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คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)

1
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
รหัสวิชา
16-4000-1101

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานอาชีพ
(Thai for Careers)

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารจากการฟังและดู การอ่านในงานอาชีพ และนาไป
ประยุกต์ใช้
2. ปฏิบัติตามคาสั่ง ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอวิธีการแก้ปัญหาและแนวคิดสร้างสรรค์
3. พูดในที่ประชุมชนและพูดในโอกาสต่าง ๆตามหลักการพูด
4. เขียนบันทึก ประชาสัมพันธ์ โครงการ รายงานวิชาการตามหลักการเขียนและนาเสนอ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟังและดูสารในงานอาชีพจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ฟังการ
บรรยาย อภิปราย การพูดนาเสนอการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ เสนอขายสินค้าและบริการ การ
นาเสนอผลงาน ติดต่อกิจธุระ ติดต่อประสานงาน พูดสาธิต พูดอภิปรายในที่ประชุมชน พูดในโอกาสต่าง ๆ การ
อ่านวิเ คราะห์ และประเมิ น ค่าสาร ข่า ว บทความ สารคดี อ่านคู่มือการปฏิบั ติงาน คู่มือการใช้ อุปกรณ์
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ อ่านกฎระเบียบ ข้อบังคับ การเขียนบันทึก ประชาสัมพันธ์โครงการ และรายงาน
วิชาการ
รหัสวิชา
16-4000-1102

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนาเสนอ
(Thai for Communication and Presentation)

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง ดู อ่าน จับใจความ และสรุปความจากสื่อสารสนเทศ
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสาร และนาไปประยุกต์ใช้
3. เขียนโครงการ รายงานทางวิชาการ และ งานวิจัยในงานอาชีพ
4. พูดนาเสนอผลงาน

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

2
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง ดู และอ่านจับใจความสาคัญ สรุปความ วิเคราะห์และประเมิน ค่า
สาร การเขียนคาทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ การเขียนโครงการ การสืบค้นข้อมูล การเขียนอ้างอิงการเขียนรายงาน
ทางวิชาการ งานวิจัยในงานอาชีพ และการพูดนาเสนอผลงาน

รหัสวิชา
16-4000-1103

ชื่อวิชา
การเขียนรายงานในงานอาชีพ
(Report Writing)

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง ดู อ่าน และเขียน สรุปความสารสนเทศ จากการสืบค้นข้อมูล
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารสนเทศ และนาไปประยุกต์ใช้
3. เขียนรายงานทางวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบต่าง ๆ
4. เขียนรายงานวิจัยในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ ย วกับ การสื บค้นข้อ มูล วิเคราะห์ สั ง เคราะห์ และประเมินค่าสารสนเทศที่
สอดคล้องกับงานอาชีพ การเขียนรายงานทางวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ การเขียนรายงานวิจัยใน
งานอาชีพ
1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
16-4000-1201

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
(English for Study Skills)

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง พูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่กาหนด
2. อ่าน เขียน เนื้อหาทางวิชาชีพ
3. บูรณาการใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง
4. กาหนดเป้าหมายและวางแผนการพัฒนาทักษะทางภาษาของตน
5. แสดงการใช้กลยุทธ์การเรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย
6. เลือกวิธีนาเสนอในรูปแบบที่หลากหลายตามความสามารถของตน
7. เขียนบันทึกการเรียนรู้ รายงานผลความก้าวหน้าทักษะทางภาษา

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

3
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การฟั ง การพู ด การอ่ า น การเขี ย นจากสื่ อ และแหล่ ง การเรี ย นรู้ ที่
หลากหลาย การใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนด้วยตนเอง การใช้กลยุทธ์การเรียนรู้
การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาตามความสนใจและความจาเป็นของตน การกาหนดเป้าหมายการ
พัฒนาการฟัง การพูด การอ่า น การเขียนตามความต้องการจาเป็น และกาหนดแผนการฝึกฝนทักษะทาง
ภาษา การจดบันทึก แสดงหลักฐาน นาเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้า ผลความก้าวหน้าทางภาษาของตน
รหัสวิชา
16-4000-1202

