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941-100

ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3 (3-0-6)
Thai for Communication
หลักการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร ศิลปะในการสื่ อสารทั้ง 4 ทักษะ การฟัง พูด อ่าน
และเขียน การฟั งเพื่อจับใจความหลักและการตีความในสถานการณ์ต่างๆ การใช้ถอ้ ยคา ลีลาสานวน
ในการสื่ อสารในชี วิตประจาวันและในการทางาน การพูดในที่ ชุมชน การอ่านเพื่ อความเข้าใจถึ ง
ค่านิยมและแนวคิด การเขียนเพื่อการสรุ ปความ ติดต่อทางราชการและธุรกิจ
Principles of the Thai language for communication; arts in the four communication
skills-listening, speaking, reading, and writing; listening for main ideas and interpretation in various
situational contexts; register and styles for communicating in daily life and in the workplace; public
speaking; reading for value and attitude understanding; summarizing; official and business
correspondence

941-112

การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (2-2-5)
Fundamental English Listening and Speaking
รายวิชาบังคับเรียนร่ วม : 941-113 การอ่ านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ฝึ กทักษะการฟังและการพูดในหัวข้อที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน การฟั งเพื่อจับใจความ
สาคัญ การพูดเพื่อสื่ อสารขั้นพื้ นฐานในสถานการณ์ต่างๆ การใช้ไวยากรณ์ การพัฒนาความรู ้ ดา้ น
คาศัพท์ และสานวนภาษาที่จาเป็ นสาหรับการสื่ อสาร
Corequisite : 941-113 Fundamental English Reading and Writing
Practice in listening and speaking skills based on topics used in daily-life
communication; listening for main points; basic oral communication in various situational contexts;
grammar usage; development of vocabulary and language functions necessary for communication
941-113

การอ่ านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English Reading and Writing
รายวิชาบังคับเรียนร่ วม : 941-112 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3 (3-0-6)

ฝึ กทักษะการอ่านและการเขียน ทักษะการอ่านพื้นฐาน การอ่านเพื่อจับใจความสาคัญและ
รายละเอียด การพัฒนาความรู ้ดา้ นคาศัพท์และกลวิธีพฒั นาคาศัพท์ การใช้ไวยากรณ์ การเขียนระดับ
ประโยคและย่อหน้าสั้นๆ
Corequisite : 941-112 Fundamental English Listening and Speaking
Practice in reading and writing skills; basic reading skills; reading for main ideas and
details; developing vocabulary and strategies in increasing vocabulary power; grammar usage;
sentence and paragraph writing
941-210

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
English Writing for Business Communication
การฝึ กฝนและการพัฒนาทักษะการเขียนที่มีรูปแบบและจุดประสงค์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ
สื่ อสาร ทางธุรกิจ การเขียนจดหมายติดต่อ รายงานการประชุม การกรอกแบบฟอร์ มเอกสารต่างๆ
Practice and development of various types of writing skill for business communication:
correspondence, minutes of meeting, filling out forms
941-218

ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
English for Business
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน การใช้ภาษาใน
การถามและให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับงาน การต้อนรั บและการนาสนทนาแขกในวงการธุ รกิ จ การพูดคุ ย
โทรศัพท์ การนัดหมาย การอธิ บายสิ นค้า การเยี่ยมชมสถานที่ ทางาน การเสนอรายงานธุ รกิ จ การ
เจรจาและการต่อรองทางธุรกิจ
Use of four English skills: Listening, Speaking, Reading, and Writing; asking questions
and giving information about work; greeting and business conversation with guests; telephoning;
making appointments; describing products; visiting workplace; presenting business reports;
business discussion and negotiations
942-100

กิจกรรมเสริมหลักสู ตร 1
1(0-0-3)
Co-Curricular Activities I
การทากิ จกรรมเชิ งบู ร ณาการ องค์ความรู ้ เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เ พื่ อ น
มนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม จิตสานึ กสาธารณะ การทางานเป็ นทีมทั้ง
ในสาขาวิชาและหรื อระหว่างสาขาวิชาภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา

Activities to integrate the body of knowledge with an emphasis on the activities for
the benefit of society and mankind as first priority; cultivating morals; ethics and public mind;
teamwork within and/or across disciplines under the supervision of advisors
942-111

ภูมปิ ัญญาในการดาเนินชีวติ
3 (2-2-5)
Wisdom of Living
การคิด การบริ หาร และการจัดการชีวิตอย่างรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
และกระแสสังคมโลก การผสมผสานวิถีไทยกับพหุ วฒั นธรรมในการดาเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ขบนพื้นฐานคุณธรรม จริ ยธรรม และ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
Ways of thinking; self-discipline and life management in accordance with changes in
Thai and global societies, mingling the Thai way of life with multi-cultural ways of living; public
mind and environmental conservation; living happily based on morality, ethics and sufficiency
economy
942-120

กอล์ ฟ
1 (0-2-1)
Golf
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอุปกรณ์และสนาม ทักษะการใช้อุปกรณ์และวิธีเล่น การเตรี ยมความ
พร้อมร่ างกายเพื่อการเล่น ฝึ กการเล่นในสนามแข่งขัน การนับคะแนน การแข่งขัน ความปลอดภัยของ
นักกีฬาและผูอ้ ื่น กติกา มารยาท
General knowledge about equipment and the golf course; skills of equipment use and
methods of playing; warm-ups; practice of golfing in a golf course; keeping scores; the competition;
the safety of golfers and spectators; rules, regulations, and etiquette
942-121

ลีลาศ
1 (0-2-1)
Social Dance
ฝึ กทักษะการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ การแต่งกาย มารยาท เพลงประกอบ การฝึ ก
ปฏิบตั ิเพื่อสร้างทักษะลีลาศตามแบบแผนจังหวะมาตรฐานสากล
Practice of movements into rhythm; costumes, etiquette, and songs for social dance;
developing skills of social dance according to the standard universal convention

942-122

เทนนิส
1 (0-2-1)
Tennis
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอุปกรณ์และสนาม ฝึ กทักษะ วิธีเล่น กติกา การแข่งขัน เข้าใจและ
ปฏิบตั ิตามกฎกติกา และมารยาท การเตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย ความรู ้เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิด
จากการเล่นเทนนิส
General knowledge about tennis equipment and courts; developing skills, methods;
rules and regulations of the competition; playing with understanding rules and regulations, etiquette;
warm-ups; knowledge about accidents that may happen while playing tennis
942-123

วอลเลย์ บอล
1 (0-2-1)
Volleyball
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอุปกรณ์และสนาม กฎ กติกา มารยาท ของกีฬาวอลเลย์บอล การ
พัฒนาร่ างกายของนักกีฬาวอลเลย์บอล ฝึ กทักษะและเทคนิคการเล่นทั้งบุคคลและทีม เทคนิคการ
แข่งขัน
General knowledge about equipment and the court; rules and regulations; etiquette;
developing physical competence of volleyball players; developing skills and playing techniques for
individuals and teams, techniques in competition
942-124

