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ค าน า 
 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552   เพื่อใหส้ถาบนัอุดมศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงรายละเอียดของหลกัสูตร ภาค
วิชาการบญัชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  จึงด าเนินการ
ปรับปรุงหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  โดยปรับเปล่ียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัชี พ.ศ. 2553  ปรับปรุงและเพิ่มรายวิชาให้สอดคลอ้ง
กบัการพฒันาและเปล่ียนแปลงของวิชาชีพบญัชี รวมทั้งก าหนดแนวทางการบริหารจดัการหลกัสูตร
เพื่อใหบ้ณัฑิตมีคุณลกัษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด   
 
 
 คณะบริหารธุรกิจ 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
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รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรบัญชีบณัฑติ  

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
 

1. คณะ / ภาควชิา        คณะบริหารธุรกิจ ภาควชิาการบญัชีและการเงิน 
 

2. ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย : หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  
 ภาษาองักฤษ : Bachelor of Accountancy Program  
 

3. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) : บญัชีบณัฑิต  
 ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) : บช.บ.  
 ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) :  Bachelor of Accountancy 
 ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) :  B.Acc. 

 

4. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
4.1  เพื่อใหผู้ส้ าเร็จการศึกษา สามารถปฏิบติังานในวิชาชีพบญัชีดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การท าบญัชี  

การสอบบญัชี  การบญัชีบริหาร  การวางระบบบญัชี  การบญัชีภาษีอากร  การศึกษาและ
เทคโนโลยกีารบญัชี 

4.2  เพื่อใหผู้ส้ าเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถปฏิบติังานเชิงวชิาการในงานบริหารทัว่ไป 
เก่ียวกับการติดต่อประสานงาน  การตัดสินใจ  การวางแผน การควบคุม และการ
มอบหมายงาน การรวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะห์  การติดตามและประเมินผล 

4.3  เพื่อให้ผูส้ าเร็จการศึกษามีความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั สามารถส่ือสารและใช้
เทคโนโลยไีดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.4  เพื่อให้ผูส้ าเร็จการศึกษาเป็นผูมี้ความคิดริเร่ิม โลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล ความคิดสร้างสรรค ์
พฒันาตนเองทั้งดา้นความรู้ ทกัษะวชิาชีพอยา่งต่อเน่ืองและท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนไดทุ้ก
ระดบัอยา่งเหมาะสม 
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4.5  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย  ความซ่ือสัตย์สุจริต  ความ
ขยนัหมัน่เพียร ความส านึกในจรรยาบรรณวชิาชีพ   ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและสังคม 

 
 

5. หลกัสูตร 
5.1 จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร   137   หน่วยกิต 
5.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี 

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 31 หน่วยกติ 
1. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวชิาภาษา  12 หน่วยกิต 
4. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
5. กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ 1 หน่วยกิต 
6. กลุ่มวชิาเลือก  6 หน่วยกิต 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 100 หน่วยกติ 
1. กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ 45 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 30 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวชิาชีพเลือก 18 หน่วยกิต 
4. กลุ่มวชิาเสริมสร้างประสบการณ์ในวชิาชีพ 7 หน่วยกิต  

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6 หน่วยกติ 
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5.3 ช่ือรายวชิา 
ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   31  หน่วยกติ 

1) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  3  หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
1-121-002 มนุษยก์บัสังคม 

Man and Society 
3(3-0-6) 

1-121-003 มนุษยสัมพนัธ์ 
Human Relations 

3(3-0-6) 

1-121-004 สังคมกบัส่ิงแวดลอ้ม 
Society and Environment 

3(3-0-6) 

1-121-005 วิถีไทย       
Thai Society and Living 

3(3-0-6) 

1-122-001 การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม    
Quality of Life and Social Development 

3(3-0-6) 

1-122-003 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
The Philosophy of Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

1-123-001 สังคมกบัเศรษฐกิจ 
Society and Economy 

3(3-0-6) 

1-124-001 สังคมกบัการปกครอง 
Society and Government 

3(3-0-6) 

1-124-002 การเมืองกบัการปกครองของไทย 
Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

1-125-001 กฎหมายส าหรับชีวิตประจ าวนั    
Law for Everyday Use 

3(3-0-6) 

1-125-002 กฎหมายแรงงาน 
Labor Law 

3(3-0-6) 

1-125-003 กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา 
Intellectual Properties Law 

3(3-0-6) 

1-125-004 กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค   
Consumer Protection Law 

3(3-0-6) 

 หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
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2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  3  หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
1-130-001 หอ้งสมุดและสารนิเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้ 

Library and Information for Education 
3(3-0-6) 

1-130-003 เทคนิคการสืบคน้สารนิเทศ 
Information Retrieval Technique 

3(3-0-6) 

1-131-001 จิตวิทยาทัว่ไป 
General Psychology 

3(3-0-6) 

1-131-002 เทคนิคการพฒันาบุคลิกภาพ 
Personality Development Techniques 

3(3-0-6) 

1-132-001 มนุษยก์บัจริยธรรมเพื่อการด าเนินชีวิต 
Man and Ethics of Living 

3(3-0-6) 

1-132-002 พระพุทธศาสนา 
Buddhist Religion 

3(3-0-6) 

1-132-003 ศาสนากบัการด าเนินชีวิต 
Religion and Way of Life 

3(3-0-6) 

1-133-001 ไทยศึกษา 
Thai Studies 

3(3-0-6) 

1-133-002 วฒันธรรมไทย 
Thai Culture 

3(3-0-6) 

1-134-001 มนุษยก์บัศิลปะ 
Man and Arts 

3(3-0-6) 

หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

3) กลุ่มวชิาภาษา  12  หน่วยกติ   ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
3.1) กลุ่มวชิาภาษาไทย  

1-110-101 การใชภ้าษาไทย 
Thai Usage 

3(3-0-6) 

1-110-102 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

1-111-203 ภาษาไทยธุรกิจ 
Business Thai 

3(3-0-6) 
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1-111-206 การพดูและการเขียนเพื่อการท างาน 
Speaking and Writing for Careers 

3(3-0-6) 

3.2) กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ  
1-211-001 ภาษาองักฤษทัว่ไป 

General English 
3(3-0-6) 

1-211-002 ภาษาองักฤษเพื่องาน 
English for Work 

3(3-0-6) 

1-211-003 ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั 
English for Everyday Use 

3(3-0-6) 

1-211-005 สนทนาภาษาองักฤษ 
English Conversation 

3(3-0-6) 

1-211-007 การเขียนทัว่ไป 
General Writing 

3(3-0-6) 

1-211-009 ภาษาองักฤษเพื่อวิชาชีพ 
English for Professional Purposes 

3(3-0-6) 

 หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใน หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาภาษา ของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  โดยตอ้งเลือกวชิากลุ่มวชิาภาษาไทย อยา่งนอ้ย 1 รายวชิา  

4) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกติ  ให้เลือกศึกษาจากรายวชิา 
 ต่อไปนี ้
2-110-104 เคมีในชีวิตประจ าวนั 

Chemistry for Everyday Use 
3(3-0-6) 

2-110-105 วิทยาศาสตร์กบัการพฒันาคุณภาพชีวิต 
Science and Quality of Life 

3(3-0-6) 

2-120-102 ส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากร 
Environment and Resources Management 

3(3-0-6) 

2-130-102 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
Science for Everyday Use 

3(3-0-6) 

2-130-103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
Science and Technology 

3(3-0-6) 

2-210-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
Mathematics for Everyday Use 

3(3-0-6) 
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2-210-002 คณิตศาสตร์เพื่อการตดัสินใจ 
Mathematics for Decision Making 

3(3-0-6) 

2-210-003 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทกัษะทางปัญญา 
Mathematics for Cognitive Skill 

3(3-0-6) 

2-210-004 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 
General Mathematics 

3(3-0-6) 

 หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

5) กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ 1 หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
1-141-001 พลศึกษา 

Physical Education 
1(0-2-1) 

1-141-012 กิจกรรมเขา้จงัหวะ 
Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 

1-141-013 ลีลาศ 
Social Dance 

1(0-2-1) 

1-142-001 นนัทนาการ 
Recreation 

1(0-2-1) 

1-142-002 นนัทนาการกลางแจง้ 
Outdoor Recreation 

1(0-2-1) 

1-142-004 เกมสร้างสรรคส์ าหรับนนัทนาการ 
Games for Recreation 

1(0-2-1) 

1-143-001 กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพฒันาตนเอง 
Physical Education Activities for Self Development 

1(0-2-1) 

1-143-002 กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพฒันาสังคม 
Physical Education Activities for Social Development 

1(0-2-1) 

1-143-003 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบติั 
Activities for Health Practices 

1(0-2-1) 

 หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
 6)   กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปเลือก  6 หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาศึกษาทัว่ไป
ขา้งตน้ หรือรายวชิาอ่ืนในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
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ข. หมวดวชิาเฉพาะ  100  หน่วยกติ 
1) กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ  45  หน่วยกติ  ให้ศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 

5-010-001 กฎหมายธุรกิจ 
Business Law 

3(3-0-6) 

5-010-202 สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 

3(3-0-6) 
 

5-111-101 การบญัชีชั้นตน้ 1       
Introduction to Accounting 1 

3(2-2-5) 
 

5-111-102 การบญัชีชั้นตน้ 2      
Introduction to Accounting 2 

3(2-2-5) 
 

5-115-201 การภาษีอากร 1      
Taxation 1 

3(3-0-6) 
 

5-121-207 การเงินและการจดัการทางการเงิน    
Finance and Financial Management 

3(3-0-6) 
 

5-123-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้    
Introductory Microeconomics 

3(3-0-6) 
 

5-123-102   เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้    
Introductory Macroeconomics 

3(3-0-6) 
 

5-141-101 เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ    
Business Information Technology 

3(2-2-5) 

5-211-101 หลกัการตลาด     
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 
 

5-221-205 ความรู้เบ้ืองตน้ทางธุรกิจระหว่างประเทศ 
Introduction to International Business 

3(3-0-6) 
 

5-221-207 การจดัการและพฤติกรรมองคก์าร  
Management and Organization Behavior 

3(3-0-6) 
 

