี ไ รต์ )
ความสาคัญ คุณ ค่าของวรรณกรรมสร้ างสรรค์ยอดเยี่ ยมแห่งอาเซียนของไทย ตลอดจน
บทบาทของรางวัลซีไรต์ที่มีตอ่ วงวรรณกรรมไทย
GE309

การอ่ านร้ อยกรองไทย

3(3-0-6)

(Thai Poetry Recitation)
หลักการและการฝึ กทักษะการอ่านร้ อยกรองไทยประเภท โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน
ร่ าย และทานองการอ่านแบบต่าง ๆ ได้ แก่ ทานองเสนาะ ขับ สวด เห่ พากย์ รวมทัง้ กล
วิธีการใช้ เสียงให้ เหมาะกับบทอ่าน
GE310

นาฏศิลป์ ไทย

3(2-2-5)

(Thai Classical Dance)
หลักเบื ้องต้ นและแบบแผนของนาฏศิลป์ ไทย การฝึ กปฏิบตั ิการราพื ้นฐาน เพลงช้ า
เพลงเร็ว ราแม่บท
GE311

แดนซ์
3(2-2-5)
(Dance)
รูปแบบและประเภทของการเต้ น เช่น Junior Dance, Street Jazz, Hip Hop, K-Pop,
B Boy, Jazz Move, Junior Ballet, ฝึ กการเต้ นประเภทต่าง ๆ

GE312

การขับร้ อง
3(2-2-5)
(Singing)
วิธีการใช้ เสียง ประเภทของเพลง ควบคุม การใช้ เสียง การฟั งและ การจับจังหวะ
ดนตรี ฝึ กปฏิบตั ิการขับร้ องในงานสังคมและการแสดงโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนฝึ กท่าทาง
การแสดงออกให้ เหมาะสมกับรูปแบบของงาน
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GE313

ดนตรีวิจักษณ์

3(3-0-6)

(Music Appreciation)
การฟั ง ดนตรี เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ า ใจและความซาบซึง้ ในคุณ ค่าของการฟั ง ดนตรี
รวมถึงพัฒนาการของการฟั งดนตรี ประเภทต่าง ๆ ลักษณะของเพลงและเครื่ องดนตรี
GE314

การจัดดอกไม้

3(2-2-5)

(Flower Decoration)
ศาสตร์ และศิลป์ แห่งการจัดแต่ง และถ่ายทอดความหมายของดอกไม้ เพื่อขัดเกลา
จิตใจให้ เข้ าถึงประสบการณ์ สุนทรี ยะ ตลอดจนสามารถเข้ าใจ ถึงการใช้ ดอกไม้ เป็ นภาพ
ตัวแทนแห่งการสื่อสารอารมณ์ความรู้สกึ ได้ อย่างละเอียดลออ
GE315

พัสตราภรณ์
3(3-0-6)
(Costume and Garment)
ประวัติของเครื่ องแต่งกาย เครื่ องประดับ ศิลปะและวัฒนธรรม การตกแต่งร่างกายให้
เหมาะแก่ระดับบุคคล ยุคสมัยและจุดประสงค์ ทัง้ ในบริ บทวัฒ นธรรมของราชสานักและ
ชาวบ้ า น วิ เคราะห์ ก รณี ศึกษาการออกแบบพัส ตราภรณ์ สื บ คื น ประวัติ ภู มิ ห ลัง ของ
พัสตราภรณ์ไทย

GE316

การออกแบบเครื่องแต่ งกายและการแต่ งหน้ า

3(2-2-5)

(Costume and Make-Up Design)
ความหมาย และความสาคัญของเครื่ องแต่งกายและเครื่ องประดับ การฝึ กออกแบบ
เครื่ อ งแต่ ง กายและเครื่ อ งประดั บ ให้ เข้ ากั บ การแสดงประเภทต่ า งๆ เพื่ อให้ เกิ ด
ความเหมาะสมและสอดคล้ องกับยุคสมัยและสภาพของนักแสดง ทฤษฎีและการฝึ กปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการแต่งหน้ าเบื ้องต้ น และเทคนิคการแต่งหน้ าสาหรับการแสดง
GE317

ศิลปะวิจักษณ์

3(3-0-6)

(Art Appreciation)
ความหมาย ความสาคัญ คุณค่าของศิลปกรรม หลักการวิจกั ษณ์ ศิลปกรรมประเภท
ต่าง ๆ ได้ แก่ จิตรกรรม วรรณกรรม คีตกรรม นาฏกรรม และสื่อบันเทิงร่ วมสมัยต่าง ๆ ทัง้
ในด้ าน รูปแบบ เนื ้อหา แนวคิดสุนทรี ยรส
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GE318

การละเล่ นและเพลงพืน้ บ้ านไทย

3(3-0-6)

(Thai Folk Games and Songs)
ประวัติความเป็ นมา ลักษณะ ประเภท และคุณค่าของการละเล่นพืน้ บ้ านในภาค
ต่าง ๆ ของประเทศไทย และเพลงพื น้ บ้ านไทยแต่ละประเภท อิทธิ พ ลของสภาพสังคม
ภูมิประเทศ ค่านิยมและคติชีวิตที่ตอ่ การการละเล่นต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้ เพลงพื ้นบ้ าน
ในโอกาสต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

GE351

2) กลุ่มวัฒนธรรม
วัฒนธรรมประชานิยม

3(3-0-6)

(Popular Culture)
ความหมาย ลักษณะเฉพาะ ความเป็ นมาของวัฒนธรรมประชานิยม และอิทธิพลที่มีต่อ
สัง คมไทย ความสัม พั น ธ์ ระหว่า งวัฒ นธรรมประชานิ ย มกับ ระบบเศรษฐกิ จ ทุ น นิ ย ม
อุตสาหกรรมการผลิตวัฒนธรรมและสื่อมวลชน บริ บททางสังคมและการเมือง การบริโภค
วัฒ นธรรม และวิเคราะห์ วัฒ นธรรมประชานิ ยมที่ มี อิท ธิ พ ลในชี วิตประจ าวัน ของคนใน
สังคมไทย เช่น แฟชัน่ ดนตรี ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ สินค้ าของที่ระลึก ภาพถ่าย รายการ
โทรทัศน์
GE352

สื่อบันเทิงอาเซียน

3(3-0-6)

(ASEAN Entertainment Media)
ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่ วมของสื่อบันเทิงประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน
ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อบันเทิงกับสังคมในประเทศต่าง ๆ วัฒนธรรมการสร้ างและเสพสื่อ
บันเทิงในประเทศต่าง ๆ ตลอดจนอิทธิพลที่มีตอ่ กันในภูมิภาคอาเซียน วิเคราะห์ประเด็น
น่าสนใจที่ปรากฏในสื่อบันเทิงอาเซียน
GE353

ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
3(3-0-6)
(ASEAN Cultures)
แนวคิดเรื่ องอัตลักษณ์ ทางศิลปวัฒ นธรรมของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน
ปั จจัยที่มีผลต่อการสร้ างสรรค์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ภาวะวิกฤต
ทางวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย ของประเทศในกลุ่ ม ประชาคมอาเซี ย น การปรั บ ตั ว และ
การดัดแปลงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว แนวคิดชาตินิยม และการแก้ ไข
วิกฤตของชาติ
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GE354

อิทธิพลวัฒนธรรมต่ างชาติในศิลปะไทย

3(3-0-6)

(Foreign Culture Influence on Thai Arts)
การรับและบูรณาการวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย
ลังกา เขมร จีน โลกมุสลิม และโลกตะวันตก การสร้ างสรรค์ศลิ ปะไทย
GE355

ประวัตศิ าสตร์ สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

3(3-0-6)

(History of Thailand’s Society after Revolution)
ประวัติศาสตร์ สงั คมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ว่าด้ วยการพัฒนาประเทศ
ตามแบบตะวัน ตก และผลกระทบที่ มี ต่ อ สั ง คม การศึ ก ษา การเมื อ ง การปกครอง
สื่อสารมวลชน ศิลปกรรม รสนิยม แนวคิดเรื่ องความเป็ นไทย ท้ องถิ่น ตลอดจนอุดมการณ์
ชาติ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง การคลี่คลาย และการดารงอยู่ของสังคมไทยจากยุคพัฒนา
ถึงโลกาภิวตั น์
GE356

อุดมการณ์ สร้ างชาติของจีน
3(3-0-6)
(China’s National Ideology)
พัฒ นาการด้ า นประวัติ ศ าสตร์ ปรั ช ญา ภู มิ ปั ญ ญา การเมื อ ง การปกครองและ
เศรษฐกิจ ฯลฯ ที่สะท้ อนมุมมองอุดมการณ์สร้ างชาติของจีนตังแต่
้ อดีตจนถึงปัจจุบนั

GE357

เหตุการณ์ ปัจจุบันของโลก

3(3-0-6)

(Current World Events)
เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ ้นในโลก ทังมิ
้ ตทิ างด้ านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทัง้
ความร่ วมมื อและความขัดแย้ งที่ เกิดขึน้ ในสังคมโลกปั จจุบนั รวมทัง้ เหตุการณ์ สาคัญ ใน
ประเทศไทยที่ สัม พัน ธ์ กับ เหตุการณ์ ในโลก เพื่ อ ให้ สามารถคิด วิเคราะห์ วิจ ารณ์ และ
เปรี ยบเทียบเหตุการณ์ สาคัญของโลกที่เกิดขึน้ ในช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้
GE358

ภาวะหลายภาษา
3(3-0-6)
(Multilingualism)
ลักษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลายวัฒ นธรรม เกณฑ์การจาแนก
ภาษาต่าง ๆ ในสังคม การแทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอิทธิพลของภาวะหลาย
ภาษาที่มีตอ่ พลเมืองในสังคม
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GE359

การจัดการพิพธิ ภัณฑ์

3(3-0-6)