ฟุตบอล
1 (0-2-1)
Soccer
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นฟุตบอล ระเบียบ กฎ กติกา มารยาท การพัฒนาร่ างกายให้
เหมาะสมเพื่อการเล่นฟุตบอล การแข่งขัน อันตราย วิธีป้องกันอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการเล่นฟุตบอล การ
ปฐมพยาบาลผูบ้ าดเจ็บ
Basic skills of playing soccer; rules and regulations, etiquette; developing physical
competence for soccer playing; the competition; dangers and prevention of accidents while playing
soccer; first aid for the injured
942-125

แบดมินตัน
1 (0-2-1)
Badminton
ฝึ กทักษะการเล่น แบดมินตัน ทั้งประเภทเดี่ยวและคู่ วิธีการพัฒนาโครงสร้างของร่ างกาย
เพื่อการเล่น กฎ กติกา มารยาท วิธีการจัดการแข่งขัน ทั้งประเภทเดี่ยว และ คู่
Practice of badminton skills for single and double competition; ways of physical
development for badminton playing; rules and regulations, etiquette; the arrangement of
competition for both single and double matches

942-126

ตะกร้ อ
1 (0-2-1)
Takraw
ความรู ้ทวั่ ไปประวัติความเป็ นมาของกีฬาตะกร้อ ทักษะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว เทคนิค
และความสามารถพิเศษในการเล่นเฉพาะตัว และการเล่นเป็ นทีม ระเบียบข้อบังคับและกติกาการ
แข่งขัน การเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายของการเป็ นนักตะกร้อที่ดี การเล่นด้วยความปลอดภัย การ
ดูแลรักษาอุปกรณ์ของกีฬาตะกร้อ
General knowledge about history of Takraw; skills of body movements; techniques
and individual talent; playing as a team; rules and regulations; developing physical competence for
being a capable Takraw player; safe playing; equipment maintenance
942-127

เทเบิลเทนนิส
1 (0-2-1)
Table tennis
ประวัติความเป็ นมาของกีฬาเทเบิลเทนนิส คุณค่าของกีฬาเทเบิลเทนนิส ทักษะเบื้องต้น
ในการเล่นเทเบิลเทนนิส ระเบียบ กติกา มารยาทของการเป็ นผูเ้ ล่นและผูด้ ูที่ดี การบริ หารร่ างกายและ
การบารุ งรักษาสุ ขภาพ การบารุ งรักษาอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส
General background about history of table tennis; basic skills and advantages of table
tennis playing; rules and regulations, etiquette of players and spectators; physical exercises, health
care; equipment maintenance
942-128

เปตอง
1 (0-2-1)
Petanque
ประวัติความเป็ นมา คุณค่า และประโยชน์ของกีฬาเปตอง ทักษะพื้นฐานกีฬาเปตอง
วิธีการเล่น กฎ กติกา มารยาทในการเล่น การจัดการแข่งขัน กติกามารยาทในการเป็ นผูเ้ ล่นและผูด้ ูที่ดี
การบารุ งรักษาอุปกรณ์กีฬาเปตอง
History of petanque; basic skills and advantages of petanque playing; rules and
regulations, etiquette in playing petanque; the arrangement of competition; rules and regulations;
etiquette of players and spectators; equipment maintenance
942-129

บาสเกตบอล
1 (0-2-1)
Basketball
ประวัติ ค วามเป็ นมาของกี ฬ าบาสเกตบอล ทัก ษะเฉพาะตัว เบื้ อ งต้น ระเบี ย บ กติ ก า
มารยาทของการเป็ นผูเ้ ล่นและผูด้ ูที่ดี การบริ หารร่ างกาย การบารุ งรักษาสุ ขภาพ ความมี น้ าใจเป็ น
นักกีฬา การระวังรักษาสวัสดิภาพความปลอดภัยในการเล่นบาสเกตบอล การบารุ งรักษาอุปกรณ์

History of basketball; particular basic skills; rules and regulations, etiquette of players
and spectators; physical exercises and health care; athletic spirit; safe playing; equipment
maintenance
942-204

จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวติ ที่มสี ุ ข
3 (3-0-6)
Psychology for Well-being
ความเป็ นมาของจิ ตวิทยา ปั จจัยทางจิ ตวิทยาที่ ส่งผลต่ อพฤติ กรรมที่ ต่างกันของมนุ ษย์
ประโยชน์ของจิตวิทยา และการนาจิตวิทยามาใช้ในชีวิตประจาวันและการทางาน
Development of psychology; effects of psychological factors on human behaviors;
psychology usefulness; practical applications of psychology in daily life and future careers
942-205

การสื่ อสารและการเผยแพร่ สารสนเทศ
3 (3-0-6)
Communication and Information Dissemination
ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการสื บค้น การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความรู ้ การสื่ อสาร
ทั้งแบบวัจนภาษาและอวัจนภาษา การเผยแพร่ จริ ยธรรมในการใช้แหล่งข้อมูล
Information resources; search methods; analysis and synthesis of knowledge; verbal
and non-verbal communication; dissemination of information; code of ethics on using sources
942-220

ว่ ายนา้
1 (0-2-1)
Swimming
ประวัติความเป็ นมาของการว่ายน้ า การสุ ขาภิบาลและความปลอดภัยในการว่ายน้ า ทักษะ
การว่ายน้ าท่าต่าง ๆ มารยาทของการเป็ นผูเ้ ล่นและผูด้ ูที่ดี การบริ หารร่ างกาย การบารุ งรักษาสุ ขภาพ
การดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่ องอานวยความสะดวกในการว่ายน้ า
History of swimming; sanitation and safety in swimming; skills of swimming in
different styles; etiquette of athletes and spectators; physical exercises and health care; maintenance
of equipment and facilities
942-221

พลศึกษาและนันทนาการ
1 (0-2-1)
Physical Education and Recreation
ปรัชญาของพลศึกษา ความมุ่งหมายของพลศึกษาต่อการพัฒนาร่ างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สังคม เรี ยนรู ้เกมส์กีฬา การเลือกเล่นกีฬา จุดมุ่งหมายของนันทนาการ ความจาเป็ นของนันทนาการใน
การดารงชีวิต เกมส์นนั ทนาการ การฝึ กปฏิบตั ิการออกกาลังกายและนันทนาการเพื่อสุ ขภาพ
Philosophy of physical education; purposes of physical education for physical, mental,
emotional, and social development; the study of sport games and selection of proper sports;

purposes of recreation; necessity of recreation in human life; games of recreational activities;
physical exercises and recreation for health
942-230

การภาษีอากร
3 (3-0-6)
Taxation
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับภาษีอากร แนวคิด และบทบาทของภาษีอากร หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต
General knowledge about taxation; concepts and roles of taxation; principles and
features of taxation according to revenue codes, personal income tax, corporate tax, value-added
tax, specific business tax, stamp duty, customs duty, excise duty
942-234

กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Law
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ที่สาคัญเกี่ ยวกับบุ คคล นิ ติบุคคล การตั้งห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั
จากัด การเลิ กกิ จการทรั พย์สิน นิ ติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ที่ เกี่ ยวกับธุ รกิ จ ซื้ อขาย เช่ าซื้ อ ค้ า
ประกัน ตัวแทน นายหน้า ตัว๋ เงิน พระราชบัญญัติเกี่ยวกับเช็ค
Principles of the civil and commercial law; law juristic entities; limited partnership
establishment; limited companies; dissolution; property; juristic acts; contracts; specific contracts in
relation to business transactions: hire purchases; sureties; agency; brokers; drafts and the Act of
Cheques
946-100

ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับธุรกิจ
3 (3-0-6)
Introduction to Business
ลักษณะการประกอบธุ รกิจประเภทต่าง ๆ ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้อง อิทธิ พลของสภาพแวดล้อม
ทางธุ ร กิ จ หลัก การพื้ น ฐานเกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การผลิ ต
การตลาด การบัญชี การเงิน จริ ยธรรมทางธุรกิจ
Types of business; related factors; influences of business environments; principles of
management, human resource management; production; marketing; accounting; finance; business
ethics

946-111

หลักการบัญชี 1
3 (3-0-6)
Principles of Accounting I
หลักการบัญชี แม่บทการบัญชี วงจรการบัญชี และการจัดทางบการเงิ นสาหรั บกิ จการ
ให้บริ การ กิ จการซื้ อมาขายไป การบันทึ กบัญชี เกี่ ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ บัญชี คุม
ยอด และบัญชีแยกประเภทย่อย จริ ยธรรมของวิชาชีพการบัญชี
Principles of accounting; the accounting framework; the accounting cycle and
preparing financial statements for service and merchandise business; accounting for value added
tax; special journals; control accounts and subsidiary ledgers; professional code of ethics
946-112

หลักการบัญชี 2
3 (3-0-6)
Principles of Accounting II
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-111 หลักการบัญชี 1
การบัญชี อุตสาหกรรม การจัดทางบกระแสเงิ นสด การจัดทางบการเงิ นจากรายการที่
บันทึ กไว้ไม่ สมบู ร ณ์ ระบบใบสาคัญ วิ ธีการบันทึ กบัญชี ข้ นั ต้นเกี่ ยวกับ เงิ นสดและการจัดทางบ
พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ และตัว๋ เงินรับ สิ นค้าคงเหลือ ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ค่าเสื่ อม
ราคา ทรัพยากรธรรมชาติ และมูลค่าสู ญสิ้ น
Prerequisite : 946-111 Principles of Accounting I
Accounting for manufacturing business; preparing statement of cash flow; preparing
financial statement from single-entry bookkeeping system; voucher system; fundamental
accounting procedures of cash control and bank reconciliation statements; accounts receivable and
notes receivable; inventory; property, plant and equipment; depreciation; natural resources and
depletion
946-140

เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology
องค์ป ระกอบของเทคโนโลยี ส ารสนเทศทั้ง ฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์แ วร์ ที่ ใ ช้ใ นระบบ
คอมพิ วเตอร์ การทางานของโปรแกรมปฏิ บตั ิ การและโปรแกรมประยุกต์ การเก็บข้อมูลและการ
ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในองค์การ ระบบเครื อข่ายและหน้าที่
ของบุคคลในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Components of information technology, hardware and software in computer systems;
operating systems and application programs; data storage; data processing; application of
computers in organizations, network systems and technician’s responsibilities in information
technology

946-141

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้ น
3 (2-2-5)
Introduction to Computer Programming
หลักการทัว่ ไปเกี่ ยวกับการเขี ยนโปรแกรม การแก้ไขปั ญหาด้วยขั้นตอนวิธี รหัสเที ยม
ผังงาน องค์ประกอบของภาษาโปรแกรม ชนิ ดของข้อมูลแบบต่าง ๆ โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์ เรย์
โครงสร้างโปรแกรมแบบตามลาดับ เลือกทา และการวนซ้ า การเรี ยกซับรู ทีน การส่ งผ่าน
ค่าพารามิเตอร์ การฝึ กปฏิบตั ิพฒั นาโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ภาษาโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่ ง การ
ตรวจสอบ และแก้ไขโปรแกรม
General concepts for computer programming; algorithmic problem solving; pseudo
code; flow charts; programming language elements; data types; array data structure; programming
structure: sequential, selection and repetition; subroutine calls; parameter passing; the laboratory
components including developing small programs using a popular programming language, testing,
and debugging
946-160

หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย ความส าคัญ ของการตลาด แนวความคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกับ การตลาด
สิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิ พลทางการตลาด ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การแบ่งส่ วนตลาด
การเลือกตลาดเป้าหมาย การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่ วนประสมทางการตลาด
Definitions and the importance of marketing; fundamental concepts of marketing;
environments influencing marketing; fundamental principles of consumer behaviors; market
segmentation; targeting; positioning and marketing mix
946-180

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
3 (3-0-6)
Microeconomics
อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน พฤติ กรรม
ผูบ้ ริ โภค ต้นทุนการผลิตและฟั งก์ชนั การผลิต ตลาดสิ นค้าในทางเศรษฐศาสตร์ ตลาดปั จจัยการผลิต
ผลกระทบภายนอกและสิ นค้าสาธารณะ
Demand and supply; market equilibrium; elasticity of demand and supply; consumer
behavior; cost and production functions; microeconomics of product markets; factor markets;
externalities and public goods
946-181

เศรษฐศาสตร์ มหภาค
Macroeconomics

3 (3-0-6)

การคานวณรายได้ประชาชาติ รายได้ประชาชาติดุลยภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณ
เงินและเงินเฟ้ อในระยะยาว การว่างงาน การเติบโตทางเศรษฐกิ จ นโยบายการเงิ น นโยบายการคลัง
ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการค้าและการเงินระหว่างประเทศ
National income calculation; equilibrium level of national income; money growth and
inflation; unemployment; economic growth; monetary policy; fiscal policy; basic concepts of
international trade and finance
946-201

การจัดการธุรกิจขนาดย่ อม
3 (3-0-6)
Small Business Management
แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกับการจัดการธุ รกิ จขนาดย่อม กลยุทธ์การตลาด การเงิ น การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การผลิตและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การแก้ปัญหาในธุ รกิจขนาดย่อม โอกาส
ของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ จริ ยธรรมสาหรับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Concept and theories of the management of small and family owned businesses,
marketing; finance; human resource management; production; strategic planning, Problem solving
in small business, opportunities for domestic and overseas joint ventures, and ethics in small
business management
946 -209 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
Principles of Management
ความหมาย ความสาคัญและกระบวนการในการจัดการ บทบาท ความสาคัญของศาสตร์
ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการ คู่แข่งขันและพันธมิตรทางธุ รกิจ อิทธิ พลของเทคโนโลยีต่อการจัดการ กล
ยุ ท ธ์ อ งค์ ก ร ลัก ษณะโครงสร้ า ง และประเภทขององค์ ก ร หน้า ที่ ด ้า นต่ า งๆขององค์ก ารธุ ร กิ จ
พฤติ กรรมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร ความสัมพันธ์ ของผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยในองค์กรต่ อการ
จัดการและความรับผิดชอบต่อสังคม
The definition, importance and process of management; roles and importance of
science in management; business competitors and partners; the influence of technology on
management; corporate strategies; organizational structure and type; functions of business
organization; organizational behavior and culture; the relationship of stakeholders in organization to
management and social responsibility

