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ค าอธิบายรายวชิา 
941-100    ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                                     3 (3-0-6) 

    Thai for Communication 
      หลกัการใชภ้าษาไทยเพ่ือการส่ือสาร   ศิลปะในการส่ือสารทั้ง 4 ทกัษะ การฟัง  พูด   อ่านและเขียน 
การฟังเพ่ือจบัใจความหลกัและการตีความในสถานการณ์ต่างๆ การใชถ้อ้ยค า ลีลาส านวนในการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวนัและในการท างาน การพูดในท่ีชุมชน การอ่านเพ่ือความเขา้ใจถึงค่านิยมและแนวคิด การเขียน
เพ่ือการสรุปความ 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   การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน     3 (2-2-5)    
 Fundamental English Listening and Speaking 

รายวชิาบังคับเรียนร่วม : 941-113  การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน 
   ฝึกทกัษะการฟังและการพูดในหัวขอ้ท่ีใชส่ื้อสารในชีวิตประจ าวนั การฟังเพ่ือจบัใจความส าคญั 

การพูดเพ่ือส่ือสารขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์ต่างๆ การใชไ้วยากรณ์ การพฒันาความรู้ดา้นค าศพัท ์และส านวน
ภาษาท่ีจ าเป็นส าหรับการส่ือสาร  
  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   การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน     3 (3-0-6) 

 Fundamental English Reading and Writing 
 รายวชิาบังคับเรียนร่วม : 941-112  การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน  
 ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ทักษะการอ่านพ้ืนฐาน การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญและ

รายละเอียด การพฒันาความรู้ด้านค าศพัท์และกลวิธีพฒันาค าศพัท ์การใชไ้วยากรณ์ การเขียนระดบัประโยค



 

และยอ่หนา้สั้นๆ    
 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 การเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิ    3 (3-0-6)  

 English Writing for Business Communication 
    การฝึกฝนและการพฒันาทกัษะการเขียนท่ีมีรูปแบบและจุดประสงค์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการส่ือสารทาง

ธุรกิจ  การเขียนจดหมายติดต่อ รายงานการประชุม การกรอกแบบฟอร์มเอกสารต่าง  ๆ 
     Practice and development of various types of writing skill for business communication: 

correspondence, minutes of meeting, filling out forms 
 

941-218   ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ       3 (3-0-6)  
   English for Business 
  ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเชิงธุรกิจ ทั้ง 4 ทกัษะ คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน การใชภ้าษาในการถาม

และใหข้อ้มูลเก่ียวกบังาน การตอ้นรับและการน าสนทนาแขกในวงการธุรกิจ การพูดคุยโทรศพัท ์การนดัหมาย 
การอธิบายสินคา้ การเยี่ยมชมสถานท่ีท างาน การเสนอรายงานธุรกิจ การเจรจาและการต่อรองทางธุรกิจ  

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  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 1                                 1 (0-0-3) 

 Co-Curricular Activities I   
  การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการ องคค์วามรู้  เนน้ประโยชน์สังคมและประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ี

หน่ึง    ปลูกฝังคุณธรรม      จริยธรรม      จิตส านึกสาธารณะ      การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือ
ระหวา่งสาขาวิชาภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  

                                  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 ภูมปัิญญาในการด าเนินชีวติ      3 (2-2-5) 
 Wisdom of Living 

  การคิด การบริหาร   และการจดัการชีวิตอย่างรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย  และกระแส
สังคมโลก  การผสมผสานวิถีไทยกับพหุวฒันธรรมในการด าเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ และอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม  การอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

  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 กอล์ฟ                        1 (0-2-1) 

  Golf 
  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุปกรณ์และสนาม ทกัษะการใชอุ้ปกรณ์และวิธีเล่น การเตรียมความพร้อม

ร่างกายเพ่ือการเล่น ฝึกการเล่นในสนามแข่งขนั การนบัคะแนน การแข่งขนั ความปลอดภยัของนกักีฬาและ
ผูอ่ื้น 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 ลลีาศ                     1 (0-2-1) 