(Museum Management)
ความหมาย หน้ าที่ ความสาคัญและคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ที่ มีต่อสังคม ประเภทและ
รูปแบบของพิพิธภัณฑ์ การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ การบริ หาร
จัดการพิ พิธ ภัณ ฑ์ การตลาดของพิ พิ ธภัณ ฑ์ การอนุรักษ์ และการจัดแสดง พิ พิธ ภัณ ฑ์
ท้ องถิ่นหรื อพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน ตัวแบบพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย การมีส่วนร่วมของชุมชน
และสังคมพิพิธภัณฑ์ในอุดมคติ พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง
GE360

ปรัชญาตะวันตก
3(3-0-6)
(Western Philosophy)
แนวคิดวิธี ศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันตก โดยมุ่งศึกษาประเด็นปั ญ หา
สาคัญในสมัยต่าง ๆ ได้ แก่ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ และหลังสมัยใหม่ เพื่อเรี ยนรู้
พื ้นฐานและพัฒนาการทางความคิดที่เกิดขึ ้นในโลกตะวันตก

GE361

ปรัชญาตะวันออก
3(3-0-6)
(Eastern Philosophy)
แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันออก โดยมุ่งศึกษาเฉพาะแนวคิด
กระแสหลั ก ได้ แก่ อิ น เดี ย จี น และญี่ ปุ่ น เพื่ อ พิ จ ารณาประเด็ น ปั ญ หาส าคัญ ด้ าน
การแสวงหาความหมายของชีวิต ตามวิถีแห่งตะวันออก
วัฒนธรรมชา
3(3-0-6)

GE362

(Tea Culture)
กาเนิด และพัฒนาการของวัฒนธรรมชา ประวัติศาสตร์ ของสังคมที่เกี่ยวข้ องกับชาใน
ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะของจีน ญี่ ปนุ่ และภูมิภาคอาเซียน ประเด็นศึกษาวัฒนธรรมชา
ในสังคมไทย เช่น ความเชื่อและคติตา่ ง ๆ เกี่ยวกับใบชาและการบริ โภคชา การสร้ างสรรค์
ธุรกิจชา วัฒนธรรมร้ านน ้าชาในภาคใต้ ชากับพิธีกรรม ชาในฐานะวัฒนธรรมร่วมสมัยยุค
โลกาภิวตั น์
GE363

วัฒนธรรมข้ าว
3(3-0-6)
(Rice Culture)
ความหมายและขอบเขตของวัฒนธรรมข้ าว ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมข้ าวกับ
คนไทยทัง้ ในวัฒ นธรรมหลวงและวัฒ นธรรมชาวบ้ า น วัฒ นธรรมข้ า วในกระแสการ
เปลี่ ย นแปลงของสัง คมโลก กรณี ศึก ษาวัฒ นธรรมข้ า วในสถานที่ จ ริ ง วิ เคราะห์ แ ละ
สร้ างสรรค์วฒ
ั นธรรมข้ าวในบริบทสังคมร่วมสมัย
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GE364

วัฒนธรรมนา้

3(3-0-6)

(Water Culture)
วัฒนธรรมน ้าในคติไทยที่ปรากฏในวรรคดี ตานาน เรื่ องเล่า ศิลปกรรม บทบาทและ
ความหมายของนา้ ในพระราชพิธี ประเพณี และคติชนเกี่ ยวกับนา้ ในภูมิภ าคต่าง ๆ ภูมิ
ปั ญ ญาของการจัด การน า้ ของคนไทยในยุ ค อดี ต มโนทัศ น์ เรื่ อ งวัฒ นธรรมน า้ ในยุ ค
ชลประทาน การจัดการน ้ากับปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบนั
GE365

ศาลเจ้ าและการไหว้ เจ้ าของชาวจีนในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Chinese Shrine and Oblation in Thailand)
คติความเชื่อเกี่ยวกับศาลเจ้ าและการไหว้ เจ้ าของชาวจีนในประเทศไทย การไหว้ เจ้ า
กับการสร้ างสรรค์วฒ
ั นธรรมของชาวจีน ศาลเจ้ ากับการตังชุ
้ มชนชาวจีนและการขยายตัว
ของชุ ม ชน บทบาทของศาลเจ้ าและการไหว้ เจ้ าในบริ บ ทร่ ว มสมั ย อาทิ ในด้ าน
การท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ คติชนสร้ างสรรค์ และพัฒ นาการของการสร้ างสังคม
จีนาภิวตั น์ กรณีศกึ ษาศาลเจ้ าและพิธีกรรมไหว้ เทพเจ้ าจีนที่เด่น ๆ ในสังคมไทย

GE366

ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย

3(3-0-6)

(Ethnic Diversity in Thai Society)
อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่สาคัญในสังคมไทย การธารงไว้ ซึ่งชาติพนั ธุ์ ความแตกต่าง
หลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้ อดี ข้ อเสียของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคม สังคมพหุ
ลักษณ์กับความท้ าทายในประชาคมอาเซียน สารวจพื ้นที่ย่านที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
กรุงเทพมหานครที่สาคัญ ๆ
GE367

ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
3(3-0-6)
(Gender Diversity in Thai Society)
ความหมายของความหลากหลายทางเพศ แนวคิดและกระบวนทัศน์ ในการศึกษา
ความหลากหลายทางเพศในมิติต่าง ๆ ทังทางวิ
้
ทยาศาสตร์ ทางมานุษยวิทยา ทางจิตวิทยา
และอื่น ๆ ความเข้ าใจความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย

GE368

คติชนสร้ างสรรค์
3(3-0-6)
(Creative Folklore)
ประวัติความเป็ นมาของคติชนวิทยา แนวคิดทางคติชนแนวใหม่ และคติชนแนวใหม่เพื่อ
การสร้ างสรรค์กิจกรรมทางสังคม รวมทังอิ
้ ทธิพลของคติชนแนวใหม่ที่มีตอ่ สังคมไทยปัจจุบนั
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GE369

โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้ เคียง

3(3-0-6)

(Archaeology in Thailand and Neighboring Countries)
ความหมายของวิชาโบราณคดี ความเกี่ยวพันระหว่างโบราณคดีและศิลปกรรม ประวัติ
ของศิลปะไทยและศิลปะของประเทศใกล้ เคียง และการศึกษานอกสถานที่
GE370

ท้ องถิ่นกับการสร้ างสรรค์ สินค้ าทางวัฒนธรรม

3(3-0-6)

(Local and Creative Cultural Products)
กระแสท้ องถิ่นนิยมในสังคมไทย ความสัมพันธ์ ระหว่างท้ องถิ่นกับเศรษฐกิจชุมชน และ
ระบบเศรษฐกิ จของประเทศ แนวคิดเรื่ องสิ่งบ่งชี ท้ างภูมิ ศาสตร์ และวัฒนธรรมของชุมชนที่
น าไปสู่ การสร้ างสิ นค้ าทางวัฒ นธรรม กระบวนการสร้ างและผลิ ตสิ นค้ าทางวัฒ นธรรม
กรณี ศึกษาโดยเก็ บข้ อมูลในท้ องถิ่ นบ้ านเกิ ดเพื่ อแสวงหาสินค้ าจากสิ่งบ่งชี ท้ างภูมิ ศาสตร์
มาต่อยอดสร้ างสรรค์ให้ เป็ นสินค้ าทางวัฒนธรรมอย่างเป็ นรูปธรรม
GE371

ราชประเพณีและพระราชพิธีในสังคมไทย
3(3-0-6)
(Royal Tradition and Ceremony in Thailand)
ความหมายและหน้ าที่ของราชประเพณี และพระราชพิธีในประเทศไทย พัฒนาการของ
ราชประเพณี และพระราชพิ ธี ในประวัติศาสตร์ ไทย ราชประเพณี และพระราชพิ ธี ส าคัญใน
ราชสานักไทย

GE372

ประเพณีประดิษฐ์

3(3-0-6)

(Invented Tradition)
ความหมาย ความส าคัญของประเพณี ประดิษฐ์ ก าเนิ ดและพัฒ นาการของประเพณี
ประดิษฐ์ ทฤษฎีเกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์ วิกฤตสังคมกับบทบาทหน้ าที่ของ
ประเพณีประดิษฐ์ อิทธิพลของประเพณีประดิษฐ์ ที่มีตอ่ การสร้ างวาทกรรมตามความคิดของคน
ในสังคมปั จจุบนั กรณี ศึกษาประเพณีประดิษฐ์ ในสังคมไทย และวิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์ ที่
เกิดขึ ้นในสังคมไทยปัจจุบนั
GE373

ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย
3(3-0-6)
(Tradition and Festivals in Thailand)
ความส าคัญของประเพณี และเทศกาลในสังคมไทย หน้ าที่ ของประเพณี และเทศกาลต่อ
วิถีชีวิต คติความเชื่อ ค่านิยมและภูมิปัญญาไทย ประเพณีและเทศกาลประจาปี ในสังคมไทย
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GE374

ประวัตศิ าสตร์ ของภาพถ่ าย

3(3-0-6)

(History of Photography)
ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของภาพถ่าย ความสาคัญและคุณค่าของภาพถ่ายในสังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับภาพถ่าย ความหมายของภาพถ่ายที่มีคณ
ุ ค่าทังทางจิ
้
ตใจและ
ทางประวัติศาสตร์ การสร้ างสรรค์ศิลปะ การถ่ายภาพ การผสมผสานทังทางด้
้
านแนวความคิด
ทฤษฎี เทคนิคปฏิบตั ิ และความคิดสร้ างสรรค์ ความสามารถและทักษะที่นาไปประยุกต์ใช้ ให้
เกิดประโยชน์ สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ายเพื่อจรรโลงใจต่อสังคม
GE375