946-210

การบัญชีข้ นั กลาง 1
3 (3-0-6)
Intermediate Accounting I
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-112 หลักการบัญชี 2
หลักการและวิธีปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี เกี่ ยวกับสิ นทรัพย์หมุนเวียน สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
การจาแนกประเภทสิ นทรัพย์ การรับรู ้และการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ การตีราคา การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์
Prerequisite : 946-112 Principles of Accounting II
Principles and practice of current assets; non-current assets; assets classification;
recognition and valuation of assets; revaluation; impairment of assets; presentation and disclosure
of information related to assets
946-211

การบัญชีข้ นั กลาง 2
3 (3-0-6)
Intermediate Accounting II
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-112 หลักการบัญชี 2
หลักการและวิธีการบัญชี เกี่ยวกับหนี้ สินและส่ วนของเจ้าของ การบัญชี เกี่ยวกับการจัดตั้ง
กิจการ การดาเนิ นงาน การแบ่งผลกาไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและ
การช าระบัญชี ข องห้า งหุ ้นส่ วน บริ ษ ทั จากัด และบริ ษทั มหาชนจากัด การแสดงรายการและการ
เปิ ดเผยข้อ มูลเกี่ ยวกับหนี้ สิ นและส่ วนของเจ้าของ การเปลี่ ยนแปลงทางการบัญชี และการแก้ไข
ข้อผิดพลาด
Prerequisite : 946-112 Principles of Accounting II
Principles and accounting methods of liabilities and owner’s equity; accounting for
establishing business venture; loss and profit sharing; changes of ownership; dissolution and
liquidation for partnership, corporation, and public limited corporation; presentation and disclosure
of information related to liabilities and owner’s equity ; accounting changes and corrections of
errors
946-212

การบัญชีต้นทุน
3 (3-0-6)
Cost Accounting
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-112 หลักการบัญชี 2
แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีตน้ ทุน การจาแนกประเภทต้นทุน การคิดต้นทุนตามวิธีตน้ ทุนผันแปร
และวิธีตน้ ทุนรวม การปั นส่ วนต้นทุนตามวิธีเดิ มและตามวิธีตน้ ทุนฐานกิจกรรม การบัญชี ตน้ ทุนงาน
สัง่ ทา การบัญชีตน้ ทุนตอน เศษวัสดุ สิ นค้ามีตาหนิ และสิ นค้าเสี ย ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์
ผลต่าง ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้

Prerequisite : 946-112 Principles of Accounting II
Concepts of cost accounting; cost classification; variable costing and full costing;
allocating cost by traditional cost accounting and activity-based costing; job-order cost accounting;
process costing; scrap, defective and spoilage goods; standard costs and analysis of variances; joint
products and by products
946-241

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
Management Information Systems
แนวคิ ดของระบบสารสนเทศ ประเภทของสารสนเทศ ผลกระทบและความสาคัญของ
ระบบสารสนเทศในการจัดการธุ รกิ จในปั จจุ บนั แนะนาระบบสารสนเทศเพื่ อการจัดการ ความรู ้
เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการสื่ อสารข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการและการนาไปใช้
Concepts of information systems; types of information systems; the impact and
importance of using management information systems in today’s business; introducing management
information systems; computer and data communication; information systems development;
benefits and usage of management information systems
946-260

พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
Consumer Behavior
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน : 946-160 หลักการตลาด
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารการตลาด พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค การวิเคราะห์เกี่ ยวกับ
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ทฤษฎี ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พล
ต่ อ พฤติ ก รรมผู บ้ ริ โ ภค ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล บุ ค คลภายนอก กิ จกรรมทางการตลาดที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
Prerequisite : 946-160 Principles of Marketing
The relationship between marketing management and consumer behavior; analysis of
the consumer purchase decision process, theories and factors influencing consumer behavior;
individual factors, external factors, and marketing activities influencing consumer behavior

946-262

การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Marketing Strategy and Planning
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน : 946-260 พฤติกรรมผู้บริโภค
แนวคิ ด ทฤษฎี ใ นการบริ หารการตลาด การจัด การทางการตลาด การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ด้านการบริ หารงาน ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจาหน่าย การส่ งเสริ มทางการตลาด การปฏิบตั ิการ การควบคุมการดาเนิ นงานของธุ รกิ จ
การบริ หารงานของธุรกิจ การคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
Prerequisite : 946-260 Consumer Behavior
Concepts and theories of marketing administration; marketing management; analysis of
business context; strategic planning in marketing, administration, products, prices, and channels of
distribution; marketing promotion; operational control in business; business administration; social
responsibility
946-290

การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Finance
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน : 946-111 หลักการบัญชี 1
จุดมุ่งหมายและหน้าที่ การบริ หารทางการเงิ น มูลค่าของเงิ นตามเวลา ผลตอบแทนและ
ความเสี่ ยง การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิ น การบริ หารเงิ นสดและหลักทรั พย์ตามความ
ต้องการของตลาด การบริ หารลู กหนี้ การบริ หารสิ นค้า การจัดการเงิ นทุ นระยะสั้นและระยะยาว
โครงสร้างเงินทุนและนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
Prerequisite : 946-111 Principles of Accounting I
Objectives and functions of financial management; time value of money; return and
risk; financial planning and analysis; cash and marketable securities management; receivable
management; inventory management; short-term and long-term financing management; capital
structure and dividend policy
946-301

ธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
International Business
หลักการ วัตถุ ประสงค์ วิ ธีด าเนิ นการธุ รกิ จระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมทางด้า น
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของธุรกิจระหว่างประเทศ และการบริ หารจัดการและปั ญหาในด้านต่าง
ๆ ได้แก่ การเงิน การตลาด การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การผลิต ของธุรกิจระหว่างประเทศ
The study of principles, objectives, international business management, environment of
economic, social and political factors in business administration as well as business problems, e.g.
finance, marketing, human resource administration, international business production

946-310

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
Management Accounting
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-212 การบัญชีต้นทุน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริ มาณ และกาไร การบริ หารต้นทุนเชิ งกลยุทธ์
ต้นทุนกิจกรรมและการบริ หารต้นทุนกิจกรรม การจัดทางบประมาณ การบัญชี ตามความรับผิดชอบและ
การรายงานตามส่ วนงาน การใช้ข ้อมู ลต้นทุ นเพื่ อการตัดสิ นใจ การตั้งราคาขาย การคิ ดราคาโอน
งบประมาณการลงทุน และการวัดผลการดาเนิ นงาน
Prerequisite : 946-212 Cost Accounting
Cost-volume-profit analysis; strategic cost management; activity-based costing and
activity-based management; budgeting; responsibility accounting and segment reporting; cost
analysis for decision making; pricing decisions; transfer pricing; capital expenditure budgets and
evaluating performance
946-311