5-221-301 การบริหารเชิงกลยทุธ์  
Strategic Management 

3(3-0-6) 
 

5-221-305 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ    
Quantitative Analysis in Business 

3(3-0-6) 
 

5-232-101 การใชภ้าษาองักฤษทางธุรกิจ 1    
Business English Usage 1 

3(3-0-6) 
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2) กลุ่มวชิาชีพบังคับ  30  หน่วยกติ  ให้ศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
5-111-205 การบญัชีชั้นกลาง 1    

Intermediate Accounting 1 
3(2-2-5) 

5-111-206 การบญัชีชั้นกลาง 2 
Intermediate Accounting 2 

3(2-2-5) 

5-111-307 การบญัชีชั้นสูง 1 
Advanced Accounting 1 

3(2-2-5) 

5-111-308 การบญัชีชั้นสูง 2   
Advanced Accounting 2 

3(2-2-5) 

5-111-411 รายงานการเงินและการวเิคราะห์ 
Financial Report and Analysis 

3(3-0-6) 
 

5-112-302 การบญัชีตน้ทุน 
Cost Accounting 

3(2-2-5) 

5-112-303 การบญัชีบริหาร  
Managerial Accounting 

3(2-2-5) 

5-113-301 การสอบบญัชี 
Auditing 

3(3-0-6) 
 

5-114-304   ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
Accounting Information System 

3(3-0-6) 
 

5-115-302  การภาษีอากร 2    
Taxation 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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3) กลุ่มวิชาชีพเลือก  18  หน่วยกิต   ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่ก าหนดให้โดยไม่
จ าเป็นต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกนั  ทั้งนีร้ายวชิาทีเ่ลอืกต้องประกอบด้วย วชิาสัมมนา  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
และเป็นรายวชิาในกลุ่มวชิา  การภาษีอากร  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกแบ่งเป็น 
5 กลุ่มวชิา ดังนี ้
    (1)  กลุ่มวชิาการบัญชีการเงิน 

5-111-103 หลกัการบญัชีชั้นตน้* 
Principles of Fundamental Accounting  

3(2-2-5) 

5-111-309 การบญัชีหน่วยงานภาครัฐ     
Public Sector Accounting 

3(3-0-6) 
 

5-111-310 การบญัชีเฉพาะกิจการ 
Accounting for Specific Enterprises 

3(3-0-6) 
 

5-111-312 การวางรูปแบบระบบบญัชี 
Accounting System Formation 

3(3-0-6) 
 

5-111-414 สัมมนาการบญัชีการเงิน  
Seminar in Financial Accounting 

3(2-2-5) 
 

5-111-415 วจิยัทางการบญัชี 
Accounting Research  

3(2-2-5) 

         หมายเหตุ  *ไม่อนุญาตใหเ้ลือกและไม่นบัหน่วยกิตใหส้ าหรับนกัศึกษาหลกัสูตร 4 ปี 
    (2)   กลุ่มวชิาการบัญชีบริหาร     

5-112-304 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 
Budgetary Planning and Control 

3(3-0-6) 
 

5-112-408 การจดัการตน้ทุน 
Cost Management 

3(3-0-6) 
 

5-112-410 สัมมนาการบญัชีบริหาร 
Seminar in Managerial Accounting 

3(2-2-5) 

5-112-411 การบญัชีเพื่อการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
Environmental Management Accounting  
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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    (3)  กลุ่มวชิาการสอบบัญชี 
5-113-302 กฎหมายเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพบญัชี 

Law Related to Accounting Professions  
3(3-0-6) 

 
5-113-310 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

Internal Audit and Internal Control 
3(3-0-6) 

5-113-405 การปฏิบติังานเก่ียวกบัการสอบบญัชี 
Auditing Practice 

3(2-2-5) 
 

5-113-406 การใชค้อมพิวเตอร์ในการสอบบญัชี  
Computer Application to Auditing 

3(3-0-6) 
 

5-113-407 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 
Information System Audit and Control 

3(3-0-6) 
 

5-113-408 การบญัชีนิติเวช  
Forensic Accounting 

3(3-0-6) 

5-113-409 สัมมนาการสอบบญัชี 
Seminar in Auditing 

3(2-2-5) 

    (4)  กลุ่มวชิาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
5-114-301 การใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัท าบญัชี 

Computer Application to Accounting 
3(2-2-5) 

5-114-305 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการบญัชี    
Software Package for Accounting 

3(3-0-6) 

    (5)  กลุ่มวชิาการภาษีอากร 
5-115-405 
 

การวางแผนภาษีอากร 
Tax Planning 

3(3-0-6) 
 

5-115-406                    
 

การปฏิบติังานเก่ียวกบัการสอบบญัชีภาษีอากร    
Tax Auditing Practice 

3(2-2-5) 

5-115-407 สัมมนาการภาษีอากร     
Seminar in Taxation 

3(2-2-5) 
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4) กลุ่มวชิาเสริมสร้างประสบการณ์ในวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกติ   ให้เลอืก 
ศึกษาจากรายวชิาทีก่ าหนดให้โดยแบ่งเป็น 2 แผนการเรียน ดังนี ้

4.1)  แผน ก   แผนสหกจิศึกษา  ใหศึ้กษา 2 รายวชิา คือ   
5-001-301  การเตรียมสหกิจศึกษา   จ านวน 1 หน่วยกิต   และ  
5-110-302  สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ   จ านวน 6 หน่วยกิต  

 4.2)  แผน ข   แผนฝึกงาน ให้ศึกษารายวิชา  5-001-301 การเตรียมสหกิจศึกษา        
จ  านวน 1 หน่วย และเลือกศึกษาอีก 6 หน่วยกิต  ดงัน้ี 

4.2.1) เลือกศึกษาจากรายวิชาท่ีก าหนดให้คือ 5-001-303 การฝึกงาน     
หรือ  5-001-304  ประสบการณ์ทางวชิาชีพบริหารธุรกิจในต่างประเทศ  จ านวน 3 หน่วยกิต   และ       

4.2.2) เลือกศึกษาจากกลุ่มวชิาชีพเลือกอีก 1 รายวชิา จ  านวน  3 หน่วยกิต 
 

รายวชิาในกลุ่มวชิาเสริมสร้างประสบการณ์ในวชิาชีพ มีดังนี ้
    

5-001-301 การเตรียมสหกิจศึกษา 
Pre-Cooperative Education 

   1(1-0-2) 
 

5-110-302   สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ 
Cooperative Education in Business 

6(0-40-0) 
 

5-001-303 การฝึกงาน 
Job Training  

3(0-40-0) 
 

5-001-304 ประสบการณ์ทางวชิาชีพบริหารธุรกิจในต่างประเทศ 
Business Experience in Foreign Countries 

3(0-40-0) 
 

หมายเหตุ    
การประเมินผลการศึกษาส าหรับรายวิชาในกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ใน

วชิาชีพ ใหค้่าระดบัคะแนนเป็น 
    S = Satisfactory  คือ พอใจ    หรือ ผา่น    

U = Unsatisfactory คือ ไม่พอใจ    หรือ ไม่ผา่น 
 

          ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ 
 นกัศึกษาเลือกวชิาใดก็ไดอี้กไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต วิชาเหล่าน้ีอาจเป็นวิชาท่ีเปิดสอนใน
คณะหรือเปิดสอนในคณะอ่ืน ๆ ในระดบัปริญญาตรี  
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5.4 ค าอธิบายรายวชิา 
ก.   หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

1. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
1-121-002 มนุษย์กบัสังคม  

Man and Society 
3(3-0-6) 

 ความหมาย  ขอบเขต และความส าคัญของสังคมศาสตร์  ความหมาย 
องค์ประกอบของสังคมและวฒันธรรม บทบาทและหน้าท่ีของสังคมและ
วฒันธรรม ตลอดจนเอกลักษณ์และค่านิยมของสังคมไทย ความหมายและ
ลกัษณะของพฤติกรรมมนุษย ์การจดัระเบียบทางสังคม   การขดัเกลาทางสังคม 
สถาบนัทางสังคม การจ าแนกความแตกต่างทางสังคม การเปล่ียนแปลงทาง
สังคมและวฒันธรรม ปัญหาสังคมต่าง ๆ 
 

1-121-003     มนุษยสัมพนัธ์ 
Human Relations 

3(3-0-6) 

 ความรู้เบ้ืองตน้ของมนุษยสัมพนัธ์ ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม
และความตอ้งการของมนุษย ์การพฒันาตนเองเพื่อมนุษยสัมพนัธ์ เทคนิคการ
สร้างมนุษยสัมพนัธ์ในครอบครัว  ในสังคม และองค์การ การฝึกอบรมเพื่อ
มนุษยสัมพนัธ์ 
 

1-121-004 สังคมกบัส่ิงแวดล้อม  
Society and Environment 

3(3-0-6) 

 ความส าคญัของสังคมกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยอาศยัแนวคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา 
น าไปสู่การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรวมถึงมลพิษส่ิงแวดลอ้ม 
การวิเคราะห์ระบบ และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อน าไปสู่การ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม 
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1-121-005 วถิีไทย       
Thai Society and Living 

3(3-0-6) 

 สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์กายภาพและส่ิงแวดล้อมของไทยโดยส่วนรวม 
รวมทั้งสถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การปกครอง ท่ีน าไปสู่
การตระหนกัในคุณค่าของวิถีไทย เพื่อคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ของสังคมไทยรวมถึง
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสังคมโลกและสังคมไทย น าไปสู่การปรับตวัได้
อยา่งเหมาะสม 
 

1-122-001 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม    
Quality of Life and Social Development 

3(3-0-6) 

 ความหมายและความส าคญัของการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม ปรัชญาและ
หลกัธรรมในการด ารงชีวติ การสร้างแนวคิดและเจตคติต่อตนเอง บทบาทหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น การปรับตวัเพื่อร่วมกิจกรรมทางสังคม  
เทคนิคการครองใจคน และการด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1-122-003 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
The Philosophy of Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

 ความเป็นมา ความหมาย และองคป์ระกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง
แนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตในระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และประเทศ รวมไปถึงกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 
และกรณีศึกษาตามโครงการพระราชด าริ 
 

1-123-001 สังคมกบัเศรษฐกจิ 
Society and Economy 

3(3-0-6) 