ประวัตศิ าสตร์ แอนิเมชั่น
3(3-0-6)
(Animation History)
ประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของแอนิเมชั่น มุมมองที่ หลากหลายของแอนิเมชั่นตัง้ แต่
ลาดับเวลา วิธีการ และสื่อกลาง วัฒนธรรม ประเภท จนถึงคนวาดภาพ ทัศนคติและอิทธิ พล
ของเชื อ้ ชาติ เพศ เทคโนโลยี อัตลักษณ์ ด้านวัฒนธรรม และความขัดแย้ งระหว่างศิลปะกับ
อุตสาหกรรม

GE376

ความเชื่อในสังคมไทย

3(3-0-6)

(Faith in Thai Society)
ความหมายของความเชื่อ ประเภทของความเชื่อ แนวคิดและทฤษฎี ที่ใช้ ศึกษาความเชื่อ
ความสัม พันธ์ ระหว่ างความเชื่ อกับสังคมไทยในท้ องถิ่ นต่ าง ๆ การเก็ บข้ อมูลความเชื่ อ
ภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อ ปรากฎการณ์ของความเชื่อและการประยุกต์ใช้ ความเชื่อ
เพื่อจุดประสงค์ตา่ ง ๆ ในสังคมไทยร่วมสมัย
GE377

โหราศาสตร์ และการพยากรณ์
3(3-0-6)
(Astrology and Forecasting)
แนวคิ ด เรื่ อ งโหราศาสตร์ และการพยากรณ์ ของสั ง คมตะวัน ออกและตะวัน ตกเชิ ง
เปรี ยบเทียบ คติความหมายและระบบภูมิปัญญาในโหราศาสตร์ ไทย ประเภทของโหราศาสตร์
และการพยากรณ์ การใช้ ตรรกะทางภาษาและ การตี ความทางโหราศาสตร์ การประดิษฐ์
ประเพณีและการสร้ างอัตลักษณ์ของนักพยากรณ์ กรณีศกึ ษาโหราศาสตร์ และการพยากรณ์ใน
สังคมไทยปัจจุบนั

42

คูม่ ือการศึกษา ปี การศึกษา 2560
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

GE378

ศาสนาของโลก

3(3-0-6)

(World Religions)
ความรู้ เกี่ ยวกับศาสนาสาคัญของโลก ได้ แก่ ศาสนาคริ สต์ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม
ศาสนาฮินดู ปรัชญาและวัตรปฏิบตั ิของศาสนาสาคัญ ปรากฏการณ์ สงั คมยุคผสมผสานทาง
ศาสนาในปั จจุบนั ศาสนาในท่ามกลางวิกฤตของสังคมโลก การวิเคราะห์การนาศาสนามาใช้
แก้ ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมไทย
GE379

หมากล้ อม
3(2-2-5)
(Go)
การพัฒนาแนวคิดและเทคนิคขันพื
้ ้นฐานสาหรับเล่นในช่วงเปิ ดเกม กลางเกม และ
ปิ ดเกม ความหมายของพื ้นที่ ลักษณะหมากและทิศทางหมากเป็ นตาย การจบ-เม็ด 9 เกม
วิธีการเล่นหมากต่อ สูตรมุมและหมากเด็ด ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรม

GE380

หมากรุกไทยและสากล
3(2-2-5)
(Thai and International Chess)
ประวัตแิ ละความเป็ นมาของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล ศึกษาตัวหมากรุกไทย
และตัวหมากรุ กสากล ทักษะและเทคนิคการเล่นหมากรุ กสากล การนับศักดิ์และกลการ
เล่นของหมากรุ กไทยและหมากรุกสากล ตลอดจนการฝึ กปฏิบตั ิการเล่นหมากรุกไทยและ
หมากรุ กสากล เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเล่นและเข้ าใจกลต่าง ๆ ของกีฬาหมากรุ กไทยและ
หมากรุกสากลได้

5. กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน
1). กลุ่มคุณภาพชีวิต
GE401
ทักษะการรู้ สารสนเทศในสังคมดิจิทัล
3(3-0-6)
(Information Literacy Skills in Digital Society)
ความหมายและความสาคัญของการรู้สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาบุคคลให้ เป็ นผู้ร้ ู
สารสนเทศโดยเริ่ ม จากการวิ เคราะห์ ค วามต้ อ งการสารสนเทศ การเลื อ กทรั พ ยากร
สารสนเทศ การเข้ า ถึ ง สารสนเทศตาม ความต้ องการการประเมิ น ค่ า สารสนเทศ
การจัดการเนื ้อหาและการใช้ สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้ องตามกฎหมาย
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GE402

เปิ ดโลกกว้ างสู่สังคมแห่ งการเรี ยนรู้

3(3-0-6)

(Discovery of Learning Society)
ความหมาย ความส าคัญ ขององค์ ค วามรู้ ที่ มี ต่ อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
การพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน พลังแห่งการเรี ยนรู้ แนวคิดขององค์กรแห่ง
การเรี ย นรู้ สัง คมและเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ พลวัต ของกระบวนการเรี ย นรู้ สั ง คม
การเรี ยนรู้ ในเครื อข่ายโลกออนไลน์ แหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู้ ยุทธศาสตร์ การพัฒ นา
สังคมแห่งการเรี ยนรู้ การสร้ างพลังอานาจและความต่อเนื่องเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างเป็ นระบบ และเกิดสังคมแห่งการเรี ยนรู้ที่พงึ ประสงค์ได้ ตอ่ ไป
GE403

ทักษะการรู้ เท่ าทันสื่อ

3(3-0-6)

(Media Literacy Skill)
ความหมายของการรู้ เท่ าทัน สื่ อ อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ที่ มี ต่อ ผู้บ ริ โภค หลัก การและ
แนวคิดสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการรู้เท่าทันสื่อ จาแนกตามประเภทของสื่อ ได้ แก่ ภาพข่าว
โฆษณา รายการวิท ยุ รายการโทรทั ศ น์ ภาพยนตร์ และสื่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต โดยเน้ น ท า
ความเข้ าใจเกี่ ย วกับ บริ บ ทของสื่ อ ครอบคลุม เกี่ ย วกับ อุต สาหกรรมสื่ อ เทคโนโลยี สื่ อ
จิตวิทยาการสร้ างสาร และรู ปแบบและภาษาในสื่อ ฝึ กวิเคราะห์ข่าวสารในสื่อประเภท
ต่าง ๆ และกฎหมายเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ
GE404

เจนเนอเรชั่น ซี กับคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Generation Z and Quality of Life)
แนวคิด และการวิ จัย เพื่ อ ประยุก ต์ ใช้ ในการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต เจนเนอเรชั่น ซี
ทัง้ ด้ านร่ า งกาย สติปั ญ ญา อารมณ์ และสัง คม ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติก รรมและ
บุค ลิ ก ภาพของเจนเนอเรชั่น ซี การปรั บ ตัว และการพัฒ นาชี วิ ต อย่างมี คุณ ค่า และมี
เป้าหมายของเจนเนอเรชัน่ ซียคุ ปัจจุบนั

GE405

จิตวิทยาพัฒนาการ

3(3-0-6)

(Developmental Psychology)
ความหมายและความส าคัญ ของพั ฒ นาการ ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การเจริ ญ เติ บ โตและพัฒ นาการของบุค คล ทฤษฎี เกี่ ย วกับ พัฒ นาการทางร่ า งกาย
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในแต่ละช่วงวัย
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GE406

จิตวิทยากับการบริหารตนเอง

3(3-0-6)

(Psychology and Self-Management)
หลักการและการประยุกต์แนวคิดทางจิตวิท ยาเพื่ อทาความเข้ าใจความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลเกี่ยวกับการรับรู้ การเรี ยนรู้ แรงจูงใจ
ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) และ
การปรับ ตัวเพื่ อการรู้ จักตนเอง เข้ าใจผู้อื่นและปรับตัวได้ มี คุณ ธรรมและจริ ยธรรมใน
การดาเนินชีวิต
GE407

จิตวิทยาการทางานเป็ นทีม
3(3-0-6)
(Psychology for Teamwork)
ทฤษฎี และแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่ อประยุกต์ใช้ ในการทางานเป็ นที ม ทัง้ ในบทบาท
ของผู้นาในการสร้ างที มงาน มนุษยสัมพันธ์ ในการทางาน ความร่ วมมื อจัดการกับปั ญหา
การสื่ อ สารเพื่ อ เข้ าใจผู้ อื่ น ตลอดจนการบริ ห ารความขั ด แย้ งอย่ า งสร้ างสรรค์ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางาน

GE408

การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นา

3(3-0-6)

(Personality Development for Leaders)
ทฤษฎี หลัก ปฏิ บัติ และทัก ษะในการพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพความเป็ น ผู้น า การเพิ่ ม
ศักยภาพในการพัฒนาความเป็ นผู้นาของตนทังด้
้ านสติปัญญา บุคลิ กภาพ อารมณ์ และ
พฤติกรรมสังคม
GE409

แฟชั่น
3(3-0-6)
(Fashion)
ความรู้ เบื อ้ งต้ นของการออกแบบแฟชั่ น ทั ง้ ของตะวั น ออกและตะวั น ตก
การสร้ างสรรค์แนวคิด รูปแบบของแฟชัน่ ออกเป็ นงานแสดงแฟชัน่ ประโยชน์ของแฟชัน่
ต่อสังคม

GE410

การทาอาหาร
3(2-2-5)
(Cooking)
ความรู้ ความเข้ า ใจเบื อ้ งต้ น เกี่ ย วกับ อาหารทัง้ ของไทย ตะวัน ออกและตะวัน ตก
ฝึ กปรุงอาหารและทาขนมอย่างง่าย
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GE411

การดูแลสุขภาพและความงาม

3(3-0-6)

(Health and Beauty Care)
หลักการดูแลร่ างกาย การนวด โภชนาการ และการออกก าลั งกายเพื่ อสุ ขภาพและ
ความงาม รวมถึงสมาธิและจิตแจ่มใส ตลอดจนผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