การบัญชีภาษีอากร
3 (3-0-6)
Tax Accounting
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 942-230 การภาษีอากร,
946-112 หลักการบัญชี 2
ศึ กษาเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวิชาการบัญชี กบั ภาษี อากร ความแตกต่ างระหว่าง
กาไรสุ ทธิ ตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปและตามหลักประมวลรัษฎากรรวมถึงการบันทึกบัญชี ผล
แตกต่ า งดัง กล่ า ว การบัญ ชี ภ าษี เ งิ น ได้บุ ค คลธรรมดา การบัญ ชี ภ าษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คล การบัญ ชี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม วิธีการบัญชี เกี่ยวกับภาษีแต่ละประเภท ความรับผิดชอบในการเสี ยภาษีให้ครบถ้วน
ถูกต้อง จริ ยธรรมของวิชาชีพการบัญชีในการจัดทาบัญชีเพื่อประโยชน์ในการเสี ยภาษี
Prerequisite: 942-230 Taxation,
946-112 Principles of Accounting II
The relationship between accounting and tax; the differences between net income
according to generally accepted accounting principles and net income according to the revenue
code, and recording those differences; personal income tax, corporate income tax and value added
tax, tax accounting procedures; tax responsibilities; the code of ethics for professional accountants

946-312

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
Accounting Information Systems
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-112 หลักการบัญชี 2
หลักการและวิธีการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิ คการจัดทาเอกสาร
แบบฟอร์ ม ทะเบี ย น และผัง บัญชี ข องธุ ร กิ จ ประเภทต่ า งๆ ความเสี่ ย งและการควบคุ มภายใน
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศในระบบทางการบัญชี วงจรรายการค้า และกระบวนการทาง
ธุรกิจ การออกแบบรายงานต่างๆ
Prerequisite: 946-112 Principles of Accounting II
Principles and procedures of accounting information system design; techniques of
document design, forms, and charts of account of various business; risk and internal control;
accouting information system development processes; transaction cycle and business processes;
designing reports
946-313

การสอบบัญชี
3 (3-0-6)
Auditing
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-210 การบัญชีข้ นั กลาง 1,
946-211 การบัญชีข้ นั กลาง 2
วัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี บทบาทและความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชี กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชี จริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พ การวางแผนการสอบ
บัญชี และการวางแนวการตรวจสอบ ความเสี่ ยงในการสอบบัญชี การประเมินประสิ ทธิ ภาพการ
ควบคุมภายใน หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการตรวจสอบและการรวบรวมหลักฐาน การบันทึกผลการ
ตรวจสอบ การสรุ ปผลการตรวจสอบและรายงานการสอบบัญชี แนวทางการตรวจสอบบัญชี ดว้ ย
คอมพิวเตอร์
Prerequisite : 946-210 Intermediate Accounting I,
946-211 Intermediate Accounting II
Purposes of auditing; auditing standards; roles and responsibilities of auditors; Laws
related to the audit profession; professional code of ethics; auditing procedure and audit planning
and monitoring; audit risk; internal control assessment on auditing; audit evidence gathering; audit
recording; audit summarizing; audit reporting; computer assisted audit Technique (CAAT)

946-314

การบัญชีสาหรับอุตสาหกรรมพิเศษ
3 (3-0-6)
Accounting for Special Industries
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-112 หลักการบัญชี 2
ระบบและวิธีการทางบัญชี ของธุ รกิ จโรงพยาบาล สถาบันการเงิ น ประกันภัย รับเหมา
ก่อสร้าง อสังหาริ มทรัพย์ สาธารณู ปโภค และธุรกิจอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
Prerequisite : 946-112 Principles of Accounting II
The accounting system and accounting procedures for hospitals, financial institutions,
insurance, estate realty construction, public utilities, and other business
946-315

การตรวจสอบและควบคุมภายใน
3 (3-0-6)
Internal Auditing and Controls
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-210 การบัญชีข้ นั กลาง 1,
946-211 การบัญชีข้ นั กลาง 2
ลักษณะและความส าคัญของการควบคุ มภายในที่ มีประสิ ทธิ ผ ล การประเมิ นผลการ
ควบคุมภายในทั้งกิจการทัว่ ไปและกิ จการที่ใช้คอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ รู ปแบบ และขอบเขตของ
การตรวจสอบภายใน มาตรฐาน จรรยาบรรณ คุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบของผูต้ รวจสอบภายใน
วิธีตรวจสอบภายใน ระบบข้อมูลที่ ประมวลผลด้วยมือและคอมพิวเตอร์ แนวทางการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานต่าง ๆ รวมถึงการรายงานการตรวจสอบและการติดตามผล
Prerequisite : 946-210 Intermediate Accounting I
946-211 Intermediate Accounting II
Characteristics and the importance of effective internal controls; internal control appraisal in
both manual and computerized business; internal audit objectives, type and scopes; internal audit
standards, code of ethics, qualifications, functions, internal auditor’s responsibilities, audit tests, manual
and electronic data processing, audit programs, audit reports, and follow up
946-316

การวางแผนและควบคุมกาไร
3 (3-0-6)
Profit Planning and Control
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-212 การบัญชีต้นทุน
หลักการในการวางแผนและควบคุ มกาไร กระบวนการจัดท างบประมาณ งบประมาณ
ประเภทต่ างๆสาหรั บการวางแผนและควบคุ มกาไร การนาเสนอข้อมูลทางบัญชี แก่ ฝ่ ายบริ หารเพื่ อ
ประโยชน์ในการวางแผนและควบคุม การประเมินผลการดาเนิ นงานและวิเคราะห์ผลต่างงบประมาณ

Prerequisite: 946-212 Cost Accounting
Principles of profit planning and control, the budgeting process, types of budgeting for
profit planning and control, reporting accounting information to management to provide useful
planning and control, performance evaluation and analysis of budget variances
946-317

ทฤษฎีบัญชี
3 (3-0-6)
Accounting Theory
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-210 การบัญชีข้ นั กลาง 1
ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับทฤษฎี บญ
ั ชี วิวฒั นาการ โครงสร้ าง แนวคิ ด และข้อสมมติ ฐาน
ทางการบัญชี ระเบี ยบการสร้างทฤษฎี บญ
ั ชี นโยบายการบัญชี มาตรฐานของสถาบันแห่ งวิชาชี พและ
สังคม แนวคิ ดในการวัดผลการดาเนิ นงาน รายได้และค่ าใช้จ่าย แนวคิ ดในการวัดฐานะทางการเงิ น
การวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ และการนาเสนอรายงานทางการเงิน
Prerequisite : 946-210 Intermediate Accounting I
Introduction to accounting theory, evolution, structures, concepts and assumptions of
accounting, forming accounting theory, accounting policies; professional standards and social
environment, concepts of performance measurement: measurement of income and expense;
concepts of financial position measurement: measurement of assets, liabilities and owner equities;
presentation of financial reports
946-318

การบัญชีข้ นั สู ง 1
3 (3-0-6)
Advanced Accounting I
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-210 การบัญชีข้ นั กลาง 1,
946-211 การบัญชีข้ นั กลาง 2
การบัญชีกิจการร่ วมค้า การบัญชีฝากขาย การบัญชีเช่าซื้ อและการขายผ่อนชาระ การบัญชี
สัญญาก่อสร้าง การบัญชีธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ การบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชี การบัญชีของกิจการที่
ไม่แสวงหากาไร การบัญชี กองทุน งบการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
Prerequisite : 946-210 Intermediate Accounting I
946-211 Intermediate Accounting II
Accounting for joint venture; accounting for consignment; accounting for hire purchase
and installment sales; accounting for construction contracts; accounting for real estate; accounting
for deferred income tax; accounting for non-profit organizations; fund accounting; financial
reporting in hyperinflationary economies