 ความหมาย ขอบเขต และวิธีวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สังคม และเศรษฐกิจ  วิวฒันาการของระบบสังคมและเศรษฐกิจ ความรู้พื้นฐาน
ทางเศรษฐศาสตร์ การก าหนดราคา ตลาด ทรัพยากรมนุษยแ์ละสถาบนัทาง
เศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ  สังคมท่ีเกิดจากการพฒันา ตลอดจนการน า
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นสังคมและเศรษฐกิจ 
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1-124-001 สังคมกบัการปกครอง 
Society and Government 

3(3-0-6) 

 ความจ าเป็นท่ีมนุษยต์อ้งอยูร่วมกนัเป็นสังคม การก่อตวัของสังคมการเมือง การ
เกิดระบบการเมือง ศึกษารัฐในแง่ของความหมาย องค์ประกอบ การก าเนิด 
วิวฒันาการ รูปแบบ การรับรอง หน้าท่ีของรัฐ ศึกษาอุดมการณ์ทางการเมือง 
ศึกษาส่วนส าคญัท่ีเก่ียวข้อง กับการเมืองการปกครอง เช่น อ านาจอธิปไตย 
รัฐธรรมนูญ สถาบนัทางการเมือง     กระบวนการทางการเมือง   และศึกษาถึง
การปกครองรูปแบบต่าง ๆ   รวมทั้งรูปแบบการปกครองของไทย   ตั้งแต่สมยั
สมบูรณาญาสิทธิราช จนถึงเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นประชาธิปไตย 
 

1-124-002 การเมืองกบัการปกครองของไทย 
Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

 วิวฒันาการการปกครองของไทย สถาบนั และกระบวนการทางการเมือง การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้แก่ 
รัฐธรรมนูญ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ตุลาการ พรรคการเมือง และกลุ่ม
ผลประโยชน์ กระบวนการนิติบัญญัติ การเลือกตั้ ง ระเบียบบริหารราชการ
แผน่ดิน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนปัญหาส าคญัทาง
การเมืองการปกครอง 
 

1-125-001 กฎหมายส าหรับชีวติประจ าวนั     
Law for Everyday Use 

3(3-0-6) 

 ลกัษณะทัว่ไปของกฎหมายแพ่ง ทะเบียนราษฎร์ การรับราชการทหาร กฎหมาย
พาณิชย ์ว่าดว้ย เอกเทศสัญญา กฎหมายอาญา สิทธิของผูเ้สียหาย และผูต้อ้งหา
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การประกันตัวในคดีอาญาชั้นพนักงาน
สอบสวนและชั้นศาล การตีความกฎหมาย การบงัคบัใช้ และการปฏิบติัตาม
กฎหมาย กฎหมายรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย สิทธิ หน้าท่ี และเสรีภาพด้านต่างๆ 
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และอายคุวาม 
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1-125-002 กฎหมายแรงงาน 
Labor Law 

3(3-0-6) 

 แนวความคิด ความหมายของกฎหมายแรงงาน การจา้งแรงงาน การก าหนด
อตัราค่าจา้งแรงงานขั้นต ่า และหลกัส าคญัของกฎหมายเก่ียวกบัแรงงาน เช่น 
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ กฎหมายประกันสังคม 
กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายวา่ดว้ยศาลแรงงาน และวธีิพิจารณาคดีแรงงาน 
 

1-125-003     กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  
Intellectual Properties Law 

3(3-0-6) 

 แนวความคิด เหตุผลในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ความหมาย และ
ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา  กฎหมาย และลักษณะของทรัพย์สินทาง
ปัญญาท่ีส าคญั อาทิ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ และสิทธิในทรัพยสิ์น
ทางปัญญาอ่ืนๆ โดยเน้นความหมาย และลกัษณะสิทธิท่ีได้รับความคุม้ครอง 
หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขของการไดม้าซ่ึงสิทธิ การคุม้ครองสิทธิ การละเมิดสิทธิ 
ขอ้พิพาทด้านทรัพยสิ์นทางปัญญา และการระงบัขอ้พิพาทด้านทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท และกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
อ านาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่ง
ประเทศกลาง การแปลงสินทรัพย์ทางปัญญาเป็นทุน รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง หลกัความคุม้ครองตามขอ้ตกลง หรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 

1-125-004 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค   
Consumer Protection Law 

3(3-0-6) 

 ประวติั และแนวความคิดเก่ียวกบักฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค มาตรการต่างๆ 
ทางกฎหมายเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค การแกไ้ขหรือเยียวยาความเสียหายอนั
เกิดแก่ผูบ้ริโภค และวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค กรณีศึกษาคดีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนและ
ปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคของประเทศไทย
กบัต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาปัญหาต่างๆ อนัเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
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2. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
1-130-001 ห้องสมุดและสารนิเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า 

Library and Information for Education 
3(3-0-6) 

 สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า ห้องสมุดและแหล่งสารนิเทศแหล่งอ่ืน ๆ 
ทรัพยากรสารนิเทศ  การจัดเก็บทรัพยากรสารนิเทศ การสืบค้นสารนิเทศ 
รายงานทางวชิาการ การเขียนบรรณานุกรมและการอา้งอิง 
 

1-130-003     เทคนิคการสืบค้นสารนิเทศ 
Information Retrieval Technique 

3(3-0-6) 

 เทคนิคการสืบค้นสารนิเทศ  การสืบค้นทรัพยากรในห้องสมุด การสืบค้น
ฐานขอ้มูลสาขาวทิยาศาสตร์ การสืบคน้ฐานขอ้มูลสาขาสังคมศาสตร์ การสืบคน้
ขอ้มูลวิทยานิพนธ์ กระบวนการจดัการสารนิเทศ การอา้งอิงและการจดัรูปแบบ
บรรณานุกรม 
 

1-131-001 จิตวทิยาทัว่ไป 
General Psychology 

3(3-0-6) 

 ความหมายและขอบข่ายของวิชาจิตวิทยา อิทธิพลของพันธุกรรมและ
ส่ิงแวดล้อม พฒันาการของมนุษย ์ระบบอวยัวะต่าง ๆ ของมนุษยโ์ดยสังเขป 
เชาวปั์ญญา การรับรู้ การเรียนรู้ การจูงใจ บุคลิกภาพและการปรับตวั สุขภาพจิต
และพฤติกรรมทางสังคม 
 

1-131-002 เทคนิคการพฒันาบุคลกิภาพ 
Personality Development Techniques 

3(3-0-6) 

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับบุคลิกภาพ  ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
บุคลิกภาพ  เทคนิควธีิปรับปรุงบุคลิกภาพ  การรับรู้เก่ียวกบัตวัเอง  อิทธิพลของ
มนุษยสัมพนัธ์กบับุคลิกภาพ สุขภาพจิต และการปรับตวั  บุคลิกภาพท่ีพฒันา
สมบูรณ์ 
 
 
 



มคอ.2 

 

งานพฒันาหลกัสูตร ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 17 
 

1-132-001 มนุษย์กบัจริยธรรมเพือ่การด าเนินชีวติ 
Man and Ethics of Living 

3(3-0-6) 

 ทฤษฎีและแนวความคิดพื้นฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ความส าคญัของการ
มีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต หลกัเกณฑ์การตดัสินคุณค่าทางจริยธรรม และ
จริยธรรมทางด้านศาสนา เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และมี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
 

1-132-002 พระพุทธศาสนา 
Buddhist Religion 

3(3-0-6) 

 พุทธประวติั ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พุทธธรรม หลกั
ปฏิบติัท่ีสามารถประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต วิธีปฏิบติัเพื่อการบริหารจิตและ
เจริญปัญญา หลกัปฏิบติัในศาสนพิธี บทบาทและคุณค่าของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทย 
 

1-132-003 ศาสนากบัการด าเนินชีวติ 
Religion and Way of Life 

3(3-0-6) 

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัศาสนา พฒันาการทางสังคมท่ีท าให้เกิดลทัธิ ความเช่ือ 
และศาสนา ก าเนิดศาสนา หลกัธรรมและเป้าหมายของศาสนาส าคญัของโลก 
ความส าคญัของศาสนาต่อพฒันาการทางสังคม การน าเอาหลกัธรรมท่ีเป็นสากล
มาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

1-133-001 ไทยศึกษา 
Thai Studies 

3(3-0-6) 

 ความเป็นมาของชนชาติไทย สังคม เศรษฐกิจ การปกครอง พุทธศาสนา  
ประเพณีไทย ภาษาและวรรณกรรมไทย ทศันศิลป์ หัตถกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี
ไทย อาหารไทย  มรดกทางภูมิปัญญาไทย 
 
 
 
 



มคอ.2 

 

งานพฒันาหลกัสูตร ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 18 
 

1-133-002 วฒันธรรมไทย 
Thai Culture 

3(3-0-6) 

 ความหมายและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม ความเป็นมาของชนชาติ
ไทยและสังคมไทย ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความหลากหลายทางวฒันธรรมไทย 
วฒันธรรมไทยท่ีส าคัญ  การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวฒันธรรมไทยใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวติในปัจจุบนั 
 

1-134-001 มนุษย์กบัศิลปะ 
Man and Arts 

3(3-0-6) 

 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัศิลปะ ความจ าเป็นในการสร้างสรรคศิ์ลปะ ปัจจยัส าคญั
ท่ีท าใหแ้ต่ละวฒันธรรมมีศิลปะ ประเภทของศิลปะท่ีแตกต่างกนั ความแตกต่าง
ในการแสดงออกทางศิลปะ ทัศนศิลป์และศิลปะด้านอ่ืน ๆ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งมนุษยก์บัศิลปะ คุณค่าของศิลปะต่อการพฒันาความเป็นมนุษย ์
  

3. กลุ่มวชิาภาษา 
   3.1) กลุ่มวชิาภาษาไทย 

1-110-101 การใช้ภาษาไทย 
Thai Usage 

3(3-0-6) 

 การฟัง การอ่าน การเขียน  และการพูดเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานการใช้ภาษาไทย  
การฟังจบัใจความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ  การอ่านจบัใจความ การอ่าน 
วิเคราะห์ความ  การเขียนรายงานวิชาการ หนงัสือราชการ จดหมายสมคัรงาน 
โครงการ ค ากล่าวรายงาน  การสนทนา  การประชุมและการพดูในโอกาสต่าง ๆ  
 