ชื่อวิชา
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
(Reading and Writing English in Careers)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านบทความรายงานผลการศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
2. เขียนรายงานการปฏิบัติงาน บันทึกย่อ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การศึกษาค้นคว้าทางวิชาชีพ
3. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานอาชีพในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
4. ใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอ่าน เขียน ด้วยตนเอง
5. ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การอ่านบทความทางวิชาชีพ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพการอ่านคู่มือ
(spare part, manual, instruction manual, electronics manual) ขั้นตอนการปฏิบัติ (work
instruction) ขั้นตอนการทางาน (work procedure) ข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค (specifications)
ของสินค้า เครื่องมือ อุปกรณ์ การเขียนรายงานการปฏิบัติงานบันทึกย่อขั้นตอนการปฏิบั ติงาน แหล่งการ
เรียนรู้และใช้กลยุทธ์การเรียนรู้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
รหัสวิชา
16-4000-1203

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอในงานอาชีพ
(English for Presentation in Careers)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์งานอาชีพ
2. นาเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานอาชีพ
3. นาเสนอผลงาน โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ รายงานเรื่องที่กาหนด สินค้า การบริการในงานอาชีพ
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4.
5.
6.
7.

การใช้คาศัพท์เทคนิคในงานอาชีพในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอ่าน เขียนด้วยตนเอง
ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอ
การกาหนดวัตถุประสงค์ของการพูด และการสนทนา การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังและการวางแผนการนาเสนอ
การจั ด เตรี ย มเค้ า โครงของการน าเสนอ ขั้ น ตอนการท างานผลงานโครงงาน ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ร ายงาน สิ น ค้ า และการบริ ก ารในงานอาชี พ และรู ป แบบต่ า ง ๆ ในการน าเสนอ การใช้
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปช่วยในการนาเสนอ ฝึกการใช้อุปกรณ์ช่วยในการนาเสนอและการถ่ายทอดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะฟังและพูดด้วยตนเอง และใช้กลยุทธ์การเรียนรู้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
รหัสวิชา
16-4000-1204

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษทักษะวิชาชีพ
(English for Vocational Skills)

น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. สนทนาโต้ตอบเรื่องทางวิชาชีพ
2. อ่านข้อมูล ข่าวสาร บทความทางวิชาอาชีพ
3. เขียนรายงาน บทคัดย่อ
4. นาเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้า
5. การใช้คาศัพท์เทคนิคในงานอาชีพในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
4. ใช้ ICT พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน รู้ด้วยตนเอง
5. ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เกี่ยวกับเนื้อหาทางวิชาชีพ การ
อ่านบทความก้าวหน้าและการใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพ การใช้ศัพท์วิชาการและศัพท์เทคนิคในงานอาชีพ
การสนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น การให้ข้อมูล การเปรียบเทียบ การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าสั้นๆ
การถ่ายโอนข้อมูล การเขียนเพื่อนาเสนอ การเขียนบทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้า การใช้ ICT พัฒนาทักษะการ
อ่านการเขียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
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รหัสวิชา
16-4000-1205

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษโครงงานอาชีพ
(English Project Work for Careers)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. บูรณาความรู้ในสาขาวิชาชีพกับการใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ
2. ค้นคว้า อ่านข้อมูล ข่าวสาร บทความในงานอาชีพ
3. เขียนขั้นตอนการนาเสนอโครงงาน เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
4. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานอาชีพในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
5. นาเสนอโครงงานอาชีพ
6. บูรณาการการใช้ ICT เพื่อการสืบค้นข้อมูลในงานอาชีพและการพัฒนาทักษะทางภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การวางแผนการการกาหนดหัวเรื่ อง
จัดทาโครงงานอาชีพ การจัดเตรียมเค้าโครงของการนาเสนอ ขั้นตอนการทาโครงงานการใช้รูปแบบต่าง ๆ ในการ
นาเสนอ ขั้นตอนการปฏิบัติ สิ่งประดิษฐ์ รายงาน สินค้า และการบริการในงานอาชีพ แหล่งข้อมูลและการ
สืบ ค้น การใช้คอมพิวเตอร์ ส าเร็ จ รู ป ช่ว ยในการนาเสนอ ฝึ กการใช้อุปกรณ์ช่ว ยในการนาเสนอและการ
ถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ และการเขียนรายงาน การถ่ายโอนข้อมูลจากแผนผัง กราฟ แผนภูมิ เป็น
ข้อความ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้ภาษาตามมารยาททาง
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และบูรณาการใช้ ICTเป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อฝึกฝนตนเอง สืบค้น
ข้อมูล แสวงหาความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้า การใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพ
รหัสวิชา
16-4000-1206