 Social Dance 
  ฝึกทกัษะการเคล่ือนไหวประกอบจงัหวะ การแต่งกาย มารยาท เพลงประกอบ การฝึกปฏิบติัเพ่ือ

สร้างทกัษะลีลาศตามแบบแผนจงัหวะมาตรฐานสากล 
  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 
  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุปกรณ์และสนาม ฝึกทกัษะ วิธีเล่น กติกา การแข่งขนั เขา้ใจและปฏิบติัตาม

กฎกติกา และมารยาท การเตรียมความพร้อมของร่างกาย ความรู้เก่ียวกบัอนัตรายท่ีอาจเกิดจากการเล่นเทนนิส 
  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 วอลเลย์บอล                       1 (0-2-1) 
 Volleyball 

  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุปกรณ์และสนาม กฎ กติกา มารยาท ของกีฬาวอลเลยบ์อล  
การพฒันาร่างกายของนกักีฬาวอลเลยบ์อล   ฝึกทกัษะและเทคนิคการเล่นทั้งบุคคลและทีม เทคนิคการแข่งขนั     
 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 
  ทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นฟุตบอล ระเบียบ กฎ กติกา มารยาท การพฒันาร่างกายใหเ้หมาะสมเพ่ือ

การเล่นฟุตบอล การแข่งขนั อนัตราย วิธีป้องกนัอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการเล่นฟุตบอล การปฐมพยาบาลผูบ้าดเจบ็ 
  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 แบดมนิตนั                      1 (0-2-1) 

 Badminton 
ฝึกทกัษะการเล่น แบดมินตนั ทั้งประเภทเด่ียวและคู่ วิธีการพฒันาโครงสร้างของร่างกายเพ่ือการ

เล่น กฎ กติกา มารยาท วิธีการจดัการแข่งขนั ทั้งประเภทเด่ียว 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 ตะกร้อ                       1 (0-2-1) 

  Takraw 
ความรู้ทั่วไปประวติัความเป็นมาของกีฬาตะกร้อ ทักษะเก่ียวกับการเคล่ือนไหว เทคนิคและ

ความสามารถพิเศษในการเล่นเฉพาะตวั และการเล่นเป็นทีม ระเบียบขอ้บงัคบัและกติกาการแข่งขนั การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของการเป็นนกัตะกร้อท่ีดี การเล่นดว้ยความปลอดภยั การดูแลรักษาอุปกรณ์
ของกีฬาตะกร้อ 

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 
ประวติัความเป็นมาของกีฬาเทเบิลเทนนิส คุณค่าของกีฬาเทเบิลเทนนิส ทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่น

เทเบิลเทนนิส ระเบียบ กติกา มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบริหารร่างกายและการบ ารุงรักษา
สุขภาพ การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส 

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 
ประวติัความเป็นมา คุณค่า และประโยชน์ของกีฬาเปตอง ทกัษะพ้ืนฐานกีฬาเปตอง วิธีการเล่น กฎ 

กติกา มารยาทในการเล่น การจดัการแข่งขนั กติกามารยาทในการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบ ารุงรักษาอุปกรณ์
กีฬาเปตอง 

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 
ประวติัความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล ทกัษะเฉพาะตวัเบ้ืองตน้ ระเบียบ กติกา มารยาทของการ

เป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบริหารร่างกาย การบ ารุงรักษาสุขภาพ ความมีน ้าใจเป็นนกักีฬา การระวงัรักษาสวสัดิ
ภาพความปลอดภยัในการเล่นบาสเกตบอล การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

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 จติวทิยาเพ่ือการด ารงชีวติที่มสุีข      3 (3-0-6) 
 Psychology for Well-being  
 ความเป็นมาของจิตวิทยา ปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีต่างกนัของมนุษย ์ประโยชน์
ของจิตวิทยา และการน าจิตวิทยามาใชใ้นชีวิตประจ าวนัและการท างาน 
 Development of psychology; effects of psychological factors on human behaviors; psychology 
usefulness; practical applications of psychology in daily life and future careers 
 