1-110-102 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

 การใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร ลักษณะของภาษาไทย ทฤษฎีการส่ือสาร 
วฒันธรรมในการส่ือสาร ฝึกทกัษะการฟัง การอ่าน  การพูดและการเขียนเพื่อ
การส่ือสาร 
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1-111-203 ภาษาไทยธุรกจิ 
Business Thai 

3(3-0-6) 

 การใช้ภาษาไทยธุรกิจ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานภาษาไทย การเขียนบนัทึกธุรกิจ 
การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนรายงานธุรกิจ และการเขียนโครงการธุรกิจ 
 

1-111-206 การพูดและการเขียนเพือ่การท างาน 
Speaking and Writing for Careers 

3(3-0-6) 

 การพดู การเขียน เพื่อน าเสนอผลงาน การประชาสัมพนัธ์ และการติดต่อเพื่อการ
ท างาน 
 

   3.2) กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ  
1-211-001 ภาษาองักฤษทัว่ไป 

General English 
3(3-0-6) 

 การสนทนาโตต้อบเก่ียวกบัการทกัทาย การแนะน าตวั การขอร้อง การขอ
อนุญาต การขอบคุณ การขอโทษ การอ่านและการเขียนขั้นตอนปฏิบติั การ
บรรยายลกัษณะของส่ิงของ การบรรยายเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 
 

1-211-002 ภาษาองักฤษเพือ่งาน 
English for Work 

3(3-0-6) 

 การสนทนาโตต้อบเก่ียวกบัการเช้ือเชิญ การนดัหมาย การโทรศพัท์ การแสดง
ความคิดเห็น การอ่านตารางขอ้มูล รายงานสั้ น ๆ โฆษณาสินคา้และบริการ 
ประกาศรับสมคัรงาน และขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล การเขียนบนัทึกประวติัส่วนตวั 
จดหมายสมคัรงาน การกรอกใบสมคัร และการสัมภาษณ์เพื่อการสมคัรงาน 
 

1-211-003 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 
English for Everyday Use 

3(3-0-6) 

 การใช้ภาษาองักฤษในการทกัทาย การแนะน า การบอกทิศทาง การโทรศพัท ์
การนัดหมาย การส ารองท่ีนั่ง การซ้ือของ การอ่านและการฟังสารท่ีพบใน
ชีวติประจ าวนั ไดแ้ก่ ข่าว ประกาศ โฆษณา 
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1-211-005 สนทนาภาษาองักฤษ 
English Conversation 

3(3-0-6) 

 ทกัษะการฟังและการสนทนาในชีวิตประจ าวนั เน้นการออกเสียงและการใช้
ภาษาในการส่ือสารอยา่งถูกตอ้ง 
 

1-211-007 การเขียนทัว่ไป 
General Writing 

3(3-0-6) 

 ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน การเขียน
ประโยค การเขียนระดบัยอ่หนา้ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตวั 
การเขียนบนัทึกประจ าวนั ขอ้ผดิพลาดในการเขียนและการแกไ้ข 
 

1-211-009 ภาษาองักฤษเพือ่วชิาชีพ 
English for Professional Purposes 

3(3-0-6) 

 การอ่านบทความ เอกสาร วารสารและต าราท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสาขาวิชาชีพ การ
สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เก่ียวกับวิชาชีพ การฟังและการอ่านเพื่อจับ
สาระส าคญั ตีความและสรุปความ การเขียนบรรยาย และรายงานปากเปล่าใน
งานท่ีเก่ียวกบัวชิาชีพ 

  

4. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2-110-104 เคมีในชีวติประจ าวนั 

Chemistry for Everyday Use 
3(3-0-6) 

 สารเคมีท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั สารเจือปนในอาหาร น ้ าด่ืมน ้ าใช้ สารซักล้าง 
เคร่ืองส าอาง ยา พอลิเมอร์ และสารท่ีท าใหเ้กิดพิษภยั 
 

2-110-105 วทิยาศาสตร์กบัการพฒันาคุณภาพชีวติ 
Science and Quality of Life 

3(3-0-6) 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ การพฒันา
คุณภาพชีวิต ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน และแนวทางแกปั้ญหา
โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
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2-120-102 ส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
Environment and Resources Management 

3(3-0-6) 

 ความรู้พื้นฐานทางส่ิงแวดล้อมและการจดัการทรัพยากร หลกันิเวศวิทยาและ
สมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษส่ิงแวดล้อมและ
วิธีการก าจดัมลสารทางวิทยาศาสตร์ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม การ
บริหารการจดัการเพื่อพฒันาส่ิงแวดลอ้มแบบผสมผสาน 
 

2-130-102 วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 
Science for Everyday Use 

3(3-0-6) 

 ความหมายของวทิยาศาสตร์ กระบวนการวิทยาศาสตร์ การวดัและหน่วยการวดั 
ทฤษฎีวิวฒันาการ พนัธุกรรม ธรรมชาติของคล่ืน คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้
ประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้าและนิวเคลียร์  สารเคมีในชีวิตประจ าว ัน 
อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้และหลกัการพื้นฐาน ของคอมพิวเตอร์ 

 
2-130-103 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Science and Technology 
3(3-0-6) 

 วิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยกีารส่ือสารและอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ส านกังานและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใน
บา้น สารสังเคราะห์และสารเคมีในชีวิตประจ าวนั  เทคโนโลยีทางส่ิงแวดลอ้ม 
พลงังานทดแทนในอนาคต ดาราศาสตร์และความกา้วหนา้ทางอวกาศ 
 

2-210-001 คณติศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 
Mathematics for Everyday Use 

3(3-0-6) 

 การคิดค านวณเบ้ืองตน้ คณิตศาสตร์การเงินเบ้ืองต้น หลักการแก้ปัญหาและ
วิธีการใช้เหตุผล หลักการนับและโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์เบ้ืองต้น สร้าง
แบบจ าลองปัญหาในชีวิตประจ าวนัและวิธีแก ้การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการ
น าเสนอขอ้มูล โดยการน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ช ้
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2-210-002 คณติศาสตร์เพือ่การตัดสินใจ 
Mathematics for Decision Making 

3(3-0-6) 

 ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้และการให้เหตุผล สถิติเบ้ืองตน้และการวิเคราะห์ขอ้มูล 
การแปลผลขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูล 
 

2-210-003 คณติศาสตร์เพือ่ฝึกทกัษะทางปัญญา 
Mathematics for Cognitive Skill 

3(3-0-6) 

 เซตของจ านวน ตัวประกอบ ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย การบวกลบ
เศษส่วน การแกส้มการและอสมการ 
 

2-210-004 คณติศาสตร์ทัว่ไป 
General Mathematics 

3(3-0-6) 

 เซต คู่ล  าดับ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เลขช้ีก าลัง ลอการิทึม ตรีโกณมิติ 
เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท ์
 

  

5. กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ 
1-141-001 พลศึกษา 

Physical Education 
1(0-2-1) 

 ความรู้ทัว่ไป ปฏิบติัเก่ียวกบักิจกรรมพลศึกษา การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย ความปลอดภยั และกฏ ระเบียบ กติกา มารยาทในการแข่งขนักีฬา โดยเลือก
ชนิดกีฬาตามความเหมาะสม 
 

1-141-012 กจิกรรมเข้าจังหวะ 
Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 

 ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกิจกรรมเขา้จงัหวะ หลกัการเคล่ือนไหว
เบ้ืองตน้ พื้นฐานต่าง ๆ ในการจดัทรวดทรงของร่างกาย ตลอดจนกิจกรรมและ
ท่าต่าง ๆ ในการใชป้ระกอบจงัหวะการเตน้ร าพื้นเมืองหรือแบบสากล 
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1-141-013 ลลีาศ 
Social Dance 

1(0-2-1) 

 ความรู้ทัว่ไป ปฏิบติัทกัษะการลีลาศจงัหวะต่าง ๆ สร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย ความปลอดภยั และกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของการแข่งขนัลีลาศ 
 

1-142-001 นันทนาการ 
Recreation 

1(0-2-1) 

 ความรู้ทัว่ไป เก่ียวกบักิจกรรมนันทนาการ การจดักิจกรรมนันทนาการ และ
เลือกกิจกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสม 
 

1-142-002 นันทนาการกลางแจ้ง 
Outdoor Recreation 

1(0-2-1) 

 ความรู้ทัว่ไป ปฏิบติัเก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง การจดัหาแหล่ง
ธรรมชาติ การศึกษานอกเมือง คุณค่าและประโยชน์จากกิจกรรมนันทนาการ
กลางแจง้ 
 

1-142-004 เกมสร้างสรรค์ส าหรับนันทนาการ 
Games for Recreation 

1(0-2-1) 

 ความรู้ทัว่ไป ปฏิบติัเก่ียวกับการจดัเกมต่าง ๆ มาใช้ในกิจกรรมนันทนาการ 
สร้างสรรคเ์กมดว้ยตนเองตามโอกาสท่ีจะใช้ในกิจกรรมนนัทนาการ หลกัและ
วธีิการน าเกมสร้างสรรคส์ าหรับนนัทนาการ 
 

1-143-001 กจิกรรมพลศึกษาเพือ่พฒันาตนเอง 
Physical Education Activities for Self Development 

1(0-2-1) 

 ความรู้ทัว่ไป ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันาตนเอง การจดักิจกรรมโดยขบวนการ
กลุ่ม (Group Dynamics) หรือด าเนินการโดยค าแนะน า และควบคุมของผูส้อน 
มุ่งเน้นการฝึกฝนในการพฒันาตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้และทกัษะในการอยู่
ร่วมกนัในสังคม การจดักิจกรรมออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ การจดักิจกรรมดา้น
ระเบียบวนิยั คุณธรรม และจริยธรรม 
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1-143-002 กจิกรรมพลศึกษาเพือ่พฒันาสังคม 
Physical Education Activities for Social Development 

1(0-2-1) 