GE451

2) กลุ่มสังคมยั่งยืน
ศาสตร์ ของพระราชา

3(3-0-6)

(Knowledge of the King)
การพัฒนาสังคมไทยตังแต่
้ อดีตถึงปัจจุบนั เน้ นสังคมสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม แนวคิด ความหมาย และการประยุกต์ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตั ิใน
ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคมเศรษฐกิจพอเพียงกับการดารงอยู่ในกระแสโลกาภิวตั น์
และในฐานะเป็ นทางออกในการเผชิญกับวิกฤติโลกในยุคปั จจุบนั และการดาเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
GE452

หอการค้ าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา
3(3-0-6)
(TCC and Our UTCC)
ประวัติความเป็ นมาของหอการค้ าไทย เครื อข่ายของหอการค้ าไทย บทบาทของ
หอการค้ าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทยต่อสังคมและประเทศในระดับภูมิภาคและ
สากล บุคคลสาคัญที่มีคณ
ุ ปู การต่อหอการค้ าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

GE453

สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ย่ งั ยืน
3(3-0-6)
(Social Studies for Sustainable Society)
หลัก การ แนวคิ ด พื น้ ฐานเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ เหตุก ารณ์ ปั ญ หาที่ ส าคัญ ของ
สังคมไทยและสังคมโลก ระบบครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง
ระบบการศึ ก ษา ระบบสุ ข ภาพ การวิ เ คราะห์ เ หตุ ปั จจั ย และผลกระทบ รวมถึ ง
การสัง เคราะห์ แ นวทางแก้ ไข ป้ อ งกั น ปั ญ หา หรื อ แนวทางการปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด
คุณประโยชน์ตอ่ ตนเอง ผู้อื่น และสังคมที่ยงั่ ยืน
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GE454

กฎหมายสาหรับชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)

(Law for Everyday Life)
ความหมายและลักษณะของกฎหมาย บ่อเกิดและวิวฒ
ั นาการของกฎหมาย ระบบ
ของกฎหมายที่ ส าคัญ ที่ ม าของกฎหมาย ชนิดและประเภทของกฎหมาย การจัดท า
กฎหมายและกระบวนการนิติบญ
ั ญัติ การบังคับใช้ กฎหมายการตีความ การอุดช่องว่าง
การยกเลิกกฎหมายและกฎหมายที่สาคัญในชีวิตประจาวัน บุคคล นิติบุคคล นิติกรรม
บุคคลสิทธิทรัพยสิทธิ และกฎหมายอาญา
GE455

ทรัพย์ สินทางปั ญญา

3(3-0-6)

(Intellectual Property)
กฎหมายคุ้มครองเกี่ ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิ บตั ร เครื่ องหมาย
ทางการค้ า การคุ้มครองผลงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปั ญญา การอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญา การเอาผิดกับผู้ละเมิด รวมถึงคดีที่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา
GE456

การท่ องเที่ยวในเชิงภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรม

3(3-0-6)

(Geography and Cultural Tourism)
ลั ก ษณ ะ และความส าคั ญ ของภู มิ ศ าสตร์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ วั ฒ นธรรมและ
การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ เอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรม
การวางแผนกิ จกรรมการท่องเที่ ยวให้ สอดคล้ องกับลักษณะภูมิ ศาสตร์ และวัฒ นธรรม
การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจการท่องเที่ยว
GE457

ภูมิ-ประวัตศิ าสตร์ การท่ องเที่ยวไทย
3(3-0-6)
(Geography and History for Thai Tourism)
ลักษณะทางกายภาพและประวัติศาสตร์ ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึง
สังคม วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปกรรม ปั ญหาและผลกระทบที่มีต่อ
การท่องเที่ยวไทย

GE458

มโนทัศน์ เรื่องความตาย

3(3-0-6)

(Concept of Death)
ปรั ช ญาเกี่ ย วกั บ ความตายในศาสนา แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ ความตายของ
นักปรัชญาสาคัญของโลก วิเคราะห์โลกทัศน์เกี่ยวกับความตายจากวาทะ ภาษิตเรื่ องเล่า
วรรณคดี เพื่อให้ เข้ าใจถึงระบบความคิดเกี่ยวกับความตายของคนไทย ภาวะคนใกล้ ตาย
การเตรี ยมตัวตายอย่างมีสติ แนวคิดเรื่ องชีวิตหลังความตาย
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GE459

พุทธธรรมกับการแก้ ปัญหาชีวิต

3(3-0-6)

(Buddhist Principles and Life Solutions)
หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อนามาใช้ แก้ ปัญหาในชีวิตประจาวัน ทังในชี
้ วิตส่วนตัว
การทางาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม โดยใช้ กรณี ศึกษาเหตุการณ์ ในชีวิตจริ งที่
เผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ
GE460

นิเวศสานึก
3(3-0-6)
(Ecological Consciousness)
มโนทัศน์เรื่ องนิเวศสานึกของคนไทย ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติจาก
บทอ่ า นต่ า ง ๆ ก าเนิ ด และพั ฒ นาการของแนวคิ ด เรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรและ
สิ่งแวดล้ อมในสังคม แนวทางการสร้ างนิเวศส านึก การสร้ างสรรค์สื่อเพื่ อรณรงค์เรื่ อง
นิเวศสานึก อาทิ การสร้ างภาพยนตร์ สนั ้ การผลิตโปสเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนิน
โครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม การแสดงละครเวที

GE461

สิ่งแวดล้ อมในอาเซียน

3(3-0-6)

(ASEAN Environment)
ปรากฏการณ์ ประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้ อม อันเนื่องมาจากระบบวัฒนธรรม ระบบ
การเมือง ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โครงสร้ างทางภูมิศาสตร์ และการเคลื่อนย้ ายของ
กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ นโยบายและข้ อตกลงความร่ ว มมื อ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ สิ่ ง แวดล้ อมของ
ประชาคมอาเซียน โครงสร้ างองค์กรและกลไกความร่วมมือด้ านสิ่งแวดล้ อมของอาเซียน
และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้ อมในอาเซียนอย่างยัง่ ยืน
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาแกน
AC101
การบัญชีเบือ้ งต้ น
3 (2-2-5)
(Introduction to Accounting)
ความหมาย วัต ถุป ระสงค์ข องการบัญ ชี ประโยชน์ข องข้ อ มูล ทางการบัญ ชี
กรอบแนวคิด ส าหรับ การรายงานทางการเงิน หลักการ และวิธีการบัน ทึก บัญ ชีต าม
หลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญ ชี การจัดทางบทดลอง กระดาษทาการ
งบการเงินสาหรับกิจการให้ บริ การ กิจการซื ้อขายสินค้ าและกิจการอุตสาหกรรม การบัญชี
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ ระบบใบสาคัญและระบบเงินสดย่อย โดยใช้ กรณีศกึ ษา
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AC102

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและวิชาชีพบัญชี
3 (3-0-6)
(Law Relating to Business and Accounting Profession)
หลักกฎหมายแพ่ง บุคคล นิติกรรมสัญญา และทรัพย์ การจัดตัง้ อานาจหน้ าที่
การดาเนินงานรวมถึงการเลิกห้ างหุ้นส่วน บริษัทจากัดและบริษัทมหาชนจากัด เอกเทศสัญญา
ที่สาคัญ และเป็ นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบวิชาชีพ
บัญชี ได้ แก่ กฎหมายว่าด้ วยการบัญชี กฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี และกฎหมายว่าด้ วย
หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ เฉพาะในส่วนที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การเปิ ด เผยข้ อ มูล และ
การออกหลักทรัพย์ การเสนอขายหลักทรัพ ย์ การซื อ้ ขายหลักทรัพย์ แ ละดาเนินธุรกิ จ
หลักทรัพย์

SC921

คณิตศาสตร์ ธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Mathematics)
การแก้ สมการและอสมการของเลขสัมบูรณ์ เซตและพีชคณิต การประยุกต์ปัญหา
ต่างๆ ด้ วยเซต ความสัมพันธ์ และฟั งก์ชนั่ การหาดุลยภาพของตลาด ค่าเสมอตัวเมทริ กซ์
การประยุกต์เมทริ กซ์กบั ปั ญหาธุรกิจ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟั งก์ชนั การหาอนุพนั ธ์
ของฟั งก์ชนั และประยุกต์เรื่ องค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ปริพนั ธ์ และการแก้ ปัญหาในทางธุรกิจ

EC921

หลักเศรษฐศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
(Principles of Economics 1)
แนวความคิด และการคานวณรายได้ ป ระชาชาติ การกาหนดขึ น้ เป็ น รายได้
ประชาชาติ การค้ า ระหว่างประเทศ และการเงินระหว่างประเทศ การเงินการธนาคาร
และปั ญ หาเศรษฐกิจบางประการ อาทิ เงินเฟ้อ เงินฝื ด การว่างงาน ตลอดจนการใช้
นโยบายทางเศรษฐกิจในการแก้ ปัญหาดังกล่าว

EC922

หลักเศรษฐศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
(Principles of Economics 2)
แนวความคิดเกี่ ยวกับอุปสงค์ อุปทาน และความยืดหยุ่น การตัง้ ราคาผลผลิต โดย
อุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎี การบริ โภค ทฤษฎี การผลิตและการกาหนดราคาผลผลิต
ในตลาดแบบต่าง ๆ
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SC922

สถิตธิ ุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Statistics)
ความน่ า จะเป็ นและตัว แปรสุ่ ม การแจกแจงของตัว แปรสุ่ มแบบไม่ ต่ อเนื่ อง
และแบบต่ อ เนื่ องที ่ส า ค ญ
ั ก า รสุ ่ม ต วั อ ย่า ง แ ล ะ ก า รแ จ ก แ จ ง ข อ ง ค ่า ส ถิติ
การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐ านของค่า พารามิ เตอร์ การวิ เคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย และสหสัมพันธ์ การทดสอบแบบไคกาลังสอง
เลขดัชนีการวิเคราะห์อนุกรมเวลา และสถิตทิ ี่ไม่ใช้ พารามิเตอร์