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(English for Computer Technology)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. พูดโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
2. อ่านเอกสาร คู่มืองานด้านคอมพิวเตอร์
3. เขียนรายงานการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์
4. ใช้คาศัพท์ในงานคอมพิวเตอร์ในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
5. ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
6. บูรณาการการใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้สืบค้นข้อมูลและพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ด้วยตนเอง
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสนทนาโต้ตอบการใช้สานวนและ
คาศัพท์เทคนิคที่ใช้ในงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์การอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานอ่านเอกสาร คู่มือการ
ปฏิบัติงานเขียนรายงาน สรุปเนื้อความที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยใช้บทบาทสมมุ ติ หรือสถานการณ์
จาลอง โดยใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการการใช้ ICT เป็น
แหล่งการเรียนรู้สืบค้นข้อมูลและพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนด้วยตนเอง
รหัสวิชา
16-4000-1208

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานบัญชี
(English for Accountant)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. สนทนาโต้ตอบกับลูกค้าและผู้มาติดต่องานด้านการบัญชี
2. อ่านข้อมูล เอกสารงานบัญชี
3. บันทึกข้อมูล เอกสารงานบัญชี
4. เขียนรายงานด้านบัญชีโดยใช้คาศัพท์เทคนิคในงานบัญชี
5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานบัญชีในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
6. ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
7. บูรณาการการใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้สืบค้นข้อมูลและพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบัญชี
การตรวจสอบบัญชี การจัดการบัญชี เอกสารทางบัญชี ระบบภาษี กฎหมายและกฎระเบียบสาหรับงานบัญชี
การเขียนรายงาน การบันทึกข้อมูล เอกสารงานบัญชี คาศัพท์ในงานบัญชี สนทนาโต้ตอบการต้อนรับลูกค้า
การนั ดหมาย การสนทนาทางโทรศัพท์ การบอกเหตุแ ละผล การให้ ความกระจ่ างในข้อมูล (clarifying
information) การนาเสนอ (presentation)การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา และการบูรณาการการใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้สืบค้นข้อมูลและพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ด้วย
ตนเอง
รหัสวิชา
16-4000-1211

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(2-2-5)
(English for Telecoms and Information Technology)
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สมรรถนะรายวิชา
1. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ที่กาหนด
2. อ่านเรื่อง บทความเกี่ยวกับความเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. สื่อสารในงานเลขานุการโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ
4. ใช้คาศัพท์เทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
5. ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
6. บูรณาการการใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้สืบค้นข้อมูลและพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารการหลอมรวมของสื่อดิจิตัล (convergence in elecom and IT) กระบวนการพัฒนา
ซอร์ฟแวร์ ศูนย์ข้อมูล เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ สื่อและสารสนเทศต่างๆ ระบบเครือข่าย การจัดการ การ
ให้บริการ ความปลอดภัย คาศัพท์ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในอนาคต การรับรอง (recommending)การอธิบายคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร การประเมินทางเลือก (assessing options) การบอกลาดับและขั้นตอนการปฏิบัติ (sequencing and
giving instructions)การเปรียบเทียบและการต่อรอง (comparing and negotiating) การใช้ภาษาตาม
มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการบูรณาการ การใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้
สืบค้นข้อมูลและพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนด้วยตนเอง
รหัสวิชา
16-4000-1213