 ความรู้ทัว่ไป ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันาสังคม เพื่อให้เกิดความรู้และทกัษะใน
การน าไปใช้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ฝึกการจัดกิจกรรมนันทนาการใน
หน่วยงาน การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการจัด
กิจกรรมส่งเสริมเอกลกัษณ์ไทย 
 

1-143-003 กจิกรรมเพือ่สุขภาพและสุขปฏิบัติ 
Activities for Health Practices 

1(0-2-1) 

 ความรู้ทัว่ไป ฝึกปฏิบติักิจกรรมทางพลศึกษาหรือนนัทนาการท่ีส่งเสริมสุขภาพ 
และสุขปฏิบติัของตนเองและส่วนรวม 
 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 
1. กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ 

 5-010-001 กฎหมายธุรกจิ   3(3-0-6) 
  Business Law   

ศึกษาความหมายและระบบกฎหมาย ประเภทและศกัด์ิของกฎหมาย การตีความ 
การอุดช่องวา่งของกฎหมาย หลกัทัว่ไปเก่ียวกบัสิทธิและการใชสิ้ทธิรวมถึงการ
ปฏิบัติตามกฎหมายในเร่ืองบุคคล ทรัพย์  นิติกรรม  สัญญา  หน้ี  ละเมิด  
สัญญาซ้ือขาย สัญญาขายฝาก  สัญญาเช่าทรัพย ์ สัญญาเช่าซ้ือ ห้างหุ้นส่วนและ
บริษทั  ทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยค านึงถึงจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
 

 5-010-202 สถิติธุรกจิ  3(3-0-6) 
 Business Statistics 

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ  และน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ 
ประกอบดว้ยการจดัเก็บขอ้มูล การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง ความน่าจะเป็น 
การแจกแจงความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเน่ือง การแจกแจงของ                 
ตัวอย่างสุ่ม  การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์
อนุกรมเวลา   
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 5-111-101 การบัญชีช้ันต้น 1 3(2-2-5) 
  Introduction to Accounting 1 

ความหมาย วตัถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบญัชี
จรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี  แม่บทการบญัชี  หลกัการและวิธีการบนัทึกบญัชี
ตามหลกัการบญัชีคู่ การบนัทึกบญัชีตามวงจรบญัชี การบนัทึกรายการในสมุด
รายวนัทัว่ไปและสมุดรายวนัเฉพาะ การจดัท างบทดลอง กระดาษท าการ  
รายการปรับปรุงและปิดบญัชี  การบญัชีส่วนของเจา้ของ   การบญัชีเก่ียวกบั
กิจการซ้ือขายสินค้า  การบัญชีเบ้ืองต้นเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม งบการเงิน
ส าหรับกิจการใหบ้ริการและกิจการซ้ือขายสินคา้ 
 

 5-111-102   การบัญชีช้ันต้น 2  3(2-2-5) 
 Introduction to Accounting 2 

 วชิาบังคบัก่อน   :  5-111-101   การบญัชีช้ันต้น 1 

หลกัและวธีิการเบ้ืองตน้ในการบนัทึกรายการเก่ียวกบัเงินสด และระบบเงินสด
ยอ่ย ระบบใบส าคญั เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ  ท่ีดิน  
อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตลอดจนการบญัชีส าหรับค่าเส่ือม
ราคาและค่าตดัจ าหน่าย งบการเงินของกิจการอุตสาหกรรมอยา่งง่าย งบการเงิน
ของกิจการท่ีไม่หวงัผลก าไร  และงบกระแสเงินสด 
  

 5-115-201 การภาษีอากร 1 3(3-0-6) 
 Taxation 1 

หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวล
รัษฎากร และภาษีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย   ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษี                    

เงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย รวมทั้งภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต  และอ่ืน ๆ  
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 5-121-207  การเงินและการจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 
 Finance and Financial Management  
 วชิาบังคบัก่อน   :  5-111-102   การบญัชีช้ันต้น 2   
 หรือ   :  5-111-103  หลกัการบญัชีช้ันต้น 

ศึกษาเป้าหมายและหน้าท่ีการจดัการทางการเงินของธุรกิจ จริยธรรมทางการ
เงิน การวิเคราะห์งบการเงิน  การพยากรณ์และการวางแผนทางการเงิน  การ
บริหารเงินทุนหมุนเวียน ค่าของเงินตามเวลา งบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุน  
การก าหนดโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างเงินทุน ผลตอบแทนทาง
การเงินและการลงทุน ตน้ทุนของเงินทุนและนโยบายเงินปันผล ความรู้ด้าน
ตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ การจดัการความเส่ียงทางการเงิน
และการลงทุน โดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน  
 

 5-123-101  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
 Introductory Microeconomics 

ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์ อุปทานและการ
ก าหนดดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุน่ ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีการ
ผลิต ตน้ทุน รายรับและก าไรจากการผลิต ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ตลาดแข่งขนั
ไม่สมบูรณ์และตลาดปัจจยัการผลิต  
 

 5-123-102  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
 Introductory Macroeconomics 

ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์มหภาค ความหมายและการค านวณ
รายได้ประชาชาติ องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ การค านวณรายได้
ประชาชาติดุลยภาพ  การเงินและการธนาคาร  นโยบายการเงินและการคลงั  
เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ  การจา้งงาน เงินเฟ้อและเงินฝืด การแกไ้ขปัญหา
เศรษฐกิจมหภาคและการพฒันาเศรษฐกิจ 
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 5-141-101 เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิ 3(2-2-5) 
 Business Information Technology  

ศึกษาองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ 
ซอฟตแ์วร์ การส่ือสารขอ้มูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อ
การส่ือสารและสืบคน้สารสนเทศ  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปประยุกต์ใช้กบั
งานธุรกิจ ได้แก่ โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมกระดาษท าการ และ
โปรแกรมเพื่อการน าเสนอ  
 

 5-211-101 หลกัการตลาด 3(3-0-6)    
 Principles of Marketing 

แนวคิดพื้นฐานและหน้าท่ีทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบ
ขอ้มูลทางการตลาด และการวิจยัตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด 
การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ การบริหารผลิตภณัฑ์ การตั้ง
ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาด 
การตลาดเพื่อสังคม และจรรยาบรรณทางการตลาด  
 

 5-221-207 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 
 Management and Organization Behavior  

ศึกษาแนวคิดวิว ัฒนาการทางการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ 
กระบวนการจดัการ บทบาทของผูบ้ริหารท่ีมีต่อพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่ม
ในองค์กร โดยศึกษาถึงสภาพแวดล้อมทั่วไปท่ีจะส่งผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในองค์การ การรับรู้ ความพึงพอใจในงาน การจูงใจ 
การท างานเป็นทีม จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
ความสัมพนัธ์และประสิทธิภาพของกลุ่มในการตดัสินใจ รวมถึงการศึกษาจาก
กรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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5-221-205 ความรู้เบือ้งต้นทางธุรกจิระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 Introduction to International Business 

ศึกษาแนวคิดและความส าคญัในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบในการ
ด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีการคา้ระหว่างประเทศ กลยุทธ์ในการ
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารทรัพยากรมนุษยข์องบริษทัขา้มชาติ 
การเจรจาทางธุรกิจระหว่างประเทศและจริยธรรมในการด า เนินธุรกิจ                          
ระหวา่งประเทศ  
 

 5-221-305 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Quantitative Analysis in Business 

ศึกษาตวัแบบทางคณิตศาสตร์ทฤษฏีการตดัสินใจต่าง ๆ หลกัการวธีิการค านวณ
ประโยชน์ การโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์โครงข่ายงาน การจ าลอง
สถานการณ์ ขอ้จ ากดัและรูปแบบปัญหาท่ีจะน าไปประยุกตใ์ชเ้พื่อการวางแผน
และตดัสินใจทางธุรกิจ 
 

 5-221-301 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 Strategic Management  

ศึกษาแนวคิดในการบริหารเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ กระบวนการวางแผนและ
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกขององคก์าร ก าหนดวตัถุประสงค ์
เป้าหมาย นโยบาย ในระดบัต่าง ๆ ก าหนดเทคนิคและเคร่ืองมือในการประเมิน
สภาพการณ์ต่าง ๆ   ก าหนดกลยทุธ์ในระดบัต่าง ๆ   ขององคก์าร รวมถึงการน า
กลยทุธ์ไปปฏิบติัและการควบคุมกลยทุธ์ รวมถึงแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์
ในระดับนานาชาติท่ีทนัสมยัโดยการใช้การศึกษาแบบกรณีศึกษา ตลอดจน
ศึกษาจริยธรรมและความรับผดิชอบต่อสังคม  
 

 5-232-101 การใช้ภาษาองักฤษทางธุรกจิ 1     3(3-0-6) 
 Business English Usage 1 

ศึกษาหลกัไวยากรณ์การใชภ้าษาองักฤษ รวมทั้งศึกษาค าศพัทท์างธุรกิจ  เพื่อให้
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างภาษาพูดและภาษาเขียนรวมทั้งค  าศพัท ์ 
และส านวนท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจพื้นฐานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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2. กลุ่มวชิาชีพบังคับ  
 5-111-205 การบัญชีช้ันกลาง 1      3(2-2-5) 
 Intermediate Accounting 1  
 วชิาบังคบัก่อน   :  5-111-102  การบญัชีช้ันต้น 2   
 หรือ   :  5-111-103  หลกัการบญัชีช้ันต้น 

หล ัก ก า ร แ ล ะ ว ิธี ก า ร บ ัญ ชี เ กี ่ ย ว ก ับ สิ น ท ร ัพ ย ์ ก า ร จ ัด แ บ ่ง ส่ ว น
สินทรัพย ์เ ป็นต้นทุนและค่า ใช้จ่า ยตามหล ักการบ ัญชี   ก ารจ าแนก
ประ เภทของสินทรัพย ์ ก ารรับ รู้ ร ายการ   การว ัดมูลค่า   การตีราคา  
ก า ร ด ้อ ย ค ่า ข อ ง สิ น ท ร ัพ ย ์ ก า ร บ ัน ท ึก บ ัญ ชี  ก า ร แ ส ด ง ร า ย ก า ร
สินทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน   
 

 5-111-206 การบัญชีช้ันกลาง 2      3(2-2-5) 
 Intermediate Accounting 2  
 วชิาบังคบัก่อน   :  5-111-102   การบญัชีช้ันต้น 2   
 หรือ   :  5-111-103  หลกัการบญัชีช้ันต้น 