 

942-205  การส่ือสารและการเผยแพร่สารสนเทศ        3 (3-0-6) 
   Communication and Information Dissemination 

     ทรัพยากรสารสนเทศ  วิธีการสืบคน้  การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความรู้ การส่ือสารทั้ ง
แบบวจันภาษาและอวจันภาษา การเผยแพร่  จริยธรรมในการใชแ้หล่งขอ้มูล                                                                                                          

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  ว่ายน า้              1 (0-2-1) 

 Swimming  
 ประวติัความเป็นมาของการว่ายน ้ า การสุขาภิบาลและความปลอดภยัในการว่ายน ้า ทกัษะการว่าย
น ้าท่าต่าง ๆ มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบริหารร่างกาย การบ ารุงรักษาสุขภาพ การดูแลรักษา
อุปกรณ์และเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการวา่ยน ้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 ความมุ่งหมายของพลศึกษาต่อการพฒันาร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 

เรียนรู้เกมส์กีฬา การเลือกเล่นกีฬา จุดมุ่งหมายของนนัทนาการ ความจ าเป็นของนนัทนาการในการด ารงชีวิต 
เกมส์นนัทนาการ การฝึกปฏิบติัการออกก าลงักายและนนัทนาการเพ่ือสุขภาพ 

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 การภาษอีากร        3 (3-0-6) 
   Taxation 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษีอากร แนวคิด และบทบาทของภาษีอากร หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัเก็บ
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม 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   กฎหมายธุรกจิ           3 (3-0-6)  
  Business Law 

                กฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์ส าคญัเก่ียวกบับุคคล นิติบุคคล การตั้งหา้งหุน้ส่วน บริษทัจ ากดั การเลิก
กิจการทรัพยสิ์น นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ ซ้ือขาย เช่าซ้ือ ค ้าประกนั ตวัแทน นายหนา้ 
ตัว๋เงิน พระราชบญัญติัเก่ียวกบัเช็ค 

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  ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัธุรกจิ                                  3 (3-0-6) 
 Introduction to Business 
 ลกัษณะการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ  
หลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัการบริหารจดัการ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ การผลิต การตลาด การบญัชี  การเงิน 
จริยธรรมทางธุรกิจ 
 Types of business; related factors; influences of business environments; principles of 
management, human resource management; production; marketing; accounting; finance; business ethics 
 
946-111 หลกัการบัญชี 1          3 (3-0-6) 

 Principles of Accounting I 
    หลกัการบญัชี แม่บทการบญัชี วงจรการบญัชี และการจดัท างบการเงินส าหรับกิจการใหบ้ริการ 

กิจการซ้ือมาขายไป การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม  สมุดรายวนัเฉพาะ  บญัชีคุมยอด และบญัชีแยก
ประเภทยอ่ย  จริยธรรมของวิชาชีพการบญัชี   

   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 หลกัการบัญชี 2          3 (3-0-6) 

Principles of Accounting II 
รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน  :  946-111 หลกัการบัญชี 1    

    การบญัชีอุตสาหกรรม  การจดัท างบกระแสเงินสด  การจดัท างบการเงินจากรายการท่ีบนัทึกไวไ้ม่
สมบูรณ์ ระบบใบส าคญั  วิธีการบนัทึกบญัชีขั้นตน้เก่ียวกบัเงินสดและการจดัท างบพิสูจนย์อดเงินฝากธนาคาร 
ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับ สินคา้คงเหลือ  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ค่าเส่ือมราคา ทรัพยากรธรรมชาติ และมูลค่าสูญ
ส้ิน 

 

http://www.wisegeek.com/what-is-a-code-of-ethics.htm


 

 
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 เทคโนโลยสีารสนเทศ       3 (3-0-6)   

 Information Technology 
    องคป์ระกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นระบบคอมพิวเตอร์ การ