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับการเข้าสังคมและการดูแลลูกค้า
(English for Socializing and Customer Care)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ทางสังคมสร้างความเข้าใจที่ดีต่อลูกค้าและผู้มาติดต่อ
2. ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
3. บูรณาการการใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้สืบค้นข้อมูลและพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง การพูดที่ใช้ในการเข้าสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจ
และทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า การต้อนรับลูกค้า ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม การเริ่มต้นบทสนทนาเมื่อพบ
กันครั้งแรก (safe small talk topics) การสร้างความคุ้นเคย การดาเนินการสนทนา (keeping a conversation
going) การสนทนาทางธุรกิจ การขอและการให้ความกระจ่าง การติดต่อ การต้อนรับลูกค้า การเชื้อเชิญ
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การแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว การสนทนาเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา การงาน การสนทนาบนโต๊ะอาหาร
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว การแนะนาสิ่งที่ควรทาและไม่ควรทา การแก้ปัญหาให้ลูกค้า
รหัสวิชา
16-4000-1216

ชื่อวิชา
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
(Khmer for Communication)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. ฟังคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา คาบอกตาแหน่ง/ที่ตั้ง คาบอกทิศทาง
3. สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารในสถานการณ์ที่กาหนด
4. อ่านคาสั่ง ประโยค ข้อความ เรื่องต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจาวัน
5. เขียนโต้ตอบทางสังคม
6. เขียนให้ข้อมูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ
7. ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การฟังบทสนทนา คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนาสั้นๆ คา
บอกตาแหน่งที่ตั้ง คาบอกทิศทาง การสนทนาโต้ตอบ การอ่านคาสั่ง ประโยค ข้อความ เรื่องต่างๆ การเขียน
โต้ตอบทางสังคม การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันและงานอาชีพและการใช้ภาษา
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
รหัสวิชา
16-4000-1217

ชื่อวิชา
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
(Burmese for Communication)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. ฟังคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา คาบอกตาแหน่ง/ที่ตั้ง คาบอกทิศทาง
3. สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูล ได้ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารในสถานการณ์ที่กาหนด
4. อ่านคาสั่ง ประโยค ข้อความ เรื่องต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจาวัน
5. เขียนโต้ตอบทางสังคม
6. เขียนให้ข้อมูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ
7. ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การฟังบทสนทนา คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนาสั้นๆ คา
บอกตาแหน่งที่ตั้ง คาบอกทิศทาง การสนทนาโต้ตอบ การอ่านคาสั่ง ประโยค ข้อความ เรื่องต่างๆ การเขียน
โต้ตอบทางสังคม การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันและงานอาชีพและการใช้ภาษา
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
รหัสวิชา
16-4000-1218

ชื่อวิชา
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
(Vietnamese for Communication)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. ฟังคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา คาบอกตาแหน่ง/ที่ตั้ง คาบอกทิศทาง
3. สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูล ได้ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารในสถานการณ์ที่กาหนด
4. อ่านคาสั่ง ประโยค ข้อความ เรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
5. เขียนโต้ตอบทางสังคม
6. เขียนให้ข้อมูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ
7. ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การฟังบทสนทนา คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนาสั้น ๆ
คาบอกตาแหน่งที่ตั้ง คาบอกทิศทาง การสนทนาโต้ตอบ การอ่านคาสั่ง ประโยค ข้อความ เรื่องต่าง ๆ การ
เขียนโต้ตอบทางสังคม การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันและงานอาชีพและการใช้
ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
รหัสวิชา
16-4000-1219

ชื่อวิชา
ภาษาอินโดนีเชียนเพื่อการสื่อสาร
(Indonesian for Communication)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. ฟังคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา คาบอกตาแหน่ง/ที่ตั้ง คาบอกทิศทาง
3. สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารในสถานการณ์ที่กาหนด
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4.
5.
6.
7.