หลักการและวิธีการบัญชี เ กี่ ยวกับหน้ี สิน  การจ าแนกประเภทของ
ห น้ี สิน  ก า ร รับรู้รายการและการวดัมูลค่าหน้ีสิน  การตีราคา  การแสดง
รายการหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัหน้ีสิน 
การบญัชีเก่ียวกบัการจดัตั้งกิจการ  การด าเนินงาน  การแบ่งผลก าไรขาดทุน 
การเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ  การเลิกกิจการและการช าระบญัชีของห้าง
หุ้นส่วน บริษัทจ ากัดแ ล ะบ ริษ ัทมหา ชนจ า ก ัด  ต ลอด จนก า ร แสด ง
รายการส่วนของ เจ ้าของในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัส่วนของเจา้ของ  และการบญัชีเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังาน 
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 5-111-307 การบัญชีช้ันสูง 1      3(2-2-5) 
 Advanced Accounting 1  
 วชิาบังคบัก่อน   :  5-111-205  การบัญชีช้ันกลาง 1   
 และ   :  5-111-206  การบัญชีช้ันกลาง 2 

การบญัชีส าหรับกิจการร่วมคา้  ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผอ่นช าระ ธุรกิจให้เช่า  
สัญญาก่อสร้าง  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ การบญัชีส านกังานใหญ่และสาขาทั้ง
ในและต่างประเทศ   การบญัชีส าหรับรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและ
การแปลงค่างบการเงิน การจดัท างบการเงินจากรายการท่ีบนัทึกไวไ้ม่สมบูรณ์   
 

 5-111-308 การบัญชีช้ันสูง 2      3(2-2-5) 
 Advanced Accounting 2 

 วชิาบังคบัก่อน  :  5-111-205  การบัญชีช้ันกลาง 1   
 และ   :  5-111-206  การบัญชีช้ันกลาง 2 

การบ ัญชีส าหรับการรวมธุรกิจ  การลงทุนในบริษ ัท ร่วมและบริษ ัท
ย ่อ ย  ก า ร จ ัดท า งบ ก า ร เ งิน ร วม  งบก ระ แส เ งินส ด รวม  ก า รบ ัญ ชี
กองทุน การบัญชีส าหรับกิจการที่ด า เ นินธุรกิจ เฉพาะด้านการลงทุน 

และการปรับโครงสร้างหน้ี 

 
 5-111-411 รายงานการเงนิและการวเิคราะห์     3(3-0-6) 

 Financial Report and Analysis  

 วชิาบังคบัก่อน   :  5-111-205  การบัญชีช้ันกลาง 1   
 และ   :  5-111-206  การบัญชีช้ันกลาง 2 

นโยบายการบญัชี  การเปล่ียนแปลงทางการบญัชี  และขอ้ผิดพลาด งบการเงิน
ระหว่างกาล รายงานการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลทางการบญัชี  วิธีการและ
เคร่ืองมือในการวเิคราะห์งบการเงินและขอ้มูลทางการบญัชีอ่ืนท่ีส าคญัเพื่อการ
ตดัสินใจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้
นโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนั   ตลอดจนการวิเคราะห์งบการเงินรวม โดยเนน้
การใชก้รณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง 
 

 

 

 



มคอ.2 

 

งานพฒันาหลกัสูตร ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 31 
 

 5-112-302 การบัญชีต้นทุน       3(2-2-5) 
 Cost Accounting  

 วชิาบังคบัก่อน   :   5-111-102   การบัญชีช้ันต้น 2   

วตัถุประสงค์ของการบญัชีตน้ทุน องค์ประกอบตน้ทุนการผลิต วิธีการบญัชี
และการควบคุมเก่ียวกบัวตัถุดิบ  แรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิต  การจดัท างบ
ตน้ทุนการผลิต  การบญัชีตน้ทุนงานสั่งท า วิธีการบญัชีเก่ียวกบัของเสีย  ของมี
ต าหนิและเศษซาก การบญัชีตน้ทุนช่วงการผลิต การบญัชีตน้ทุนผลิตภณัฑ์ร่วม
และผลิตภณัฑ์พลอยได ้ปัญหาการปันส่วนตน้ทุนการผลิต ตลอดจนการบญัชี
ตน้ทุนมาตรฐานและการวเิคราะห์ผลต่าง 
 

 5-112-303 การบัญชีบริหาร       3(2-2-5) 
  Managerial Accounting  

 วชิาบังคบัก่อน   :  5-112-302   การบญัชีต้นทุน 

การใช้ขอ้มูลทางการบญัชีเพื่อการวางแผนและควบคุมของฝ่ายบริหารภายใต้
สภาวการณ์ท่ีแน่นอนและไม่แน่นอน  พฤติกรรมตน้ทุนและการประมาณการ
ตน้ทุน การงบประมาณ การวางแผนและควบคุมสินคา้คงคลงั การวิเคราะห์
ตน้ทุน ปริมาณและก าไร การบญัชีตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนรวม การบญัชีตาม
ความรับผิดชอบและราคาโอน การก าหนดราคาสินคา้  การบญัชีตน้ทุนฐาน
กิจกรรม การรายงานตน้ทุนคุณภาพ   การใช้ขอ้มูลทางบญัชีเป็นเคร่ืองมือเพื่อ
การตดัสินใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 

 5-113-301 การสอบบัญชี       3(3-0-6)  
 Auditing  

 วชิาบังคบัก่อน   :  5-111-205   การบญัชีช้ันกลาง 1   
 และ   :  5-111-206   การบญัชีช้ันกลาง 2 

ความรู้ทั่วไปเกี่ ยวกับการสอบบัญชี  กฎหมายเกี่ ยวกับการสอบบัญชี 
ม าตรฐ านก า รสอบบ ัญชี  จ ร ร ย าบรรณแล ะคว ามรับผิดชอบขอ ง
ผู ้ส อบบ ัญชี  ก า ร ว า ง แผนและก ารจ ัดท า แนวก า รตรวจสอบบ ัญ ชี 
วิ ธีการตรวจสอบด้านต่าง  ๆ  ของสินทรัพย์ ห น้ีสิน ส่วนของเจ้าของ
กิจก าร  รายได้และค่า ใช้จ่า ย  ก ารท ารายง านการสอบบัญชี  แนว
ทางก ารตรวจสอบด้ว ยคอมพิว เตอร์ และก ารควบคุมคุณภาพการ
สอบบัญชี  
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 5-114-304 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี     3(3-0-6)  
 Accounting  Information System 

 วชิาบังคบัก่อน   :  5-111-102   การบญัชีช้ันต้น 2   
 และ   :  5-141-101   เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิ 

ลักษณะ  ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบ ัญชี 
หลักการจัดท า เอกสารของธุรกิจหลักการวิ เคราะห์และการออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางการบ ัญชี  ว งจรทาง ธุรกิจขั้ นพื้นฐาน  ระบบ
ย่อยของระบบสารสนเทศทางการบ ัญชี เ กี่ ยวก ับวงจรรายได้ วงจร
ค่าใช้จ่าย  วงจรการผลิต  วงจรการบริหาร เงิน  และรายงานทางการ
เงิน   ประ เภทของเอกสารและสารสนเทศที่ เ กี่ ยวข้องในแต่ละวงจร 
การควบคุมภายใน ทาง เดิน เอกสารและสารสนเทศทางการบัญชี ท่ี
เ ก่ียวข้อง  
 

 5-115-302 การภาษีอากร 2       3(2-2-5)  
 Taxation 2 

 วชิาบังคบัก่อน   :  5-115-201   การภาษอีากร 1 
 และ   :  5-111-205   การบญัชีช้ันกลาง 1 
 และ   :  5-111-206   การบญัชีช้ันกลาง 2  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบญัชีการเงินกบัการบญัชีภาษีอากร แนวคิดและความ
แตกต่างระหวา่งเกณฑ์การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามหลกัการบญัชีและตาม
ประมวลรัษฎากร การบญัชีภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  การบญัชีภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล การบญัชีภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย การบญัชีภาษีมูลค่าเพิ่ม การบญัชีภาษี
ธุรกิจเฉพาะ   มาตรฐานการบญัชีวา่ดว้ยภาษีเงินได ้  วิธีการบญัชีเก่ียวกบัภาษี
แต่ละประเภทตลอดจนหนา้ท่ีและความรับผิดในการเสียภาษี โดยตระหนกัถึง
จรรยาบรรณของวิชาชีพบญัชีในการจดัท าบญัชีและรายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เสียภาษีอากร 
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3. กลุ่มวชิาชีพเลอืก 
  (1) กลุ่มวชิาการบัญชีการเงิน 

 5-111-103 หลกัการบัญชีช้ันต้น      3(2-2-5) 
 Principles of Fundamental Accounting  

แม่บทการบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพบ ัญชี  หล ักการและวิธีการ
บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่  การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี  การ
จัดท างบทดลอง กระดาษท าการและงบการเ งินของกิจการให้บริการ
แล ะ กิจ ก า ร ซื้ อ ข า ย สิ น ค ้า  ง บ ก ร ะ แส เ งิน ส ด  ก า รบ ัญชีส่ ว นขอ ง
เ จ ้า ข อ ง  ร ะ บบบ ัญชีสิ น ค ้า ค ง เ ห ลือ  ก า ร บ ัญ ชี เ บื ้ อ ง ต ้น เ กี ่ ย ว ก ับ
ภาษีมูลค่า เพิ่ม ระบบใบส าคัญและระบบเงินสดย่อย  
หมายเหตุ     เป็นรายวชิาท่ีจดัไวส้ าหรับผูเ้ขา้ศึกษาในหลกัสูตรเทียบโอน  
 

 5-111-309 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ     3(3-0-6) 
 Public Sector Accounting    
 วชิาบังคบัก่อน   :  5-111-102   การบญัชีช้ันต้น 2   

ความหมาย  ว ัตถุประสงค์  แนวคิดและพัฒนาการด้านการบัญชีของ
หน่วยงานภาครัฐ  นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  
ระบบและวิธีปฏิบ ัติ เ กี่ ยวก ับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ  การจัดท า
ร า ย ง า นท า ง ก า ร เ ง ิน ข อ งหน่ว ย ง า นภ า ค รัฐ แ ล ะ ง บ ก า ร เ งิน ข อ ง
แผ่นดิน  
 