946-319

การฝึ กงานทางการบัญชี
ไม่ น้อยกว่ า 230 ชั่วโมง
Internship in Accounting
เงื่อนไข : สาหรับนักศึกษาชั้นปี 3
ฝึ กปฏิ บตั ิ งานในแหล่งฝึ กงานตรงตามสาขาวิชาของนักศึ กษา เพื่อให้เรี ยนรู ้สภาพการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง
Condition : For third-year students
Internship in field-related organizations and companies for students to learn from real
business settings
946-320

ฐานข้ อมูลทางการบัญชี
3 (2-2-5)
Accounting Database
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-140 เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักการพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
รู ปแบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การนอร์มอลไลซ์ฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล
วิธีการจัดโครงสร้างและการออกแบบฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับวิธีการทางด้านบัญชี
Prerequisite : 946-140 Information Technology
Basic principles of database systems; architecture of a relational database system;
database models; database design; normalization; database management system (DBMS); managing
structures and designs of the database in accordance with accounting methods
946-321

โปรแกรมสาเร็จรู ปเพื่องานทางบัญชี
3 (2-2-5)
Software Packages for Accounting
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-112 หลักการบัญชี 2
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ ยวกับโปรแกรมสาเร็ จรู ปต่าง ๆ การฝึ กปฏิ บตั ิ การใช้โปรแกรมสาหรั บ
งานทัว่ ไป และการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในงานบัญชี สาหรับวงจรธุ รกิจทัว่ ไป การจัดทางบการเงิ น
และรายงานสาหรับผูบ้ ริ หาร
Prerequisite : 946-112 Principles of Accounting II
General knowledge about software packages; practice in general purpose software and
accounting software packages for business transaction cycle; preparation of financial statement and
management reports

946-322

การวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
Accounting Information System Analysis and Design
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-320 ฐานข้ อมูลทางการบัญชี,
946-312 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ เครื่ องมือและเทคนิ ค
ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การจัดการโครงการ วิธีการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศตามกระบวนการทางการบัญชี และการควบคุมภายใน การออกแบบฐานข้อมูล การ
ออกแบบการส่ งออกข้อมูล การออกแบบการนาเข้าข้อมูล และการออกแบบส่ วนต่อประสานกับผูใ้ ช้
การนาไปใช้และการบารุ งรักษาระบบ
Prerequisite: 946-320 Accounting Database,
946-312 Accounting Information Systems
Principles of information system development; cycle of information system
development; tools and techniques for analyzing and designing information system; project
management; analyzing and designing information system according to accounting procedures and
internal control; database design; output design; input design and user interface design; system
operation and maintenance
946-345

เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
3 (2-2-5)
Multimedia Technology
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบมัลติมีเดีย องค์ประกอบของมัลติมีเดีย หลักการออกแบบ
มัลติมีเดีย ทฤษฎีพ้ืนฐานการสร้างงานแอนิเมชัน การใช้ซอฟแวร์ทางด้านมัลติมีเดีย
ภาษาคอมพิวเตอร์ในการพัฒนางานมัลติมีเดีย การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมลั ติมีเดียเพื่องาน
ธุรกิจ
Introduction to multimedia system; components of multimedia; principles of
multimedia design; basic theory for animation development; multimedia software usage; computer
language for development of multimedia products; development and applications of multimedia
technology for business
946-360

การจัดการการขายและเทคนิคการขาย
3 (3-0-6)
Sales Management and Selling Techniques
บทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารงานขาย การจัดองค์กรการขาย การแสวงหา การคัดเลือก
พนักงานขาย การฝึ กอบรมพนักงานขาย ศิลปะการขาย การเจรจาต่อรองในการเสนอขายกับลูกค้า
หรื อพนักงานจัดซื้ อ การวิเคราะห์คู่เจรจา กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง เทคนิคและเครื่ องมือในการ
โน้มน้าวคู่เจรจา ค่าตอบแทนพนักงานขาย การจูงใจพนักงานขาย การวิเคราะห์ การประเมินผลงาน

การวางแผนการขาย การพยากรณ์การขาย การบริ หารเวลา การแบ่งเขตการขาย ลูกค้า การเสนอขาย
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ ริ หารงานขาย
Roles and functions of sales managers; sales organization; recruiting and selecting
salesman; salesman training; the art of sales; sales negotiation strategies for customers or business
buyers; negotiation analysis; negotiation strategies; techniques and tools in negotiation motivation;
salesman compensation; salesman motivation; sales performance analysis and evaluation; sales
planning; sales forecasting; time management; sales segmentation, customer and sales presentation,
and the social responsibility of sales administrators
946-362

การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
Integrated Marketing Communication
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน : 946-260 พฤติกรรมผู้บริโภค
ความหมาย ความส าคัญ ของการสื่ อ สารทางการตลาด การวางแผนกลยุ ท ธ์ การ
บริ หารงานการสื่ อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ประเภทของการสื่ อสารทางการตลาดรู ปแบบต่าง
ๆ การเลือกใช้เครื่ องมือการสื่ อสารทางการตลาดประเภทต่าง ๆ
Prerequisite: 946-260 Consumer Behavior
The definition and importance of marketing communication; strategic planning;
integrated marketing communication administration; types of marketing communication, selecting
the right marketing communication tools
946-366

การตลาดบริการ
3 (3-0-6)
Service Marketing
ความหมาย ความสาคัญของการตลาดบริ การ แนวความคิดทางการตลาดสมัยใหม่กบั
ตลาดบริ การ พฤติกรรมการซื้ อ ความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค การกาหนดกลุ่มเป้าหมายของการตลาด
บริ การ การพัฒนาคุณภาพการบริ การ การกาหนดราคาสาหรับตลาดบริ การ กลยุทธ์การส่ งเสริ ม
การตลาดบริ การ การตลาดสาหรับการบริ การเฉพาะเรื่ อง
The definition and importance of service marketing; concepts of modern marketing and
service marketing, buying behavior and consumer expectations; service market segmentation;
service quality development; pricing service marketing; marketing promotion strategies, marketing
individual service

946-400

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Strategic Management
เงื่อนไข : สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
วิวฒ
ั นาการและกระบวนการการจัด การเชิ ง กลยุ ทธ์ การก าหนดวัต ถุ ประสงค์ การ
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม การประเมินสถานการณ์ การตัดสิ นใจเลือกกลยุทธ์ การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ การควบคุมกลยุทธ์ การประเมินกลยุทธ์
Condition : For fourth-year students
Evolution and a process of strategic management; objective setting; environment
analysis; situation assessment; strategy selection; application of strategies to situations; strategic
control; strategic evaluation
946-410