อ่านคาสั่ง ประโยค ข้อความ เรื่องต่าง ๆที่พบในชีวิตประจาวัน
เขียนโต้ตอบทางสังคม
เขียนให้ข้อมูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ
ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การฟังบทสนทนา คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนาสั้นๆ คา
บอกตาแหน่งที่ตั้ง คาบอกทิศทาง การสนทนาโต้ตอบ การอ่านคาสั่ง ประโยค ข้อความ เรื่องต่างๆ การเขียน
โต้ตอบทางสังคม การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันและงานอาชีพและการใช้ภาษา
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
รหัสวิชา
16-4000-1220

ชื่อวิชา
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 3
(Laos for Communication)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. ฟังคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา คาบอกตาแหน่ง/ที่ตั้ง คาบอกทิศทาง
3. สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารในสถานการณ์ที่กาหนด
4. อ่านคาสั่ง ประโยค ข้อความ เรื่องต่าง ๆที่พบในชีวิตประจาวัน
5. เขียนโต้ตอบทางสังคม
6. เขียนให้ข้อมูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ
7. ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การฟังบทสนทนา คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนาสั้นๆ คา
บอกตาแหน่งที่ตั้ง คาบอกทิศทาง การสนทนาโต้ตอบ การอ่านคาสั่ง ประโยค ข้อความ เรื่องต่างๆ การเขียน
โต้ตอบทางสังคม การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน และงานอาชีพและการใช้ภาษา
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
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รหัสวิชา
16-4000-1221

ชื่อวิชา
ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร
(Malay for Communication)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. ฟังคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา คาบอกตาแหน่ง/ที่ตั้ง คาบอกทิศทาง
3. สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูล ได้ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารในสถานการณ์ที่กาหนด
4. อ่านคาสั่ง ประโยค ข้อความ เรื่องต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจาวัน
5. เขียนโต้ตอบทางสังคม
6. เขียนให้ข้อมูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ
7. ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การฟังบทสนทนา คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนาสั้นๆ คา
บอกตาแหน่งที่ตั้ง คาบอกทิศทาง การสนทนาโต้ตอบ การอ่านคาสั่ง ประโยค ข้อความ เรื่องต่างๆ การเขียน
โต้ตอบทางสังคม การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันและงานอาชีพและการใช้ภาษา
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
รหัสวิชา
16-4000-1222

สมรรถนะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อวิชา
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
(Russian for Communication)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

ฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ฟังคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา คาบอกตาแหน่ง/ที่ตั้ง คาบอกทิศทาง
สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูล ได้ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารในสถานการณ์ที่กาหนด
อ่านคาสั่ง ประโยค ข้อความ เรื่องต่าง ๆที่พบในชีวิตประจาวัน
เขียนโต้ตอบทางสังคม
เขียนให้ข้อมูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ
ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

12
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การฟังบทสนทนา คาสั่ง คา
ขอร้อง คาแนะนาสั้นๆ คาบอกตาแหน่งที่ตั้ง คาบอกทิศทาง การสนทนาโต้ตอบ การอ่านคาสั่ง ประโยค
ข้อความ เรื่องต่างๆ การเขียนโต้ตอบทางสังคม การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันและ
งานอาชีพและการใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
รหัสวิชา
16-4000-1223

ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
(Chinese for Communication)

น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. ฟังคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนาคาบอกตาแหน่ง/ที่ตั้ง คาบอกทิศทาง
3. สนทนาโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารในสถานการณ์ที่กาหนด
4. อ่านคาสั่ง ประโยค ข้อความเรื่องต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจาวัน
5. เขียนโต้ตอบทางสังคม
6. เขียนให้ข้อมูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ
7. ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การฟังบทสนทนา คาสั่ง
คาขอร้อง คาแนะนาสั้น ๆ คาบอกตาแหน่งที่ตั้ง คาบอกทิศทาง การสนทนาโต้ตอบ การอ่านคาสั่ง ประโยค
ข้อความ เรื่องต่าง ๆ การเขียนโต้ตอบทางสังคม การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
และงานอาชีพและการใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
รหัสวิชา
24-4000-1224

ชื่อวิชา
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
(Japanese for Communication)

น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. ฟังคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนาคาบอกตาแหน่ง/ที่ตั้ง คาบอกทิศทาง
3. สนทนาโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารในสถานการณ์ที่กาหนด
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4.
5.
6.
7.