 5-111-310 การบัญชีเฉพาะกจิการ      3(3-0-6) 
 Accounting for Specific Enterprises  
 วชิาบังคบัก่อน   :  5-111-102   การบญัชีช้ันต้น 2   

ลักษณะการด า เนินงาน เฉพาะกิจการ  การบ ัญชีและการควบคุม
ภายในเ ก่ียวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน  ส่วนของเจ้าของ  รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย  รายงานผลการด า เนินงานและการแสดงฐานะทางการเ งิน
ของกิจการประ เภทต่าง  ๆ  เช่น  ธนาคาร  สถาบ ันการ เงิน  โรงแรม  
โรงพยาบาล  ธุรกิจการท่องเท่ียว  การเกษตรกรรม  เป็นต้น  
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 5-111-312 การวางรูปแบบระบบบัญชี     3(3-0-6) 
 Accounting System Formation    
 วชิาบังคบัก่อน   :  5-111-102   การบัญชีช้ันต้น 2 

หลักการโดยทั่วไปเก่ียวกับการวางรูปแบบระบบบัญชีของกิจการซ่ึง
ประกอบด้วย  หลัก เกณฑ์และวิธีการวางรูปแบบระบบบัญชี  เอกสาร
ทะ เบียนและบ ัญชีต่า ง  ๆ  ของกิจก า รประ เภทต่า ง  ๆ  เช่น  กิจก า ร
ให้บ ริก าร  กิจก ารพาณิชยกรรม  และกิจการอุตสาหกรรม  รวมทั้ ง
ศึกษาล ักษณะรายงาน  การควบคุมภายใน ประโยชน์และปัญหา ท่ี
เกิดข้ึนแก่ฝ่ายบริหารของกิจการประเภทนั้ น  
  

 5-111-414 สัมมนาการบัญชีการเงิน      3(2-2-5) 
 Seminar in Financial Accounting   

 วชิาบังคบัก่อน   :  5-111-308   การบญัชีช้ันสูง 2 

อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการน าแม่บทการบญัชีและมาตรฐานการบญัชีท่ี
บังคับใช้ในปัจจุบันไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีส าหรับองค์กร
ประเภทต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ภายในและต่างประเทศ   ตลอดจนประเด็นท่ีน่าสนใจ ปัญหาด้านการบญัชี
การเงินและจรรยาบรรณวชิาชีพ  
 

 5-111-415 วจัิยทางการบัญชี      3(2-2-5) 
 Accounting Research     
 วชิาบังคบัก่อน   :  5-111-205   การบัญชีช้ันกลาง 1   
 และ   :  5-111-206   การบัญชีช้ันกลาง 2 
 และ :  5-010-202   สถิตธุิรกจิ 

หลักการและระเบียบวิธีวิจ ัย  การท าวิจ ัยในรูปแบบต่าง  ๆ   และการ
ส่ือสารความรู้ เ ก่ียวกับการวิจ ัย  การก าหนดปัญหาการวิจ ัย  การศึกษา
ทบทวนวรรณกรรม การ เก็บรวบรวมข้อมูล  การวิ เคราะห์ข ้อมูล  
การน า เสนอข้อมูล  การเขียนโครงร่างการวิจ ัยและรายงานการวิจ ัย
ทางด้านการบัญชี  
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   (2) กลุ่มวชิาการบัญชีบริหาร 
 5-112-304 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ    3(3-0-6) 
 Budgetary Planning and Control    
 วชิาบังคบัก่อน   :  5-112-302   การบัญชีต้นทุน 

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัท างบประมาณต่าง ๆ ของหน่วยงานทางธุรกิจ 
เช่น งบประมาณขาย งบประมาณตน้ทุนขาย งบประมาณการผลิต งบประมาณ
วตัถุดิบ งบประมาณค่าแรงงาน งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต งบประมาณ
ตน้ทุนการผลิต งบประมาณค่าใช้จ่ายด าเนินงานและงบประมาณทางการเงิน 
เช่น งบประมาณเงินสด งบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณการวิจยัและ
พฒันา งบการเงินโดยประมาณ รวมถึงการน างบประมาณไปใชใ้นการวางแผน 
ควบคุมและวดัผลการด าเนินงานของธุรกิจ  โดยใช้เทคนิคทางการเงินและ
เทคนิคการพยากรณ์อ่ืน ๆ 
 

 5-112-408 การจัดการต้นทุน      3(3-0-6) 
 Cost Management     
 วชิาบังคบัก่อน   :  5-112-303   การบัญชีบริหาร 

แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการตน้ทุน ระบบการจดัการตน้ทุนตามวิธีเดิมและวิธี
ตน้ทุนฐานกิจกรรม กลยุทธ์การจดัการตน้ทุนภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ  ระบบ
การผลิตแบบทนัเวลาท่ีมีผลกระทบต่อการจดัการตน้ทุน การจดัการตน้ทุนของ
กิจการระหวา่งประเทศ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการจดัการตน้ทุน ตลอดจน
ศึกษาถึงปัญหาพิเศษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารตน้ทุนในกิจการอุตสาหกรรม 
 

 5-112-410 สัมมนาการบัญชีบริหาร      3(2-2-5) 
 Seminar in Managerial Accounting   

 วชิาบังคบัก่อน   :  5-112-303   การบญัชีบริหาร 

อภิปรายและวิเคราะห์บทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไป จรรยาบรรณวิชาชีพ  การใชข้อ้มูลทางการบญัชีในเชิงกลยุทธ์  
การประยุกต์การบญัชีต้นทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการ
บริหาร  ตลอดจนประเด็นท่ีน่าสนใจและปัญหาพิเศษทางการบญัชีบริหารตาม
สภาพแวดลอ้มปัจจุบนั 
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 5-112-411 การบัญชีเพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม    3(3-0-6) 
 Environmental Management Accounting      
 วชิาบังคบัก่อน   :  5-111-205   การบญัชีช้ันกลาง 1 
 และ   :  5-111-206   การบัญชีช้ันกลาง 2  

กรอบแนวคิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Development)    ผลกระทบ
เชิงลบของการประกอบธุรกิจท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม  กระบวนการจดัการ
ส่ิงแวดล้อม การรวบรวม จัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนส่ิงแวดล้อม   
ประโยชน์ทางธุรกิจท่ีได้รับจากการจดัการส่ิงแวดล้อม ทั้งท่ีเป็นตวัเลขทาง
การเงินและไม่เป็นตวัเลขทางการเงิน  การจดัท ารายงานข้อมูลการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management Reporting) เสนอต่อผูบ้ริหารภายใน 
รวมทั้งการจดัท ารายงานการพฒันาเพื่อความย ัง่ยืน (Sustainability Reporting)  
เสนอต่อผูใ้ชภ้ายนอกตามแนวปฏิบติัของ ISO หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
(3) กลุ่มวชิาการสอบบัญชี 

 5-113-302 กฎหมายเกี่ยวข้องกบัวชิาชีพบัญชี     3(3-0-6) 
 Law Related to Accounting Professions   

หน้าท่ี ความรับผิดชอบของผูมี้หน้าท่ีจดัท าบญัชี ผูท้  าบญัชี และผูส้อบบญัชี 
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  คุณค่าแห่งวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ  กฎหมายว่า
ดว้ยการบญัชี กฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพบญัชี  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 
ประมวลรัษฎากร   พระราชบัญญัติหลักท รัพย์และตลาดหลักท รัพย ์ 
พระราชบญัญัติบริษทัมหาชน  ประกาศ  ค าสั่ง ระเบียบ  ข้อบังคบัของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพบญัชี เช่น สภาวิชาชีพบญัชี กรมสรรพากร  
กรมพฒันาธุรกิจการคา้  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

 
 
 
 
 
 
 
  



มคอ.2 

 

งานพฒันาหลกัสูตร ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 37 
 

 5-113-310 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน   3(3-0-6) 
 Internal Audit and Internal Control    

 วชิาบังคบัก่อน   :  5-111-205   การบัญชีช้ันกลาง 1 
 และ  :  5-111-206   การบัญชีช้ันกลาง 2 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ  ธรรมาภิบาลและจริยธรรมทาง
ธุรกิจ  การตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณ
ของผูต้รวจสอบภายใน  การบริหารงานตรวจสอบภายใน  การประเมินและการ
จดัการความเส่ียงขององค์กร การวางแผนการตรวจสอบภายใน  เทคนิคการ
ตรวจสอบภายใน  การรวบรวมหลักฐานและการจดัท ากระดาษท าการของ
ผูต้รวจสอบภายใน  การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบภายใน  
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของผูต้รวจสอบภายในต่อการทุจริตในองคก์ร 
 

 5-113-405 การปฏิบัติงานเกีย่วกบัการสอบบัญชี    3(2-2-5) 
 Auditing Practice  
 วชิาบังคบัก่อน   :  5-113-301   การสอบบัญชี 

วิธีการปฏิบติังาน  การประเมินผลและเทคนิคการประเมินผลการควบคุม
ภายใน  การรายงานจุดอ่อน  ปัญหาในการควบคุมภายใน  การวางแผน การ
จดัท าแนวทางการตรวจสอบ การจดัท ากระดาษท าการงานตรวจสอบโดย
ประยุกต์ทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบติังาน การสอบทานและการควบคุมงานการ
สอบบญัชี ตลอดจนการจดัท ารายงานการสอบบญัชีในรูปแบบต่าง ๆ 
 

 5-113-406 การใช้คอมพวิเตอร์ในการสอบบัญชี    3(3-0-6) 
 Computer Application to Auditing   
 วชิาบังคบัก่อน :  5-113-301   การสอบบัญชี 
 และ    :  5-141-101   เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิ 

ความส าคญัของการตรวจสอบบญัชีดว้ยคอมพิวเตอร์  รวมถึงปัญหาของการ
ประเมินการควบคุมภายในของระบบประมวลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ เทคนิค
และวิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือช่วยในการตรวจสอบ และ
จัดท ารายงาน วิธีการและเทคนิคในการตรวจสอบบัญชีของกิจการท่ีใช้
คอมพิวเตอร์ 
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 5-113-407 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ   3(3-0-6) 
 Information System Audit and Control    