การบัญชีข้ นั สู ง 2
3 (3-0-6)
Advanced Accounting II
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-211 การบัญชีข้ นั กลาง 2
การบัญชีสานักงานใหญ่และสาขา การบัญชีสาหรับบริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ย่อย การบัญชี
สาหรับการแปลงค่ารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ การรวมธุรกิจ งบการเงินรวม
Prerequisite : 946-211 Intermediate Accounting II
Accounting for head offices and branches; accounting for parent and subsidiary
companies; accounting for foreign exchange; business combination; consolidated financial
statements
946-411

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ งบการเงิน
3 (3-0-6)
Financial Statement Preparation and Analysis
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-211 การบัญชีข้ นั กลาง 2
ข้อกาหนดเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีในการจัดทางบการเงิน ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจ
เกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน การรายงานแยกตามส่ วน
งาน การจัดทางบการเงินระหว่างกาล การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะ ประโยชน์และผลกระทบจากรายงานของผูส้ อบบัญชี
Prerequisite : 946-211 Intermediate Accounting II
Regulations of accounting professions for financial statements; estimating liabilities,
contingent liabilities and contingent assets; events after the reporting period; segment reports;
preparing interim financial statements; disclosures of financial reports; tools for analyzing
consolidated and separate financial statements; benefits and impacts of an auditor’s report

946-412

สั มมนาทางการบัญชี
3 (2-2-5)
Seminar in Accounting
เงื่อนไข : สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ซึ่งต้ องสอบผ่ านวิชาชีพบังคับมาแล้ วไม่ ตา่ กว่ า 18 หน่ วยกิต
วิเคราะห์และอภิปรายปัญหาและประเด็นสาคัญเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี จากกรณี ศึกษา
บทความและวารสารทางวิชาชี พ
Condition : For fourth-year students who passed core accouting courses at least 18
credits
Analysis and discussion of important issues related to the accounting profession from
case studies and professional journals
946-414

บัญชีธนาคาร
3 (3-0-6)
Bank Accounting
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-112 หลักการบัญชี 2
หลัก การบัญ ชี และระบบบัญชี ข องธนาคารพาณิ ช ย์ เอกสารทางการเงิ นที่ ใ ช้ในการ
ดาเนิ นงานของธนาคารพาณิ ชย์ การปิ ดบัญชี และการจัดทางบการเงิ น การทารายงานเสนอธนาคาร
แห่งประเทศไทย
Prerequisite : 946-112 Principles of Accounting II
Principles of accounting and accounting systems of commercial banks; financial
documents used for commercial banking operations; closing the accounts and preparing financial
statements; preparing reports to the Bank of Thailand
946-415

การบัญชีโรงแรม
3 (3-0-6)
Hotel Accounting
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-112 หลักการบัญชี 2
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม ระบบบัญชีของธุรกิจโรงแรม การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ เงินสดและการควบคุมเงินสด ลูกหนี้ การจัดซื้ อและสิ นค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม งบการเงินและการรายงาน
Prerequisite : 946-112 Principles of Accounting II
General knowledge about hotel business; hotel business accounting systems, revenue
and expense recognition; cash and cash control, accounts receivable, the purchasing system and
inventory, property, plant and equipment, cost control for food and beverage, and financial
statement reports

946-416

การบัญชีหน่ วยงานภาครัฐ
3 (3-0-6)
Government Accounting
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน: 946-112 หลักการบัญชี 2
ลักษณะและวัตถุประสงค์ของการบัญชี รัฐบาล ความแตกต่ างระหว่างบัญชี รัฐบาลกับ
บัญชี องค์การธุ รกิ จ หลักการบัญชี รัฐบาล วิธีการงบประมาณ การบัญชี ราชการส่ วนกลางและส่ วน
ภูมิภาค การปิ ดบัญชี การทารายงาน และการตรวจสอบบัญชีส่วนราชการ
Prerequisite : 946-112 Principles of Accounting II
Characteristics and purposes of government accounting; the differences between
government accounting and business organization accounting; principles of government accounting;
budget procedure, account of the central government and provincial; closing the accounts;
accounting reporting; government auditing
946-418

การศึกษาเฉพาะเรื่ องทางการบัญชี 1
1 (x-y-z)
Special Topics in Accounting I
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-210 การบัญชีข้ นั กลาง 1
การศึ กษาหัวข้อทางการบัญชี ที่มีความสาคัญและทันสมัยเป็ นปั จจุบนั ตามที่ สาขาวิชา

เห็นชอบ
Prerequisite : 946-210 Intermediate Accounting I
The study of important and contemporary issues in the accounting field according to
the accounting department’s considerations
946-418

การศึกษาเฉพาะเรื่ องทางการบัญชี 2
1 (x-y-z)
Special Topics in Accounting II
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-210 การบัญชีข้ นั กลาง 1
การศึ กษาหัวข้อทางการบัญชี ที่มีความสาคัญและทันสมัยเป็ นปั จจุบนั ตามที่ สาขาวิชา

เห็นชอบ
Prerequisite : 946-210 Intermediate Accounting I
The study of important and contemporary issues in the accounting field according to
the accounting department’s considerations

946-418

การศึกษาเฉพาะเรื่ องทางการบัญชี 3
1 (x-y-z)
Special Topics in Accounting III
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-210 การบัญชีข้ นั กลาง 1
การศึ กษาหัวข้อทางการบัญชี ที่มีความสาคัญและทันสมัยเป็ นปั จ จุบนั ตามที่ สาขาวิชา

เห็นชอบ
Prerequisite : 946-210 Intermediate Accounting I
The study of important and contemporary issues in the accounting field according to
the accounting department’s considerations
946-420

การเขียนโปรแกรมทางการบัญชี
3 (2-2-5)
Accounting Application Programming
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-141 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้ น,
946-312 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับสู ง ที่ กาลังได้รับความนิ ยมในปั จจุบนั การพัฒนาโปรแกรม
เพื่อระบบงานทางด้านบัญชี โดยประยุกต์เข้ากับระบบฐานข้อมูล
Prerequisite: 946-141 Introduction to Computer Programming,
946-312 Accounting Information Systems
Current high-level programming languages; program development for accounting
systems applied in a database system
946-421

การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
Accounting Information Systems Controls and Audit
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-312 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ,
946-315 การตรวจสอบและควบคุมภายใน
ผลกระทบต่อการควบคุมและการตรวจสอบอันเนื่ องมาจากการนาระบบคอมพิวเตอร์ มา
ใช้ในการประมวลผลระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการควบคุมทัว่ ไปและหลักการควบคุ ม
ระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การประมวลผลและการจัดการข้อมูลรวมถึงระบบเครื อข่าย การประเมิน
ความเสี่ ยงผลการควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความน่าเชื่ อถือของการประมวลผลข้อมูล เทคนิ ค
การตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยโดยการใช้โปรแกรมตรวจสอบสาเร็ จรู ป การทุจริ ตทางด้าน
คอมพิวเตอร์และมาตรการปัองกันการทุจริ ต