ท างานของโปรแกรมปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ การเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ การประยุกตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในองคก์าร ระบบเครือข่ายและหนา้ท่ีของบุคคลในงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    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 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบ้ืองต้น 3 (2-2-5)  
 Introduction to Computer Programming 
 หลกัการทัว่ไปเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรม การแกไ้ขปัญหาดว้ยขั้นตอนวิธี รหัสเทียม ผงังาน 
องค์ประกอบของภาษาโปรแกรม ชนิดของขอ้มูลแบบต่าง ๆ โครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย์ โครงสร้าง
โปรแกรมแบบตามล าดบั เลือกท า และการวนซ ้ า การเรียกซบัรูทีน  การส่งผ่านค่าพารามิเตอร์ การฝึกปฏิบติั
พฒันาโปรแกรมเบ้ืองตน้โดยใชภ้าษาโปรแกรมภาษาใดภาษาหน่ึง การตรวจสอบ และแกไ้ขโปรแกรม 

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 หลกัการตลาด                                      3 (3-0-6)  
Principles of Marketing 
ความหมาย ความส าคญัของการตลาด แนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัการตลาด ส่ิงแวดลอ้มท่ีมี

อิทธิพลทางการตลาด ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย 
การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ส่วนประสมทางการตลาด 



 

Definitions and importance of marketing; fundamental concepts of marketing; environments 
influencing marketing; fundamental principles of consumer behaviors; market segmentation; targeting; 
positioning and marketing mix 
 
946-180 เศรษฐศาสตร์จุลภาค       3 (3-0-6) 

Microeconomics 
อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ อุปทาน พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ตน้ทุนการผลิตและฟังกช์นัการผลิต ตลาดสินคา้ในทางเศรษฐศาสตร์ ตลาดปัจจยัการผลิต ผลกระทบภายนอก
และสินคา้สาธารณะ 

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 เศรษฐศาสตร์มหภาค       3 (3-0-6) 
 Macroeconomics 
 การค านวณรายไดป้ระชาชาติ รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณเงินและเงิน
เฟ้อในระยะยาว การวา่งงาน การเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบั
การคา้และการเงินระหวา่งประเทศ 
 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 
 
946-209  หลกัการจดัการ                3  (3-0-6) 
     Principles of Management 

ความหมาย ความส าคญัและกระบวนการในการจดัการ บทบาท ความส าคญัของศาสตร์ต่างๆ ท่ีใช้
ในการจดัการ คู่แข่งขนัและพนัธมิตรทางธุรกิจ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อการจดัการ กลยุทธ์องคก์ร ลกัษณะ
โครงสร้าง และประเภทขององคก์ร หนา้ท่ีดา้นต่างๆขององคก์ารธุรกิจ พฤติกรรมองคก์รและวฒันธรรมองคก์ร 
ความสมัพนัธ์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในองคก์รต่อการจดัการและความรับผิดชอบต่อสังคม 

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 การบัญชีขั้นกลาง 1       3 (3-0-6) 
 Intermediate Accounting I 
 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน  : 946-112  หลกัการบัญชี 2 
   หลกัการและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพยห์มุนเวียน สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน การจ าแนก

ประเภทสินทรัพย ์การรับรู้และการวดัมูลค่าสินทรัพย ์การตีราคา  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์การแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพย ์

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 การบัญชีขั้นกลาง 2      3 (3-0-6) 

 Intermediate Accounting II 
 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน  : 946-112  หลกัการบัญชี 2 
    หลกัการและวิธีการบญัชีเก่ียวกบัหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ การบญัชีเก่ียวกบัการจดัตั้งกิจการ การ

ด าเนินงาน การแบ่งผลก าไรขาดทุน การเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ การเลิกกิจการและการช าระบญัชีของหา้ง
หุน้ส่วน บริษทัจ ากดั และบริษทัมหาชนจ ากดั การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัหน้ีสินและส่วน
ของเจา้ของ การเปล่ียนแปลงทางการบญัชีและการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 

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 
 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน  : 946-112 หลกัการบัญชี 2 
แนวคิดเก่ียวกบับญัชีตน้ทุน  การจ าแนกประเภทตน้ทุน การคิดตน้ทุนตามวิธีตน้ทุนผนัแปรและวิธี