 วชิาบังคบัก่อน :  5-114-304   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 และ    :  5-113-310   การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

แนวคิดและผลกระทบเน่ืองจากการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ประมวลผลทางด้านการบัญชี  การควบคุมภายในของระบบงานท่ีใช้
คอมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกนั การประเมิน
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของการ
ประมวลผลขอ้มูล เทคนิคและการตรวจสอบระบบบญัชีท่ีใชค้อมพิวเตอร์ และ
การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการตรวจสอบ 
 

 5-113-408 การบัญชีนิติเวช       3(3-0-6) 
 Forensic Accounting 
 วชิาบังคบัก่อน   :  5-113-301   การสอบบัญชี 

ความหมาย แนวคิด และการพฒันารูปแบบการบญัชีนิติเวช  ความแตกต่าง
ระหวา่งการบญัชี นิติเวชกบัการตรวจสอบทุจริต  คุณสมบติัและหนา้ท่ีของนกั
บัญชีนิติเวช สถาบันวิชาชีพการบัญชีนิติเวช  เทคนิคเฉพาะและวิธีการ
ตรวจสอบ รวมถึงการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการฟ้องร้องเพื่อด าเนินคดี
ในศาล 
 

 5-113-409 สัมมนาการสอบบัญชี      3(2-2-5) 
 Seminar in Auditing  
 วชิาบังคบัก่อน   :  5-113-301   การสอบบัญชี 

คน้ควา้ วิเคราะห์และอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ เก่ียวกบัมาตรฐานการสอบบญัชี
รวมถึงปัญหาในการปฏิบติังานสอบบญัชีและเหตุการณ์ปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบัการ
สอบบัญชี  เพื่อให้เกิดการวิ เคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาดังกล่าวอย่าง
สมเหตุสมผล ในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ  จาก
กรณีศึกษา บทความทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแกไ้ข
ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ตามท่ีมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทัว่ไป
ก าหนด ตลอดจนประเด็นท่ีน่าสนใจ ปัญหาพิเศษด้านการสอบบัญชีและ
จรรยาบรรณวชิาชีพดา้นการสอบบญัชี 
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(4) กลุ่มวชิาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 5-114-301 การใช้คอมพวิเตอร์ในการจัดท าบัญชี    3(2-2-5) 
 Computer Application to Accounting   

 วชิาบังคบัก่อน   :  5-111-102   การบญัชีช้ันต้น 2 
 และ  :  5-141-101   เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิ   

กรณีศึกษาและการสาธิตการปฏิบติังานโดยใช้คอมพิวเตอร์จดัท าบญัชีต่าง ๆ 
การควบคุม ภายในทางดา้นคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  เช่น การจดัสายงาน  การ
ด าเนินงาน  การน าขอ้มูลเขา้และโปรแกรมสั่งงานระบบรักษาความปลอดภยั  
ระบบป้องกนัความเสียหายและการปฏิบติังานฉุกเฉิน  ตลอดจนการควบคุม
ภายในเฉพาะระบบงานและโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 
 

 5-114-305 โปรแกรมส าเร็จรูปเพือ่การบัญชี     3(3-0-6) 
 Software Package for Accounting   
 วชิาบังคบัก่อน   :   5-111-102   การบัญชีช้ันต้น 2 
 และ  :   5-141-101   เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิ   

ลักษณะโดยทั่วไปของโปรแกรมส า เ ร็จ รูปประเภทต่าง  ๆ   การใช้
โป รแกรมส า เ ร็ จ รู ป ในก า รจ ัด เ ต รี ย ม เ อ กส า รท า งด ้า นบ ัญชี  ก า ร
วิ เคราะห์ข ้อมูลทางด้านการ เงิน  และการจ ัดท างบประมาณ การ
จ ัด เ ก ็บ ข ้อ ม ูล ท า ง ด ้า น บ ัญ ชี  ก รณี ต ัว อ ย ่า ง ใ น ก า ร ใ ช ้โ ป ร แ ก ร ม
ส าเ ร็จรูปประเภทต่าง ๆ  ส าหรับงานทางการบัญชี  
 
(5) กลุ่มวชิาการภาษีอากร 

 5-115-405 การวางแผนภาษีอากร      3(3-0-6) 
 Tax Planning 
 วชิาบังคบัก่อน :  5-115-302   การภาษอีากร 2 

การวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยดัภายใต้
กรอบของกฎหมายและความรับผิดชอบต่อสังคม ความแตกต่างระหว่างการ
วางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์ การเล่ียงภาษีและการหนีภาษี  การเลือกก าหนด
นโยบายทางการบญัชีท่ีจะมีผลต่อการวางแผนและประหยดัภาษีในสถานการณ์
ต่างๆ ขององคก์รธุรกิจ 
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 5-115-406 การปฏิบัติงานเกีย่วกบัการสอบบัญชีภาษีอากร   3(2-2-5) 
 Tax Auditing Practice     

 วชิาบังคบัก่อน :  5-113-301   การสอบบัญชี 
 และ :  5-115-302   การภาษอีากร 2 

จรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร วิธีการปฏิบติังาน  การประเมินผลและ
เทคนิคการประเมินผลการควบคุมภายในของผูส้อบบญัชีภาษีอากร การรายงาน
จุดอ่อนและปัญหาในการควบคุมภายใน การวางแผน การจดัท าแนวการ
ตรวจสอบบญัชีภาษีอากรให้สอดคล้องกบัขอ้บงัคบัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
การจดัท ากระดาษท าการส าหรับการตรวจสอบบญัชีภาษีอากร     การสอบทาน
และการควบคุมงานการสอบบญัชีภาษีอากร การจดัท าแผนท่ีทางภาษี (Tax 
Mapping) ส าหรับงานสอบบญัชีภาษีอากรโดยประยุกต์ทฤษฎีมาใช้ในการ
ปฏิบติังานตลอดจนการจดัท ารายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีในรูปแบบ
ต่าง ๆ  
 

 5-115-407 สัมมนาการภาษีอากร       3(2-2-5)  
 Seminar in Taxation  

 วชิาบังคบัก่อน   :  5-115-202   การภาษอีากร 2 

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นท่ีน่าสนใจทางภาษีอากร  โดยใช้กรณีศึกษา 
บทความ และเอกสารท่ีเก่ียวข้องทั้ งภายในและต่างประเทศ  ตลอดจนค า
วินิจฉยัดา้นภาษีอากร ค าพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง กฎหมายวา่ดว้ยการ
ส่งเสริมการลงทุนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีอากร ภาษีอากรระหว่างประเทศ
และอนุสัญญาภาษีซอ้น   
 

4.    กลุ่มวชิาเสริมสร้างประสบการณ์ในวชิาชีพ 
   5-001-301   การเตรียมสหกจิศึกษา 1(1-0-2)  
 Pre-Cooperative Education 

หลักการ กระบวนการและระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกับสหกิจศึกษา การเลือก
สถานประกอบการ การเขียนจดหมายสมคัรงานและการเตรียมตวัสัมภาษณ์ 
การพฒันาบุคลิกภาพ การบริหารงานคุณภาพภายในองคก์ร   อาชีวอนามยั และ
ความปลอดภยั จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ การเขียนรายการงานและ
การน าเสนอ  



มคอ.2 

 

งานพฒันาหลกัสูตร ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 41 
 

 5-110-302 สหกจิศึกษาทางบริหารธุรกจิ 6(0-40-0) 
 Cooperative Education in Business 
  วชิาบังคบัก่อน  :  5-001-301  การเตรียมสหกจิศึกษา 

การศึกษาท่ีเน้นการปฏิบติังานทางด้านบริหารธุรกิจในสถานประกอบการ   
โดยมีการวางแผนร่วมกนัระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการ    
นกัศึกษาจะตอ้งเขา้ไปปฏิบติังานเต็มเวลาเสมือนเป็นพนกังานของหน่วยงาน
นั้นโดยมีพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าท่ีดูแล
รับผิดชอบการปฏิบติังานของนกัศึกษา  มีการก าหนดลกัษณะงาน   แผนการ
ปฏิบติังานใหก้บันกัศึกษา   นกัศึกษาจะตอ้งจดัท ารายงานภายหลงัเสร็จส้ินการ
ปฏิบติังานเพื่อการประเมินผลการศึกษา 
หมายเหตุ  ระยะเวลาการปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 17 สัปดาห์  
                  หรือ  1 ภาคการศึกษาปกติ  
 

 5-001-303    การฝึกงาน                          3(0-40-0) 
 Job Training  
 วชิาบังคบัก่อน  :  5-001-301  การเตรียมสหกจิศึกษา 

การฝึกปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ เช่น นิติบุคคลและหน่วยงานของรัฐ  
นกัศึกษาจะเขา้ฝึกปฏิบติังานเต็มเวลาในหน่วยงานนั้น โดยมีพนกังานท่ีปรึกษา
หรือบุคคลท่ีองค์กรมอบหมายให้ท าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบการปฏิบติังานของ
นกัศึกษา  มีการก าหนดลกัษณะงานและแผนการปฏิบติังานใหก้บันกัศึกษา เพื่อ
การประเมินผลการศึกษา  
หมายเหตุ  ระยะเวลาการฝึกงานไม่นอ้ยกวา่  200 ชัว่โมง หรือ 1 ภาคฤดูร้อน 
 

 5-001-304    ประสบการณ์ทางวชิาชีพบริหารธุรกจิในต่างประเทศ        3(0-40-0) 
 Business Experience in Foreign Countries 
 วชิาบังคบัก่อน  :  5-001-301  การเตรียมสหกจิศึกษา 

การเขา้รับการอบรมและดูงานทางดา้นบริหารธุรกิจในต่างประเทศ   และ/หรือ
การฝึกปฏิบติังานทางดา้นบริหารธุรกิจในต่างประเทศ  ทั้งน้ีนกัศึกษาจะตอ้ง
แสดงรายละเอียดเก่ียวกับหลกัสูตรท่ีนักศึกษาจะเขา้รับการอบรมและดูงาน  
เพื่อการประเมินผลการศึกษา 

 