อ่านคาสั่ง ประโยค ข้อความเรื่องต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจาวัน
เขียนโต้ตอบทางสังคม
เขียนให้ข้อมูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ
ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การฟังบทสนทนา คาสั่ง
คาขอร้อง คาแนะนาสั้น ๆ คาบอกตาแหน่งที่ตั้ง คาบอกทิศทาง การสนทนาโต้ตอบ การอ่านคาสั่ง ประโยค
ข้อความ เรื่องต่าง ๆ การเขียนโต้ตอบทางสังคม การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
และงานอาชีพและการใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
1.2 กลุม่ ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
16-4000-1301

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์
(Science for Applied Technology)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี สารและสมบัติของสาร ปริมาณสารสัมพันธ์ กรด เบส เกลือ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน พอลิเมอร์ สารเคมีในชีวิตประจาวันและงานอาชีพ สารชีวโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ
และการอนุรักษ์พลังงาน
2. สารวจตรวจสอบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้/แก้ปัญหา
3. สารวจตรวจสอบนาโนเทคโนโลยี
4. สารวจตรวจสอบสารและสมบัติของสาร
5. สารวจตรวจสอบปริมาณสารสัมพันธ์
6. สารวจตรวจสอบกรด เบสและเกลือ
7. สารวจตรวจสอบสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
8. สารวจตรวจสอบพอลิเมอร์
9. สารวจตรวจสอบสารเคมีในชีวิตประจาวันและงานอาชีพ
10. สารวจตรวจสอบสารชีวโมเลกุล
11. สารวจตรวจสอบการอนุรักษ์พลังงาน
12. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับสารและสมบัติของสาร ปริมาณสาร
สัมพันธ์ กรด เบสและเกลือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน พอลิเมอร์สารเคมีในชีวิตประจาวันและงานอาชีพ
สารชีวโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยีและการอนุรักษ์พลังงาน
1.2.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์การเพื่อการตัดสินใจ
รหัสวิชา
16-4000-1401

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
(Mathematics for Decision Making)

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. ดาเนินการเกี่ยวกับเทคนิคการอินทิเกรต
2. ดาเนินการเกี่ยวกับอินทิกรัลไม่ตรงแบบ
3. ดาเนินการเกี่ยวกับระบบพิกัดฉากในปริภูมิสามมิติ
4. ดาเนินการเกี่ยวกับฟังก์ชันหลายตัวแปร
5. ดาเนินการเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร
6. ดาเนินการเกี่ยวกับอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปรและใช้ในงานอาชีพ
7. ประยุกต์อินทิกรัลหลายชั้นในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึ ก ทักษะการคิด คานวณ และการแก้ปั ญหาเกี่ยวกับ ตรรกศาสตร์ และการให้ เ หตุผ ล
กระบวนการตัดสินใจ กาหนดการเชิงเส้น และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหางานอาชีพและชีวิตประจาวัน
รหัสวิชา
16-4000-1402

ชื่อวิชา
สถิติเพื่อการวิจัย
(Statistics for Research)

สมรรถนะรายวิชา
1. ดาเนินการเกี่ยวกับพื้นฐานทางสถิติ
2. ดาเนินการเกี่ยวกับความน่าจะเป็น
3. แจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม
4. ดาเนินการเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่าง

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
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5. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร
6. ดาเนินการเกี่ยวกับทดสอบสมมติฐาน
7. ดาเนินการเกี่ยวกับทดสอบไคสแควร์
8. วิเคราะห์ความแปรปรวน
9. วิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์
10. วิเคราะห์การถดถอย
11. ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกทักษะการคิดคานวณ และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ความน่าจะเป็น
การแจกแจงตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐานการทดสอบไคสแควร์
การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ ถดถอยและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
รหัสวิชา
24-4000-1405

ชื่อวิชา
สถิติเพื่องานอาชีพ
(Statistics for Careers)