ตน้ทุนรวม  การปันส่วนตน้ทุนตามวิธีเดิมและตามวิธีตน้ทุนฐานกิจกรรม  การบญัชีตน้ทุนงานสั่งท า การบญัชี
ตน้ทุนตอน  เศษวสัดุ สินคา้มีต าหนิและสินคา้เสีย ตน้ทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง ผลิตภณัฑร่์วมและ
ผลิตภณัฑพ์ลอยได ้



 

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 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ      3 (3-0-6) 

 Management Information Systems 
แนวคิดของระบบสารสนเทศ ประเภทของสารสนเทศ ผลกระทบและความส าคัญของระบบ

สารสนเทศในการจดัการธุรกิจในปัจจุบนั แนะน าระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์และการส่ือสารขอ้มูล การพฒันาระบบสารสนเทศ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ
และการน าไปใช ้

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 

 
946-250 หลกัพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์         3 (3-0-6) 
 Principles of Electronic Commerce 

การท าธุรกิจทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ประโยชน์ ขอ้จ ากดั ผลกระทบของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
โมเดลธุรกิจของพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ กิจกรรมของธุรกิจออนไลน์ ระบบสั่งซ้ือออนไลน์ การติดตามขอ้มูลการ
สัง่ซ้ือ การขนส่ง นโยบายการรับประกนัดา้นต่าง ๆ  

Commerce conducted via electronic networks; benefits; limitations; effects of electronic commerce; 
business models of electronic commerce; online business activities; online ordering systems; online order tracking; 
shipment; assurance policies 
 
946-290  การเงนิธุรกจิ           3 (3-0-6) 
 Business Finance 

 รายวชิาบังคับเรียนก่อน  : 946-111 หลกัการบัญชี 1  
จุดมุ่งหมายและหนา้ท่ีการบริหารทางการเงิน มูลค่าของเงินตามเวลา ผลตอบแทนและความเส่ียง การ

วางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารเงินสดและหลกัทรัพยต์ามความตอ้งการของตลาด การบริหาร
ลูกหน้ี การบริหารสินคา้ การจดัการเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว   โครงสร้างเงินทุนและนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผล 



 

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 
 
946-310 การบัญชีเพ่ือการจดัการ       3 (3-0-6) 

 Management Accounting 
 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน  : 946-212 การบัญชีต้นทุน  
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตน้ทุน ปริมาณ และก าไร การบริหารตน้ทุนเชิงกลยุทธ์ ตน้ทุน

กิจกรรมและการบริหารตน้ทุนกิจกรรม การจดัท างบประมาณ การบญัชีตามความรับผิดชอบและการรายงานตาม
ส่วนงาน การใชข้อ้มูลตน้ทุนเพ่ือการตดัสินใจ การตั้งราคาขาย การคิดราคาโอน งบประมาณการลงทุน และการ
วดัผลการด าเนินงาน 

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 การบัญชีภาษอีากร       3 (3-0-6) 

 Tax Accounting 
     รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน  : 942-230 การภาษอีากร ,  

          946-112 หลกัการบัญชี 2 
     ศึกษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งวิชาการบญัชีกบัภาษีอากร ความแตกต่างระหวา่งก าไรสุทธิ
ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและตามหลกัประมวลรัษฎากรรวมถึงการบนัทึกบญัชีผลแตกต่างดงักล่าว 
การบญัชีภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา การบญัชีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล การบญัชีภาษีมูลค่าเพ่ิม  วิธีการบญัชีเก่ียวกบั
ภาษีแต่ละประเภท  ความรับผิดชอบในการเสียภาษีใหค้รบถว้นถูกตอ้ง  จริยธรรมของวิชาชีพการบญัชีในการ
จดัท าบญัชีเพ่ือประโยชนใ์นการเสียภาษี  

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   
 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน  : 946-112 หลกัการบัญชี 2 
    หลกัการและวิธีการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี เทคนิคการจดัท าเอกสาร แบบฟอร์ม  