AC204

ระบบสารสนเทศเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
(Introduction to Information Systems)
ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศในองค์กร รู ป แบบและโครงสร้ า งของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ
ย่อ ยทางธุร กิจ การเข้ า ถึง ระบบสารสนเทศ การประยุก ต์ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศเพื ่อ
การบริ ห ารงาน การสื ่อ สารข้ อ มูล ในระบบสารสนเทศ ระบบเครื อ ข่า ย ระบบ
การประมวลผลแบบกลุ่ม เมฆ และการประยุก ต์ใช้ Software ในการดาเนิน งานทาง
ธุรกิจ

AC206

การวิเคราะห์ เชิงปริมาณและการจัดการการปฏิบัตกิ าร
3 (2-2-5)
(Quantitative Analysis and Operation Management)
ความรู้ ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เคราะห์ เชิ ง ปริ ม าณ เทคนิ ค
การตัด สิ น ใจทางธุ รกิ จ ภายใต้ ความแน่น อน และความไม่แ น่นอน ประเด็น ส าคัญ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ การจัด การการปฎิ บัติ ก ารและการจัด การการผลิ ต เช่ น ลัก ษณะและ
ความสาคัญ ของการบริ หารการจัดการการผลิต การพยากรณ์ ความต้ องการของลูกค้ า
การตัดสินใจด้ านการผลิต การบริ หารโครงการ การจัดการห่วงโซ่อุ ปทาน ระบบการจัดซื ้อ
ระบบการควบคุมสินค้ า คงคลัง ระบบการบารุงรักษา การวางแผนความต้ องการวัตถุดิบ
ตัวแบบการขนส่ง
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AC208

การภาษีอากร 1
3 (3-0-6)
(Taxation 1)
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี อากรที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ซึ่งครอบคลุม ภาษี เงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล ภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้ หกั ณ ที่
จ่าย ภาษี การรับมรดก และอากรแสตมป์ ตลอดจนการวิเคราะห์ประเด็นภาษี อากรสาหรับ
รายการค้ าระหว่างประเทศ และข้ อระหว่างประเทศเรื่ องอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน รวมถึงความ
รับผิดชอบของบุคคล และองค์กรธุรกิจต่อสังคมในการเสียภาษี

BA921

องค์ การและการจัดการ
3 (3-0-6)
(Organization and Management)
แนวคิด พื น้ ฐานทางการจัด การและองค์ การ สภาวะแวดล้ อมทางการจัด การ
จริ ยธรรมในการจัดการ หน้ าที่และกระบวนการในการจัดการ โดยมีเนือ้ หาเชื่อมโยงกับ
การสรรหา การพัฒนา และการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนแนวความคิดใหม่ๆ
ด้ านการจัดการองค์การ ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั

BA922

หลักการตลาด
3 (3-0-6)
(Principles of Marketing)
ความหมายและความส าคัญของแนวความคิดทางการตลาดยุคใหม่ต่อภาคธุรกิ จ
และเศรษฐกิ จ สภาพแวดล้ อมในปั จจุ บันที่ มี อิ ทธิ พ ลต่ อระบบการตลาด การวิ เคราะห์
พฤติกรรมผู้บริ โภค การแบ่งส่วนตลาด การกาหนดตลาดเป้าหมาย การวางตาแหน่งสินค้ า
และบริ การในใจผู้บริ โภค ส่วนประสมการตลาด นาการพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ ในส่วนประสมทางการตลาดรูปแบบใหม่

BA923

การเงินธุรกิจ
3 (2-2-5)
(Business Finance)
สอบผ่ าน AC 101 การบัญชีเบื ้องต้ น
การบริ หารทางการเงินของธุ รกิ จ การจัดหาเงินทุนจากแหล่งต่างๆ เช่น ธนาคาร
ตลาดหุ้นกู้ ตลาดทุน และตลาดพันธบัตรรัฐบาล โครงสร้ างทางการเงิน และต้ นทุนเงินทุน
เครื่ องมือทางการเงิน การตัดสินใจลงทุน การจัดทางบประมาณลงทุน การบริ หารเงินทุน
หมุน เวีย น การวิเ คราะห์ฐ านะการเงิ น โดยใช้ ก ารวิเคราะห์อ ัต ราส่ว น การวิเคราะห์
แนวโน้ ม และการวิเ คราะห์กระแสเงิ นสด การประเมินมูลค่าด้ วยวิธีรายได้ วิธีสินทรัพย์
และวิธีมลู ค่าตลาด
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HE921

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
(Business English)
3 (3-0-6)
ศึกษาก่ อน GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2 หรื อ
คะแนน TOEIC 550 หรื อ เทียบเท่า
การเขียนจดหมายธุรกิจ อันได้ แก่ แบบฟอร์ มจดหมาย การสอบถาม การโต้ ตอบ
การสัง่ ของ การท้ วงติงและการขออภัย การชาระหนี ้ การทวงหนี ้ การเขียนจดหมายสมัครงาน
การกรอกแบบฟอร์ มใบสมัครงาน จัดทาแบบฟอร์ มบันทึกทรงจา และการใช้ ศพั ท์เฉพาะ
ทางด้ านธุรกิจ การเขียนรายงานการปฏิบตั งิ าน และการเขียนบทสรุปผู้บริหาร

BA925

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
(Strategic Management)
สอบผ่ าน ศึกษาวิชาแกนมาแล้ วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ความส าคัญ ด้ านการคิดเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริ หารองค์การ การกาหนดนโยบาย
และการกาหนดกลยุทธ์ ให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมขององค์การ ศึกษากระบวนการ
จัด การเชิ ง กลยุท ธ์ การก าหนดกลยุท ธ์ แ ละกลวิธี ในระดับ ต่างๆ ภายในองค์ ก าร การ
วางแผนกลยุทธ์ การตัดสินใจ และการควบคุมกลยุทธ์ จากกรณี ศึกษาเพื่อการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์การในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิตลั

2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
AC110
การบัญชีชัน้ กลาง 1
3 (2-2-5)
(Intermediate Accounting 1)
สอบผ่ าน AC101 การบัญชีเบื ้องต้ น
ความหมาย การจาแนกประเภท การรับรู้ รายการ การวัดมูลค่า และการตีราคา
สินทรัพ ย์ วิธีการคานวณค่าเสื่ อมราคาและค่าสูญ สิ น้ การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่าของ
สิ น ทรั พ ย์ การด้ อยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ความรู้ เ กี ่ย วกับ การประยุก ต์ใ ช้ ม าตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และมาตรฐานอื ่น ๆ ที ่เ กี ่ย วข้ อ ง รวมถึง การเปิ ดเผยและ
การนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์
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AC210

บรรษัทภิบาล การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
3 (3-0-6)
(Corporate Governance Internal Control and Risk Management)
สอบผ่ าน BA921 องค์การและการจัดการ
โครงสร้ างการบริ หารขององค์กร โครงสร้ างของเจ้ าของกิจการ ทฤษฎี และแนว
ปฏิบตั ิของการกากับดูแลกิจการ การสร้ างระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี ความสัมพันธ์
ของการกากับกิจการและผลการดาเนินงานของกิจการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการ
บริ หารความเสี่ยง การควบคุม และตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ การตรวจสอบ
เมื่อสงสัยว่ามีการทุจริ ตแนวคิดและองค์ประกอบของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับ
รายงานทางการเงินและการตรวจสอบภายใน จริ ยธรรมและมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
วิ ช าชี พ การตรวจสอบภายใน การบริ ห ารหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน เทคนิ คการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบและการจัดทา
กระดาษทาการ การปฏิบตั ิงานภาคสนาม การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ
ประเภทของการตรวจสอบภายใน

AC 211

การบัญชีชัน้ กลาง 2
3 (2-2-5)
(Intermediate Accounting 2)
สอบผ่ าน AC101 การบัญชีเบื ้องต้ น
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี ้สินในเรื่ องการจาแนกประเภทหนี ้สิน การรับรู้
และการวัดมูลค่าหนี ้สิน การประมาณการ ผลประโยชน์พนักงาน การแสดงรายการหนี ้สิน
ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลหนี ้สินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
การบัญชีเกี่ยวกับส่วนทุนของห้ างหุ้นส่วน บริ ษัทจากัด และบริ ษัทมหาชนจากัด ในเรื่ อง
การจัดตังกิ
้ จการ การดาเนินงาน และการแบ่งผลกาไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้ าของ การเลิกกิจการ และการชาระบัญชี ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจ้ าของใน
งบแสดงฐานะการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนของเจ้ าของ รวมทังงบกระแสเงิ
้
นสด
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AC212

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
(Accounting Information Systems)
สอบผ่ าน AC101 การบัญชีเบื ้องต้ น
AC204 ระบบสารสนเทศเบื ้องต้ น
ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี หลักการจัด ทา
เอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรธุรกิจ
ขัน้ พื น้ ฐาน ระบบย่ อยของระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี เกี่ ย วกั บ วงจรรายได้ วงจร
ค่าใช้ จ่าย วงจรการผลิต วงจรการบริ หารเงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสาร
และสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องในแต่ละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสารและสารสนเทศ
ทางการบัญ ชี ที่ เกี่ ยวข้ อง e-Filing และเทคโนโลยี ในปั จจุบันที่ มี ผลต่อการจัดการระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี

AC213

การบัญชีต้นทุน
3 (2-2-5)
(Cost Accounting)
สอบผ่ าน AC101 การบัญชีเบื ้องต้ น
แนวคิดและขอบเขตของการบัญชีต้นทุน การจาแนกประเภทต้ นทุน งบการเงินของ
กิจการผลิตสินค้ า และการคิดต้ นทุนผลิตภัณฑ์ ระบบบัญชีต้นทุนจริง ระบบบัญชีต้นทุน
ปกติ ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน การปันส่วนต้ นทุน การบัญชีต้นทุนงานสัง่ ทา การบัญชี
ต้ นทุ น ช่ ว ง การบั ญ ชี เ กี ่ ย วกับ เศษวัส ดุ ของเสีย และสิน ค้ า มี ต าหนิ การบัญ ชี
ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิ ตภัณฑ์พ ลอยได้ ต้ นทุน ฐานกิจกรรม

AC314

การบัญชีบริหาร
3 (2-2-5)
(Managerial Accounting)
สอบผ่ าน AC101 การบัญชีเบื ้องต้ น
แนวคิดและขอบเขตของการบัญชีบริ หาร การบริ หารต้ นทุน การคานวณต้ นทุน
ตามระบบต้ นทุนคิดเต็มและระบบต้ นทุน ผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของ ต้ นทุน ปริมาณ-กาไร การใช้ ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจระยะสัน้ การกาหนดราคาขาย การกาหนด
ราคาโอน การบัญ ชีตามความรับผิดชอบ การวัดผลการปฏิบตั ิงานและการวัดผลการ
ดาเนินงานแบบดุลยภาพ การเทียบเคียงสมรรถนะกับเกณฑ์มาตรฐาน การวิเคราะห์ การ
จ่ายลงทุน การจัดทางบประมาณ การบริหารสินค้ าคงเหลือแบบทันเวลา ต้ นทุนคุณภาพ
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AC315

การสอบบัญชีและการให้ ความเชื่อมั่น
3 (3-0-6)
(Auditing and Assurance)
สอบผ่ าน AC110 การบัญชีชนกลาง
ั้
1
AC211 การบัญชีชนกลาง
ั้
2
หลัก การและแนวความคิ ด พื น้ ฐานของการสอบบัญ ชี กฎเกณฑ์ ข้ อบัง คับ
จรรยาบรรณผู้สอบบัญชี แม่บทและมาตรฐานการสอบบัญชีและการให้ ความเชื่อมัน่ ของ
สากล กฎหมายเกี่ ยวกับการสอบบัญ ชี ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิงานตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี โครงสร้ างและการควบคุมงานสอบบัญชี การประเมินความเสี่ยง และการวางแผน
เพื่อการตรวจสอบ การรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐาน การประยุกต์ใช้ วิธีเชิงปริ มาณเพื่อ
งานตรวจสอบ การปฏิ บัติงานสอบบัญ ชี โดยมี การตรวจสอบบัญ ชีต่างๆ ได้ แก่ รายได้
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี ้ สินค้ าคงเหลือ และบัญชีอื่นๆ ที่มี
สาระส าคัญ การควบคุม คุณ ภาพงานสอบบัญ ชี สรุ ป ผลการตรวจสอบและการเขี ย น
รายงานการสอบบัญชีในรูปแบบต่างๆ

AC316

การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
(Internal Auditing and Information Systems Auditing)

3 (3-0-6)

สอบผ่ าน AC210 บรรษัทภิบาล การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
AC212 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การตรวจสอบภายใน ประเภทของการตรวจสอบ
ภายใน จริ ยธรรมและมาตรฐานการปฏิ บัติงานวิชาชี พการตรวจสอบภายใน การบริ หาร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน เทคนิคการรวบรวม
หลักฐานการตรวจสอบและการจัดท ากระดาษท าการ การปฏิ บัติ งานภาคสนาม การ
ตรวจสอบการทุจริ ต การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ ทฤษฎี และหลักการการ
ตรวจสอบระบบสารสนเทศเบือ้ งต้ น ขัน้ ตอนและกระบวนการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
การตรวจสอบเพื่อประเมินผลการควบคุมทัว่ ไปและการควบคุมเฉพาะส่วนงาน
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AC317

การภาษีอากร 2
3 (3-0-6)
(Taxation 2)
สอบผ่ าน AC101 การบัญชีเบื ้องต้ น
AC208 การภาษี อากร 1
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษี สรรพสามิต ภาษี ศุลกากร และภาษี ที่องค์การ
บริ หารส่วนท้ องถิ่นเป็ นผู้จัดเก็บ อาทิเช่น ภาษี โรงเรื อน ภาษี บารุ งท้ องที่ และภาษี ป้าย
รวมถึงความแตกต่างระหว่างกาไรสุทธิ ตามหลั กการบัญ ชีที่รับรองทั่วไปและตามหลัก
ประมวลรัษฎากร ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการรับรู้รายได้ และรายจ่ายทางภาษี อากร การตีราคาหรื อ
มูลค่าของสินทรัพย์ และหนี ส้ ิน การคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่ อมราคา และอื่นๆ เพื่ อใช้ สาหรับ
การคานวณเงินได้ สุทธิหรื อกาไรก่อนภาษี และวิธีการชาระภาษี ตามวิธีภาษี เงินได้ คงค้ าง
และวิธีภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี และการบันทึกบัญชีผลแตกต่างดังกล่าว ตลอดจนอธิบาย
ความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษี และการหนีภาษี

AC 318

การบัญชีชัน้ สูง 1
3 (2-2-5)
(Advanced Accounting 1)
สอบผ่ าน AC110 การบัญชีชนกลาง
ั้
1
AC211 การบัญชีชนกลาง
ั้
2
การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้ างหนี ้ การบัญชีสาหรับการร่วมการงาน การบัญชี
เกี่ ย วกั บ การรวมธุ ร กิ จ การลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มทั ง้ ในประเทศและ
ต่า งประเทศ การจัด ท างบการเงิ น รวมและงบกระแสเงิ น สดรวม รวมถึ ง มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง การเปิ ดเผยและการนาเสนอ
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง

AC420

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
3 (3-0-6)
(Financial Reporting and Analysis)
สอบผ่ าน AC110 การบัญชีชนกลาง
ั้
1
AC211 การบัญชีชนกลาง
ั้
2
การรับ รู้ การวัดมูลค่า และการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงิน ตาม กรอบ
แนวคิด สาหรับ การรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน วิธีการ
และเครื่ องมื อในการวิเคราะห์งบการเงินและการตีความ ตลอดจนอธิ บายความหมาย
และข้ อจากัดของข้ อมูลในรายงานทางการเงิน เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ และ
ผลกระทบจากการใช้ นโยบายการบั ญ ชี ที่ แ ตกต่ า งกั น โดยใช้ กรณี ศึ ก ษา หรื อ
เหตุการณ์จริง
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AC421

การบัญชีชัน้ สูง 2
3 (2-2-5)
(Advanced Accounting 2)
สอบผ่ าน AC110 การบัญชีชนกลาง
ั้
1
AC211 การบัญชีชนกลาง
ั้
2
ธุรกิจฝากขาย การบัญชีสานักงานใหญ่และสาขาทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
การบัญ ชีสาหรับรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ การแก้ ไขข้ อ ผิดพลาดทางการบัญชี
และการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี งบการเงินระหว่างกาล การบัญชีสาหรับกิจการที่ไม่
หวังผลกาไร การบัญชีสาหรับสัญญาเช่า และขายผ่อนชาระ การบัญชีสาหรับสัญญางาน
ก่อสร้ าง การบัญชีเกี่ยวกับเกษตรกรรม

3. กลุ่มวิชาเอกเลือก
AC430
การบัญชีระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Accounting)
สอบผ่ าน AC110 การบัญชีชนกลาง
ั้
1
AC211 การบัญชีชนกลาง
ั้
2
วิธี ป ฏิบ ตั ิท างการบัญ ชีต ามมาตรฐานการบัญ ชีร ะหว่า งประเทศ และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยพิ จารณาความแตกต่างทาง
การบัญชีที่สาคัญระหว่างมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศและหลักการบัญชีที่รับรอง
โดยทัว่ ไปของอเมริ กา และการทาให้ เกิดความสอดคล้ องทางการบัญ ชี งบการเงินของ
ธุรกิจข้ ามชาติ การวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศบางประเทศที่สาคัญ ต่อระบบ
เศรษฐกิจโลก การบัญ ชีสาหรับการรวมธุรกิจระหว่างประเทศ และการรายงานจาแนก
ตามส่วนงาน การบัญชีระหว่างประเทศเพื่อการวางแผนและควบคุม และการกาหนดราคา
โอนของกิจการระหว่างประเทศ
AC431

การบัญชีเฉพาะกิจการ
3 (2-2-5)
(Institutional Accounting)
สอบผ่ าน AC101 การบัญชีเบื ้องต้ น
ลักษณะการดาเนินงานเฉพาะกิจการ ระบบบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ หนี ้สิน ส่วนของเจ้ าของ รายได้ และค่าใช้ จ่าย วิธีการบันทึกบัญชี รวมทังการ
้
รายงานผลการดาเนินงานและการแสดงฐานะการเงินของกิจการที่มีลกั ษณะเฉพาะโดยใช้
กรณี ศึกษา ได้ แก่ สถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตรกรรม ธุรกิจ การ
ท่องเที่ยว การค้ าปลีก เป็ นต้ น
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AC432

สัมมนาบัญชีการเงิน
3 (3-0-6)
(Seminar in Financial Accounting)
สอบผ่ าน AC110 การบัญชีชนกลาง
ั้
1
AC211 การบัญชีชนกลาง
ั้
2
อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการนาแม่บทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีไป
ใช้ ในการปฏิบตั ิงานด้ านการบัญชีการเงินสาหรับองค์กรประเภทต่างๆ โดยใช้ กรณีศกึ ษา
บทความ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทังในและต่
้
างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจ ตลอดจน
ปัญหาด้ านการบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ

AC433

การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
(Project Management)
สอบผ่ าน BA923 การเงินธุรกิจ
ความรู้ ทั่ วไปเกี่ ยวกับ การบริ ห ารโครงการ การริ เริ่ ม โครงการและการวางแผน
โครงการ การพัฒนาตารางการทาโครงการ การประมาณต้ นทุนและการจัดทางบประมาณ
โครงการ การวางแผนคุณภาพ กาลังคน และการติดต่อสื่อสาร การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
โครงการ การวางแผนการจัดหาทรัพยากรและการบริ หารทรัพยากรโครงการ การดาเนิ น
โครงการ การติดตามและการควบคุมโครงการ การปิ ดโครงการ

AC434

การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ
3 (2-2-5)
(Budgetary Planning and Control)
สอบผ่ าน AC213 การบัญชีต้นทุน
งบประมาณกับกระบวนการบริ หาร กระบวนการวางแผนงบประมาณ การจัดท า
งบประมาณสาหรับธุรกิจอุตสาหกรรม การรายงานผลการปฏิบตั ิงานและการวิเคราะห์
ผลแตกต่างจากงบประมาณ การจัด ทางบประมาณสาหรับกิจ การที่ไ ม่ไ ด้ ทาการผลิต
สินค้ า งบประมาณฐานศูนย์ งบประมาณฐานกิจกรรม งบประมาณมุง่ เน้ นผลงาน
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AC435

การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-6)
(Environmental Management Accounting)
สอบผ่ าน AC213 การบัญชีต้นทุน
ความเป็ นมาของบัญ ชี สิ่ งแวดล้ อม ปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อมที่ มี ผลกระทบต่อธุ รกิ จ
การบัญชีสิ่ งแวดล้ อมในมุมมองด้ านการบริ หารจัดการ วิวัฒนาการของการบัญชี เพื่ อการ
จัดการสิ่งแวดล้ อม การรวบรวม วิเคราะห์ข้ อมูลด้ านการจัด การสิ่ง แวดล้ อมทัง้ ในส่ว น
ของข้ อ มูล ด้ า นกายภาพ และข้ อ มูล ด้ า นการเงิ น การคานวณ การจาแนกต้ นทุนและ
ค่าใช้ จา่ ยด้ านสิ่งแวดล้ อม การปั นส่วนต้ นทุน รวมถึงมูลค่า รายได้ และรายการที่ประหยัด
ได้ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการสิ่งแวดล้ อม การจัดทารายงานด้ านต้ นทุนและผลได้ เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้ อม การทารายงานเพื่อความยัง่ ยืนและความเชื่อมัน่ เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือสาคัญ
สาหรับผู้บริ หารในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการลงทุน และบริหารจัดการด้ าน
สิ่งแวดล้ อม โดยใช้ กรณีศกึ ษา

AC436

สัมมนาบัญชีบริหาร
3 (3-0-6)
(Seminar in Managerial Accounting)
สอบผ่ าน AC314 การบัญชีบริหาร
การวิเคราะห์ และประยุกต์ ข้อ มูล ทางการบัญ ชี เพื่ อ การบริ ห าร อภิ ป รายและ
วิเคราะห์บทบาทของการบัญชีบริ หาร ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจและปั ญหาทางการบัญชี
บริหารในปัจจุบนั โดยใช้ กรณีศกึ ษา

AC437

เกมจาลองทางบัญชี
3 (1-4-4)
(Accounting Simulation Games)
สอบผ่ าน AC101 การบัญชีเบื ้องต้ น
การออกแบบเอกสารโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเตรี ยมเอกสารทางบัญชี
และภาษี อากรที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ การบันทึกบัญชีและการจัดทางบการเงิน ด้ วยโปรแกรม
สาเร็จรูปทางบัญชี โดยการจาลองสถานการณ์ทางธุรกิจ

AC440

การวางแผนภาษีอากร
3 (3-0-6)
(Tax Planning)
สอบผ่ าน AC317 การภาษีอากร 2
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งการภาษี อ ากรกับ การก าหนดนโยบายทางการเงิน
วิธี ก ารวางแผนเพื่อ เสียภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดา ภาษี เงินได้ นิติบุคคล ภาษี มูลค่าเพิ่ม
ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เพื่อให้ การเสียภาษี เป็ นไปอย่างประหยัดและถูกต้ อง
ครบถ้ วนภายใต้ กรอบของกฎหมายโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
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AC441

สัมมนาภาษีอากร
3 (3-0-6)
(Seminar in Taxation)
สอบผ่ าน AC317 การภาษีอากร 2
ปั ญ หาภาษี อ ากรด้ านต่างๆ จากกรมจัด เก็บภาษี คาวินิจ ฉัยของกรมจัด เก็บ
ภาษี ค าพิ พ ากษาศาลฎี กา ตลอดจนปั ญ หาในทางปฏิ บัติ โดยเน้ น ประเด็นส าคัญ ใน
ปั จจุบนั รวมทังแนวทางการแก้
้
ไขปั ญหาด้ วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน และกัน
โดยใช้ กรณีศกึ ษา

AC442

การบัญชีหน่ วยงานภาครั ฐ
3 (3-0-6)
(Public Sector Accounting)
สอบผ่ าน AC 101 การบัญชีเบื ้องต้ น
ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒ นาการด้ านการบัญชีของหน่วยงาน
ภาครัฐ นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การบัญ ชี ห น่ว ยงานภาครัฐ การจัดทารายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐและ
งบการเงินของแผ่นดิน

AC443

การวิจัยทางการบัญชี
3 (3-0-6)
(Accounting Research)
สอบผ่ าน SC922 สถิตธิ ุรกิจ
AC314 การบัญชีบริหาร
AC315 การสอบบัญชีและการให้ ความเชื่อมัน่
หลักการและระเบียบวิธีวิจยั การทาวิจยั รูปแบบต่างๆ การสื่อสารความรู้ เกี่ ยวกับ
การวิจัย และการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ ยวข้ องทางด้ าน
การบัญชี
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AC444

การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Risk Management)
สอบผ่ าน AC110 การบัญชีชนกลาง
ั้
1
AC211 การบัญชีชนกลาง
ั้
2
การบริ หารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการบัญชีการเงิน กรอบงานบริ หารความเสี่ยง
วงจรความเสี่ยง วิธีการและขั ้นตอนการประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง
และผลกระทบ บทบาทของนักบัญชีกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามระบบการประเมิน
COSO-ERM ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุม ภายใน
การจัดท าแผนบริ หารความเสี่ ยง การวิเคราะห์ และประเมิ นความเสี่ ยงเฉพาะด้ าน เช่น
ความเสี่ ยงในระบบบัญ ชี ลูกหนี แ้ ละสิ นเชื่ อ เงิ นลงทุ นในหลัก ทรั พ ย์ ตราสารการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน

AC445

การบัญชีสาหรับเครื่องมือทางการเงิน
3 (3-0-6)
(Accounting for Financial Instruments)
สอบผ่ าน AC110 การบัญชีชนกลาง
ั้
1
AC211 การบัญชีชนกลาง
ั้
2
BA923 การเงินธุรกิจ
ความหมาย การจ าแนกประเภท การวัดมู ลค่ ายุติ ธ รรม การแสดงรายการ และ
การเปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน รวมถึง
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน การป้องกันความเสี่ยง และการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ
เป็ นเกณฑ์

AC446

ประเด็นพิเศษในด้ านการบัญชี
3 (3-0-6)
(Special Topics in Accounting)
สอบผ่ าน AC315 การสอบบัญชีและการให้ ความเชื่อมัน่
AC317 การภาษีอากร 2
อภิ ป รายวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและประเด็ น ปั จ จุ บัน เกี่ ย วกั บ การบั ญ ชี โดยใช้
กรณี ศึก ษา บทความ และเอกสารต่า งๆที่ เกี่ ย วข้ อ งทัง้ ในประเทศและต่า งประเทศ
ปั ญหาพิเศษด้ านบัญชีบริ หาร บัญชีการเงิน สอบบัญชี เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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AC450

การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
(Information Systems Security and Control)
สอบผ่ าน AC212 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
AC315 การสอบบัญชีและการให้ ความเชื่อมัน่
การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การสร้ างระบบ การควบคุมระบบ และ
การประกันคุณภาพระบบสารสนเทศการตรวจสอบในสภาพแวดล้ อมของระบบสารสนเทศที่
ใช้ คอมพิ วเตอร์ การประเมิ นความเสี่ ยงและการประเมิ นประสิทธิ ผลของระบบงานที่ ใช้
คอมพิวเตอร์ ประมวลผล การทุจริ ตทางคอมพิวเตอร์ และมาตรการป้องกัน การวิเคราะห์
ความน่าเชื่อถื อของการประมวลผลข้ อมูล เทคนิคและแนวการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้
คอมพิวเตอร์ ประมวลผลและการใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางการสอบบัญชี

AC451

การบัญชีนิตเิ วช
3 (3-0-6)
(Forensic Accounting)
สอบผ่ าน AC315 การสอบบัญชีและการให้ ความเชื่อมัน่
AC316 การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ
ความหมาย แนวคิด และการพัฒนารูปแบบการบัญชีนิติเวช ความแตกต่างระหว่าง
การบัญ ชีนิติเวชกับการตรวจสอบทุจริ ต คุณ สมบัติและหน้ าที่ความรับผิดชอบของนัก
บัญชีนิติเวช สถาบันวิชาชีพการบัญชีนิติเวช เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ และการเข้ า
ไปมีสว่ นร่วมในกระบวนการฟ้องร้ องเพื่อดาเนินคดีในศาล