น(ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. ดาเนินการเกี่ยวกับการคิดคานวณและการแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้ความรู้พื้นฐานทางสถิติ
2. ดาเนินการเกี่ยวกับประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการตั้งและการทดสอบสมมติฐาน
4. เลือกใช้วิธีการทางสถิติเพื่อการวิจัยในงานอาชีพ
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและแปลผล
6. ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
การศึกษาและฝึกทักษะการคิดคานวณและการแก้ไขในงานอาชีพโดยใช้ความรู้พื้นฐานทางสถิติ
ประชากรและการสุ่มตัวอย่างการตั้ งสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การเลือกใช้วิธีการทางสถิติเพื่อ
การวิจัยในงานอาชีพ การรวบรวม การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานอาชีพ
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1.3 กลุม่ ทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต
1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
16-4000-1501

ชื่อวิชา
ประชาคมอาเซียนศึกษา
(Asian Community Study)

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน .
2. ติดตามความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
4. นาเสนอ รายงานผลการศึกษาค้นคว้า
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสาคัญและความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN DECLARATION)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) ความร่วมมือกับประเทศอาเซียนการเปิดเสรี
ทางด้านการค้า การบริ การการลงทุน และแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนองค์การแรงงานสากล
(International Labor Organization – ILO) มาตรฐานแรงงานหลัก (Core Labor Standard) วิเคราะห์
นาเสนอ ผลการศึกษาค้นคว้าและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่ส่งผลต่อประเทศไทย
รหัสวิชา
16-4000-1502

ชื่อวิชา
ชีวิตและสังคม
(Life and Society )

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. วางแผนการดาเนินชีวิตดารงตนอยู่ในสังคม และปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2. วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะทางแก้ไขที่สร้างสรรค์
3. ริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล
4. วิเคราะห์แนวทางการมีส่วนร่วมการปกครองส่วนท้องถิ่นการติดต่อสื่อสารใช้ข้อมูลสารสนเทศใน
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีตามวิถีประชาธิปไตย
5. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
6. มีคุณธรรม จริยธรรมกับการทางาน ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ตระหนักในคุณค่าและวัฒนธรรมในองค์กร มีความรัก ความภาคภูมิใจและศรัทธาต่อสถาบัน
8. ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดล้อม
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อม ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
จริยธรรมกับการทางานการสร้างมนุษยสัมพันธ์การพัฒนาจิตอาสาการมีส่วนร่วมการปกครองส่วนท้องถิ่นสันติ
วิธีกับวิถีประชาธิปไตยการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างคุณลักษณะ
ในการประกอบอาชีพและดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
รหัสวิชา
16-4000-1503

ชื่อวิชา
การพัฒนาจริยธรรมในงานอาชีพ
(Vocational Moral Development)

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้และปฏิบัติตนตามวินัย กฎหมายและจรรยาบรรณในงานอาชีพ
2. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานอาชีพ
3. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. ใช้หลักจริยธรรมในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
5. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การอยู่ร่วมกันในสังคม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
6. ตระหนักในคุณค่าและวัฒนธรรมในองค์กร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ปัจจุบัน การทางานร่วมกับผู้อื่นการ
สื่อสารในองค์กรภาวะผู้นามนุษยสัมพันธ์ในการทางานการพัฒนาวิชาชีพตามแนวปรัชญาของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงการพัฒนาวินัยและจรรยาบรรณในงานอาชีพกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพื่อพัฒนาจริยธรรมใน
วิชาชีพ
รหัสวิชา
16-4000-1504

ชื่อวิชา
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
(Environmental Development in Careers)

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้และปฏิบัติตนในงานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. วิเคราะห์ นาความรู้ข้อมูลข่าวสารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
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3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานร่วมกัน
4. ตระหนักในคุณค่าของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ มีความรัก ความภาคภูมิใจและศรัทธา
ต่อองค์กร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงของโลกกับสิ่งมีชีวิต สารเคมีที่ใช้และผลกระทบของการใช้สารเคมี
ในการดารงชีวิต พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ การใช้พลังงานทดแทน การอนุ รักษ์และผลกระทบของพลังงาน
ต่อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ งานอาชี พ กฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ มมาตรการป้ อ งกั นและแก้ ไ ขปัญ หาการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสวิชา
16-4000-1507

ชื่อวิชา
การรู้สารสนเทศ
(Information Literacy)