ทะเบียน และผงับญัชีของธุรกิจประเภทต่างๆ ความเส่ียงและการควบคุมภายใน  กระบวนการพฒันาระบบ
สารสนเทศในระบบทางการบญัชี วงจรรายการคา้ และกระบวนการทางธุรกิจ   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 
                  รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน  : 946-210 การบัญชีขั้นกลาง 1, 
                                  946-211 การบัญชีขั้นกลาง 2  

   วตัถุประสงคข์องการสอบบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชี บทบาทและความรับผิดชอบของผูส้อบ
บญัชี กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพสอบบญัชี จริยธรรมแห่งวิชาชีพ การวางแผนการสอบบญัชี และการวาง
แนวการตรวจสอบ ความเส่ียงในการสอบบญัชี การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน หลกัฐานการ
สอบบญัชี วิธีการตรวจสอบและการรวบรวมหลกัฐาน การบนัทึกผลการตรวจสอบ การสรุปผลการตรวจสอบ
และรายงานการสอบบญัชี  แนวทางการตรวจสอบบญัชีดว้ยคอมพิวเตอร์ 

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)  
 
946-315 การตรวจสอบและควบคุมภายใน      3 (3-0-6) 

 Internal Auditing and Controls 
                 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน  : 946-210 การบัญชีขั้นกลาง 1, 
                                 946-211 การบัญชีขั้นกลาง 2  

    ลกัษณะและความส าคญัของการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล รวมถึงการประเมินผลการควบคุม
ภายในทั้งกิจการทัว่ไปและกิจการท่ีใช้คอมพิวเตอร์ วตัถุประสงค์ รูปแบบ และขอบเขตของการตรวจสอบ
ภายใน มาตรฐาน จรรยาบรรณ คุณสมบติั หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของผูต้รวจสอบภายใน วิธีตรวจสอบภายใน 

http://www.wisegeek.com/what-is-a-code-of-ethics.htm


 

ระบบขอ้มูลท่ีประมวลผลดว้ยมือและคอมพิวเตอร์ แนวทางการตรวจสอบการปฏิบติังานต่าง ๆ รวมถึงการ
รายงานการตรวจสอบและการติดตามผล 

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 
 
946-318 การบัญชีขั้นสูง 1       3 (3-0-6) 

 Advanced Accounting I 
 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน  : 946-210 การบัญชีขั้นกลาง 1, 
                                  946-211 การบัญชีขั้นกลาง 2  

    การบญัชีกิจการร่วมคา้ การบญัชีฝากขาย การบญัชีเช่าซ้ือและการขายผ่อนช าระ การบญัชีสัญญา
ก่อสร้าง การบญัชีธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์การบญัชีภาษีเงินไดร้อตดับญัชี การบญัชีของกิจการท่ีไม่แสวงหาก าไร  
การบญัชีกองทุน  งบการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

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 การฝึกงานทางการบัญชี              ไม่น้อยกว่า 230 ช่ัวโมง 

  Internship in Accounting 
 เง่ือนไข : ส าหรับนักศึกษาช้ันปี 3  
ฝึกปฏิบติังานในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวิชาของนกัศึกษา เพ่ือใหเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติังานจริง 
Condition : For third-year students  
Internship in field-related organizations and companies for students to learn from real business 

settings 
 

 



 

946-320 ฐานข้อมูลทางการบัญชี       3 (2-2-5) 
Accounting Database  
รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน : 946-140 เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 หลกัการพ้ืนฐานของระบบฐานขอ้มูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ รูปแบบ
ฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การนอร์มอลไลซ์ฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล วิธีการจัด
โครงสร้างและการออกแบบฐานขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัวิธีการทางดา้นบญัชี 

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 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานทางบัญชี     3 (2-2-5) 

 Software Packages for Accounting 
 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน : 946-112 หลกัการบัญชี 2  
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ การฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าหรับงานทัว่ไป 

และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในงานบญัชีส าหรับวงจรธุรกิจทัว่ไป  การจดัท างบการเงินและรายงานส าหรับ
ผูบ้ริหาร 

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 การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี   3 (3-0-6) 
 Accounting Information System Analysis and Design 

 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน : 946-320 ฐานข้อมูลทางการบัญชี,  
            946-312 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
    หลกัการพฒันาระบบสารสนเทศ วงจรการพฒันาระบบสารสนเทศ เคร่ืองมือและเทคนิคในการ

วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การจดัการโครงการ วิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
ตามกระบวนการทางการบญัชี และการควบคุมภายใน การออกแบบฐานขอ้มูล การออกแบบการส่งออกขอ้มูล 
การออกแบบการน าเขา้ขอ้มูล และการออกแบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้การน าไปใชแ้ละการบ ารุงรักษาระบบ 



 

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 เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี      3 (2-2-5) 

Multimedia Technology 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบมลัติมีเดีย องค์ประกอบของมลัติมีเดีย หลกัการออกแบบมลัติมีเดีย 

ทฤษฎีพ้ืนฐานการสร้างงานแอนิเมชนั การใชซ้อฟแวร์ทางดา้นมลัติมีเดีย  ภาษาคอมพิวเตอร์ในการพฒันางาน
มลัติมีเดีย การพฒันาและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีมลัติมีเดียเพ่ืองานธุรกิจ 

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 
 
946-400     การจดัการเชิงกลยุทธ์      3 (3-0-6) 
 Strategic Management 
 เง่ือนไข : ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 
           วิวฒันาการและกระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ การก าหนดวตัถุประสงค ์การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม 
การประเมินสถานการณ์ การตดัสินใจเลือกกลยทุธ์ การประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ การควบคุมกล
ยทุธ์ การประเมินกลยทุธ์ 
 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 การบัญชีขั้นสูง 2       3 (3-0-6) 

 Advanced Accounting II 
 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน : 946-211 การบัญชีขั้นกลาง 2 
    การบญัชีส านกังานใหญ่และสาขา การบญัชีส าหรับบริษทัใหญ่และบริษทัย่อย การบญัชีส าหรับ

การแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 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 รายงานทางการเงนิและการวเิคราะห์งบการเงนิ    3 (3-0-6) 

 Financial Statement Preparation and Analysis 
 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน : 946-211 การบัญชีขั้นกลาง 2  
   ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชีในการจดัท างบการเงิน ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน การรายงานแยกตามส่วนงาน การจดัท า
งบการเงินระหว่างกาล การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ 
ประโยชนแ์ละผลกระทบจากรายงานของผูส้อบบญัชี 

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 
 
946-420 การเขียนโปรแกรมทางการบัญชี      3 (2-2-5) 

 Accounting Application Programming 
 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน : 946-141 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบ้ืองต้น,  
            946-312 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   
การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ท่ีก าลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน การพฒันาโปรแกรมเพ่ือ

ระบบงานทางดา้นบญัชี โดยประยกุตเ์ขา้กบัระบบฐานขอ้มูล 
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 

 รายวชิาบังคับเรียนผ่านก่อน :  946-312 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, 
           946-315 การตรวจสอบและควบคุมภายใน 

ผลกระทบต่อการควบคุมและการตรวจสอบอนัเน่ืองมาจากการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการ
ประมวลผลระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลกัการควบคุมทั่วไปและหลักการควบคุมระบบงานท่ีใช้
คอมพิวเตอร์ การประมวลผลและการจดัการขอ้มูลรวมถึงระบบเครือข่าย การประเมินความเส่ียงผลการควบคุม
ภายในและการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของการประมวลผลขอ้มูล เทคนิคการตรวจสอบโดยใชค้อมพิวเตอร์
ช่วยโดยการใชโ้ปรแกรมตรวจสอบส าเร็จรูป การทุจริตทางดา้นคอมพิวเตอร์และมาตรการปัองกนัการทุจริต 