Prerequisite : 946-312 Accounting Information Systems,
946-315 Internal Auditing and Controls
Impacts of using a computerized accounting information system on control and audit;
principles of general control and application control for computerized systems; data processing and
data management including network system; risk assessments of computer internal control and
analysis of the reliability of information processing; Computer Assisted Audit Technique (CAAT)
by Generalized Audit Software (GAS); computer fraud and protection methods
947-101 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสั งคม
3 (3-0-6)
Science, Technology, and Society
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ระบบนิ เวศ
และสิ่ งแวดล้อม ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อสุ ขภาพ สิ่ งแวดล้อมและสังคม
การใช้วิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีต่ อการพัฒ นาสังคม การป้ องกันแก้ไขปั ญหาสังคมที่ เกิ ด จาก
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Progress in science and technology; social dynamics; ecosystems and environment;
impacts of science and technology on health, environment, and society; science and technology in
social development; preventing and solving social problems arisen from science and technology
impact
947-117 คณิตศาสตร์ ทั่วไป
3 (3-0-6)
General Mathematics
เซต ตรรกศาสตร์ ฟั ง ก์ชันกับปั ญ หาในชี วิต จริ ง คณิ ต ศาสตร์ กับ ศิ ล ปะ สมการและ
อสมการตัวแปรเดียว เมทริ กซ์ระบบสมการเชิ งเส้น ลาดับและอนุกรม การประยุกต์คณิ ตศาสตร์ ใน
ชีวิตประจาวัน
Sets, logic, functions in real-life problems; mathematics and arts; equations and
inequality of one variable; matrix and linear equations system; sequences and series; applications of
mathematics in daily life
947-211

การวิเคราะห์ เชิงปริมาณ
3 (3-0-6)
Quantitative Analysis
การโปรแกรมเชิงเส้น การตัดสิ นใจภายใต้ความไม่แน่นอนและภายใต้ความเสี่ ยง การ
วางแผนโครงการและการวิเคราะห์วิถีวิกฤต ทฤษฎีเกมส์ ปัญหาการขนส่ ง การวิเคราะห์มาร์คอฟ
Linear programming; decision-making under uncertainties and risks; project planning
and critical path analysis; game theory; transportation problems; markov analysis

947-311 สถิตเิ พื่อการวิจยั
3 (3-0-6)
Statistics for Research
ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมและการนาเสนอข้อมูล
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ การใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
Definition, scopes, and benefits of statistics; collection and presentation of data;
measures of central tendency; measures of dispersion; estimation; hypothesis testing; analysis of
variance; anylysis of regression and correlation; Chi-square testing; use of a statistical package for
analysis and presentation of data
948-360 การตั้งราคาและการสร้ างกาไรทางการตลาด
3 (3-0-6)
Pricing and Marketing Profitability
นโยบายราคา กลยุทธ์การกาหนดราคา การตัดสิ นใจเปลี่ยนแปลงราคาของผลิตภัณฑ์
ประเภทต่างๆ การใช้ราคาเป็ นเครื่ องมือในการส่ งเสริ มการตลาด การกาหนดราคาให้สอดคล้องกับ
ส่ วนประสมทางการตลาดอื่น
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลกระทบต่อการทากาไรของกิจการ
เศรษฐศาสตร์กบั ราคา การวิเคราะห์ตน้ ทุน การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน และการประยุกต์ใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เชิงปริ มาณเข้ามาช่วยในการตัดสิ นใจทางด้านการตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการทากาไร
ของธุรกิจ
Price policy; price strategies; price adjusting, and using price as a tool in marketing
promotion; the relevance of price setting to another marketing mix; marketing factors affecting firm
profits; price in economics; cost analysis; break even analysis; quantitative analysis techniques
applied in marketing decisions to enhance firm profits
948-410 สหกิจศึกษา
6 (0-0-36)
Cooperative Education
เงื่อนไข สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
ปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษาโดยมีข้ นั ตอนการ
สมัคร และ คัดเลือก มีการมอบหมายภาระงานที่ชดั เจนแน่นอนและต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ
องค์กรเสมือนเป็ นพนักงาน มีการนาความรู ้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้กบั งานที่ได้รับ
มอบหมาย มีการศึกษาหาความรู ้และวิทยาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมภายใต้คาปรึ กษาของคณาจารย์ที่
รับผิดชอบ โดยมีระยะเวลาปฏิบตั ิงานอย่างน้อย 4 เดือน และทาการประเมินผลร่ วมกับฝ่ ายทรัพยากร
มนุษย์ของสถานประกอบการ

Condition : For fourth-year students
Internship at a workplace in accordance with the field of study through the process of job
application and selection; handling of work responsibilities and understanding of organizational
rules; application of the internship knowledge to assigned work; searching for additional knowledge
and technology under the supervision of advisors; working at least four months during internship
and being cooperatively assessed by the Department of Human Resources in the workplace

948-411 สัมมนาการสอบบัญชี

3 (3-0-6)

Seminar in Auditing
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 946-313 การสอบบัญชี
ศึกษาแนวความคิดใหม่ในการสอบบัญชี วิเคราะห์และอภิปรายปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การสอบบัญชี จากกรณี ศึกษา และวารสารทางวิชาชีพ
Prerequisite : 946-313 Auditing
Studying new concepts of auditing; analysis and discussion of problems related to
auditing from case studies and professional journals
948-412 วิจยั ทางการบัญชี
3 (2-2-5)
Accounting Research
รายวิชาบังคับเรียนผ่ านก่ อน : 947-311 สถิตเิ พื่อการวิจยั ,
946-210 การบัญชีข้ นั กลาง 1
แนวคิ ด หลักการ และความสาคัญของการวิจยั ทางการบัญชี ประเภทของการวิจยั การ
ออกแบบงานวิจยั การเลือกเครื่ องมือที่จะทาการวิเคราะห์ และการสร้างเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
การประมวลผล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การตีความ การเขียนรายงานและการนาเสนอผลการวิจยั
Prerequisite : 947-311 Statistics for Research,
946-210 Intermediate Accounting I
Concepts, principles, and importance of accounting research; types of research; designing
research; choosing tools for analysis and building tools for collecting data; data processing;data
analysis; interpreting results; report writing and research presentation

948-462 การเป็ นผู้ประกอบการและการสร้ างธุรกิจใหม่
3 (3-0-6)
Entrepreneurship and New Venture Creation
แนวคิดเกี่ยวกับผูป้ ระกอบการ ลักษณะของการเป็ นผูป้ ระกอบการและการพัฒนาความเป็ น
ผูป้ ระกอบการ ทัศนคติและแรงจูงใจของผูป้ ระกอบการ คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ประสบ
ความสาเร็ จ ทักษะและทรัพยากรที่จาเป็ นของผูป้ ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
ประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิจยั ทางการตลาด ขั้นตอนการเริ่ มธุรกิจใหม่และการจัดทาแผนธุรกิจ
การหาแหล่งเงินทุน กฎหมายเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธุรกิจใหม่ ปัญหาและความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นกับการ
ดาเนินธุรกิจ
Concepts of entrepreneurship; characteristics of entrepreneurship and entrepreneurship
development; attitude and motivation of entrepreneurs; qualifications of successful entrepreneurs;
skill and resources required for being an entrepreneur; business environment and opportunities
analysis, marketing research; starting a business process and business plan; financial sourcing, new
business legal issues; problems and risks in business operation