AC452

สัมมนาการสอบบัญชี
3 (3-0-6)
(Seminar in Auditing)
สอบผ่ าน AC315 การสอบบัญชีและการให้ ความเชื่อมัน่
การวิเคราะห์ และศึ กษาแนวความคิดใหม่ๆ ทางการสอบบัญ ชี ค้ น คว้ าให้ เกิ ด
ความรู้ ความเข้ าใจปั ญ หาในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญ ชี และแนวทางแก้ ไข โดยมี
การอภิ ป รายเกี ่ ย วกับ ปั ญ หาด้ า นต่า ง ๆ การจัด ท ากระดาษท าการและรายงาน
การตรวจสอบ การสื่อสารกับ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับ
จุด อ่ อนและข้ อเสนอแนะ การวางแผนการสอบบัญ ชี ในสถานการณ์ ที่ ซับ ซ้ อนโดยใช้
กรณีศกึ ษา และบทความที่เกี่ยวข้ องทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
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AC 453

สัมมนาการตรวจสอบภายใน
3 (3-0-6)
(Seminar in Internal Auditing)
สอบผ่ าน AC316 การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ
การวิเคราะห์และศึกษาแนวคิดใหม่ ๆ ทางการตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายใน เทคนิคการบริหารงานตรวจสอบภายใน ค้ นคว้ าให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจปั ญหา
ในการตรวจสอบภายในและแนวทางแก้ ไข โดยมี การอภิ ปรายเกี่ ยวกับปั ญหาด้ านต่างๆ
การกากับดูแลที่ดี มาตรฐานการตรวจสอบภายใน กระบวนการเข้ า สู่วิช าชีพ จริ ย ธรรม
ของผู้ ป ระกอบวิช าชีพ การตรวจสอบภายใน โดยใช้ ก รณีศ ึก ษา และบทความที่
เกี่ยวข้ องทังในประเทศและต่
้
างประเทศ

AC454

เกมจาลองทางสอบบัญชี
3 (1-4-4)
(Auditing Simulation Games)
สอบผ่ าน AC315 การสอบบัญชีและการให้ ความเชื่อมัน่
AC316 การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
การจ าลองสถานการณ์ การสอบบัญ ชี ในการทดสอบและควบคุ ม ระบบบั ญ ชี
การตรวจสอบเนื อ้ หาสาระในบัญ ชี ที่ มี ส าระสาคัญ การใช้ โ ปรแกรมสาเร็ จ รู ป ช่ว ย
ในการสอบบัญชี และจัดทากระดาษทาการที่เกี่ยวข้ อง

AC 470

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทางการบัญชี
3 (2-2-5)
(Computer Programming for Accounting Application)
สอบผ่ าน AC212 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
หลักการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้ น ประกอบด้ วย การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบ
โปรแกรม การเขียนโปรแกรมโดยใช้ ภาษาใดภาษาหนึ่ง การตรวจสอบข้ อผิดพลาดของ
โปรแกรม การทดสอบความถูกต้ องของโปรแกรม การท าเอกสารประกอบโปรแกรม
การบารุ งรักษาโปรแกรม รวมถึงฝึ กปฏิ บัติการเขียนโปรแกรมด้ วยภาษาคอมพิวเตอร์
เบื ้องต้ น
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AC471

การสื่อสารข้ อมูลและระบบเครื อข่ าย
3 (3-0-6)
(Data Communications and Network)
สอบผ่ าน AC204 ระบบสารสนเทศเบื ้องต้ น
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ใช้ ในงานธุรกิจ ได้ แก่ ระบบเครื อข่ายเฉพาะที่ เครื อข่ายไร้ สาย
มาออกแบบประยุกต์กบั การใช้ งานทางธุรกิจ การจัดการ การรักษาความปลอดภัย และ
ความมัน่ คงของเครื อข่าย ประเด็นทางจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบ และการใช้
งานเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเทคโนโลยีปัจจุบนั ที่มีผลกระทบกับระบบเครื อข่าย
เช่น การประมวลผลแบบ Clound

AC472

การวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
(Accounting Information System Analysis and Design)
สอบผ่ าน AC212 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
แนวคิด หลักการวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี การศึกษาความเป็ น
ไปได้ ของโครงการ การจัดทาแบบนาเสนอโครงการ การบริ หารโครงการ เครื่ องมือและ
เทคนิ ค ในการวิ เคราะห์ แ ละออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี โดยค านึ ง ถึ ง
กระบวนการทางบัญชีและระบบการควบคุมภายใน

AC473

3 (3-0-6)
ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์ กรและระบบธุรกิจอัจฉริยะ
(Enterprise Resources Planning Systems and Business Intelligence)
สอบผ่ าน AC212 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ความหมาย ความสาคัญ ลักษณะของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร
การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร กับกลยุทธ์องค์กร การติดตังระบบ
้
และการควบคุม ที่เกี่ยวข้ องกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรและการศึกษา
ตัวอย่างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร รวมถึงการนาเทคนิคการวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิงลึก (Data Analytics) มาวิเคราะห์เพื่อใช้ ในการตัดสินใจของผู้บริ หารในระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะ

AC474

สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
(Seminar in Accounting Information Systems and Technology)
สอบผ่ าน AC212 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
อภิปรายวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นปั จจุบนั เกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีมาใช้ กบั
ระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี โดยใช้ ก รณี ศึก ษา บทความ และเอกสารต่า งๆที่
เกี่ ย วข้ อ งทัง้ ในประเทศและต่า งประเทศ ปั ญ หาพิเ ศษด้ า นเทคโนโลยีแ ละระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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AC475

การจัดการฐานข้ อมูล
3 (3-0-6)
(Database Management)
สอบผ่ าน AC204 ระบบสารสนเทศเบื ้องต้ น
แนวคิด โครงสร้ างหลัก องค์ ป ระกอบของระบบฐานข้ อ มูล รวมถึ ง วิ ธี ก ารจัด
โครงสร้ าง วิธีการออกแบบระบบฐานข้ อมูล โดยใช้ แบบจาลองข้ อมูลเชิงสัมพันธ์ และการ
ประยุ กต์ ใช้ ระบบจัดการฐานข้ อ มู ล และเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจัด การ
ฐานข้ อมูล

AC476

โปรแกรมสาเร็จรู ปทางการบัญชีสาหรั บธุรกิจขนาดกลางและเล็ก
3 (1-4-4)
(Accounting Software Packages for SMEs)
สอบผ่ าน AC212 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ระบบงานของธุรกิจที่ใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูปและฝึ กใช้ งานโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องาน
บัญ ชีในระบบบัญ ชีแยกประเภท ระบบลูกหนี ้ ระบบเจ้ าหนี ้ ระบบสิ นทรัพย์ถาวร ศึกษา
การใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อนาเสนอรายงานเพื่อการบริ หาร สาหรับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก

AC477

โปรแกรมสาเร็จรู ปทางการบัญชีสาหรั บธุรกิจขนาดใหญ่
3 (1-4-4)
(Accounting Software Packages for Large Enterprise)
สอบผ่ าน AC212 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ระบบงานของธุรกิจที่ใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูปและฝึ กใช้ งานโปรแกรมสาเร็ จรูปเพื่องาน
บัญ ชีในระบบบัญ ชีแยกประเภท ระบบลูกหนี ้ ระบบเจ้ าหนี ้ ระบบสินทรัพย์ถาวร ศึกษา
การใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อนาเสนอรายงานเพื่อการบริหาร สาหรับธุรกิจขนาดใหญ่

AC478

พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
(Electronic Commerce)
สอบผ่ าน AC212 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบของสภาวะแวดล้ อมต่อกระบวนการทางานและกลยุทธ์ของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
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AC 091

6 (0-40-20)
สหกิ จศึกษา (กลุ่มวิ ชาการบัญชีภาคธุรกิ จ)
(Co-operative Education)
สอบผ่าน สอบผ่านวิชาในหลักสูตรตัง้ แต่ 99 หน่วยกิต ขึน้ ไป
การปฏิบตั งิ านจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ในส่วนงานบัญชีการเงิน
บัญชีบริหาร และภาษีอ ากร เป็ นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในฐานะพนักงานชัวคราว
่
นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมทัง้ ทางด้านวิชาการ และการปฏิบตั ิตนใน
สังคมการทางาน รวมทัง้ ดาเนินการตามขัน้ ตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การปฏิบ ัติงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาของ
สาขาวิชา และพนักงานทีป่ รึกษาทีส่ ถานประกอบการมอบหมาย

AC 092

6 (0-40-20)
สหกิ จศึกษา (กลุ่มวิ ชาสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน)
(Co-operative Education)
สอบผ่าน สอบผ่านวิชาในหลักสูตรตัง้ แต่ 99 หน่วยกิต ขึน้ ไป
การปฏิบตั งิ านจริงในสถานประกอบการอย่ างมีระบบ ในส่วนงานบัญชีการเงิน
บัญชีบริหาร และภาษีอ ากร เป็ นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในฐานะพนักงานชัวคราว
่
นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมทัง้ ทางด้านวิชาการ และการปฏิบตั ิตนใน
สังคมการทางาน รวมทัง้ ดาเนินการตามขัน้ ตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การปฏิบ ัติงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาของ
สาขาวิชา และพนักงานทีป่ รึกษาทีส่ ถานประกอบการมอบหมาย

AC 093

6 (0-40-20)
สหกิ จศึกษา (กลุ่มวิ ชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
(Co-operative Education)
สอบผ่าน สอบผ่านวิชาในหลักสูตรตัง้ แต่ 99 หน่วยกิต ขึน้ ไป
การปฏิบตั งิ านจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ในส่วนงานบัญชีการเงิน
บัญชีบริหาร และภาษีอ ากร เป็ นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในฐานะพนักงานชัวคราว
่
นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมทัง้ ทางด้านวิชาการ และการปฏิบตั ิตนใน
สังคมการทางาน รวมทัง้ ดาเนิ นการตามขัน้ ตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การปฏิบ ัติงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาของ
สาขาวิชา และพนักงานทีป่ รึกษาทีส่ ถานประกอบการมอบหมาย
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