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  

 
946-422     สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี     3 (2-2-5) 
  Seminar in Accounting Information Systems 
     เง่ือนไข : ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ซ่ึงต้องสอบผ่านวิชาเฉพาะสาขาระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี มาแล้วไม่ต า่กว่า 6 หน่วยกติ 

ฝึกการคน้ควา้ ศึกษาขั้นตอนวิธีการวางแผนและท าโครงงานทางระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
รวมถึงน าเสนอและสอบเคา้โครงโครงงาน 

Condition : For fourth-year students and need to have registered about accounting 
information systems subject noless than 6 credits 

Practice in searching and studying the project methods and procedures of accounting information 
systems, project proposal presentation  
  
946-445    การพฒันาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกจิผ่านเวบ็ 3 (2-2-5)   

Web-based Business Application Development 
เทคโนโลยีทางเวบ็และอินเทอร์เน็ต สภาพแวดลอ้มของเวบ็แอพพลิเคชนั หลกัการออกแบบและ

พฒันาโปรแกรมประยกุตผ์า่นเวบ็เพ่ือใชใ้นงานธุรกิจ การสร้างโปรแกรมฝ่ังเซิรฟ์เวอร์ ดว้ยภาษาสคริปตต่์าง ๆ 
กลไกคุกก้ีและเซสซัน่  ฐานขอ้มูลและความมัน่คงของโปรแกรมประยกุตผ์า่นเวบ็ 



 

Prerequisite: 946-141 Introduction to Computer Programming or  
 946-243 Business Application Development 

Web and internet technology; web application environment; principles of web application design 
and development for business purposes; server program development using scripting languages; cookies and 
session; database and web application security  
 
947-101 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสังคม     3 (3-0-6)        

Science, Technology, and Society 
ความกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงทางสังคม  ระบบนิเวศและ

ส่ิงแวดลอ้ม   ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ       ส่ิงแวดลอ้มและสังคม การใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพฒันาสังคม  การป้องกนัแก้ไขปัญหาสังคมท่ีเกิดจากผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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   คณิตศาสตร์ทั่วไป        3 (3-0-6)  

 General Mathematics     
 เซต  ตรรกศาสตร์  ฟังกช์นักบัปัญหาในชีวิตจริง คณิตศาสตร์กบัศิลปะ สมการและอสมการตวัแปร
เดียว  เมทริกซ์ระบบสมการเชิงเสน้ ล าดบัและอนุกรม  การประยกุตค์ณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
 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 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ       3 (3-0-6) 
 Quantitative Analysis 

การโปรแกรมเชิงเส้น การตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอนและภายใตค้วามเส่ียง การวางแผน
โครงการและการวิเคราะห์วิถีวิกฤต ทฤษฎีเกมส์ ปัญหาการขนส่ง การวิเคราะห์มาร์คอฟ 

Linear programming; decision-making under uncertainties and risks; project planning and critical 
path analysis; game theory; transportation problems; markov analysis 
 
947-311 สถิตเิพ่ือการวจิยั        3 (3-0-6) 

Statistics for Research 
ความหมาย ขอบเขตและประโยชนข์องสถิติ การเกบ็รวบรวมและการน าเสนอขอ้มูล การวดั

แนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจาย การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ



 

แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์ การทดสอบไคสแควร์ การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
ช่วยในการวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูล 

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 

 
948-410    สหกจิศึกษา                     6  (0-0-36)  
 Cooperative Education 

เง่ือนไข  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 
 ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาของนกัศึกษาโดยมีขั้นตอนการสมคัร และ 

คดัเลือก มีการมอบหมายภาระงานท่ีชดัเจนแน่นอนและตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์รเสมือนเป็น
พนกังาน มีการน าความรู้ท่ีไดศึ้กษามาบูรณาการเพ่ือประยกุตใ์ชก้บังานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีการศึกษาหา
ความรู้และวิทยาการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติมภายใตค้  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบ โดยมีระยะเวลาปฏิบติังาน
อยา่งนอ้ย 4 เดือน และท าการประเมินผลร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการ 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