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นของสารสนเทศในการเรียนรู้และการดารงชีวิต
2. เข้าถึงแหล่งสารสนเทศ รู้วิธีและใช้เครื่องมือค้นสารสนเทศ
3. วิเคราะห์ ประเมิน และเลือกสารสนเทศที่ต้องการได้
4. รวบรวม จัดระบบ สังเคราะห์และสร้างสารสนเทศ
5. นาสารสนเทศทีส่ ร้างไปบูรณาการในการเรียน การค้นคว้า การวิจัยและการสร้างโครงงานสิง่ ประดิษฐ์
6. มีจริยธรรม ไม่ละเมิดและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นเกี่ยวข้องกับสารสนเทศ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสาคัญของการรู้สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะ
สารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ การเลือกแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ การสืบค้น
สารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินสารสนเทศ การ
เรียบเรียง นาเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และนาสารสนเทศไป
บูรณาการตามวัตถุประสงค์อย่างมีจริยธรรม
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รหัสวิชา
16-4000-1508

ชื่อวิชา
การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา
(Modern Management and Leadership)

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการบริหารจัดการ
2. วิเคราะห์แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่
3. แสดงบทบาทภาวะความเป็นผู้นาต่อการบริหารจัดการยุคใหม่
4. นาหลักการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. บูรณการการใช้ ICT สืบค้นข้อมูลเพื่อการพัฒนาบริหารจัดการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการบริหารจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน องค์ประกอบ
ของการบริหารจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การควบคุม การตั ดสินใจ การสื่อสาร การจูงใจ บริหาร
จัดการในภาวะการเป็นผู้นาและผู้ตาม การปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่น การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
จัดการระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
16-4000-1509

ชื่อวิชา
หลักจริยศาสตร์ในการประกอบอาชีพ
(Ethics in Work)

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. นาหลักคุณธรรม จริยธรรม มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
2. ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม
3. แสดงความรู้และปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตย
4. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้วยการมีจิตอาสา
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักในการดาเนินชีวิตและการทางานตามหลักธรรมของศาสนา หลักปรัชญาและ
จิตวิทยา การส่งเสริ มคุณธรรม จริย ธรรม และคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ของสั งคม ความซื่อสั ตย์ ความ
รั บ ผิ ดชอบต่อ สั งคม การเคารพผู้ อื่ น ความอดทน ความมีวิ นัยในตนเองและการยอมรับความแตกต่า ง
จริยธรรมกับการทางาน การพัฒนาจิตอาสา วิถีประชาธิปไตย เพื่อสร้างคุณลักษณะในการประกอบอาชีพ
และการดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
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รหัสวิชา
16-4000-1604

ชื่อวิชา
กีฬาเพื่อสุขภาพ
(Sports for Health)

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ และนาเสนอผลวิเคราะห์สุขภาพของตนเองได้
2. ฝึกทักษะในการเป็นผู้นาการออกกาลังกายหรือการเล่นเกมหรือกีฬาเพื่อสุขภาพ
3. สังเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นกับร่างกายจากการออกกาลังกายสม่าเสมอได้
4. ออกแบบการออกกาลังกายที่เหมาะสมกับสุขภาพตนเองและผู้อื่นได้
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ นิยาม ปรัชญาและหลักการของกีฬาเพื่อสุขภาพ วิธีการสังเกตสุขภาพตนเองเบื้องต้น
การออกกาลังกายที่มีจุดประสงค์ในการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต หลักการและวิธีการในการส่งเสริม
สุขภาพ ผลของการออกกาลังกายที่มีต่อร่างกาย การออกกาลังกายที่ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ที่ยุ่งยากการคานวณ
ความหนักของการออกกาลังกายที่สามารถส่งผลต่อการพัฒนาระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตเพื่อพัฒนา
สุขภาพและเพิ่มสมรรถภาพของกล้ามเนื้อ ผลเสียที่มีต่อสุขภาพจากการขาดการออกกาลังกายหรือการออกกาลัง
กายที่หนักเกินไปและไม่สม่าเสมอ
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสังเกตสุขภาพตนเอง การตรวจสอบสมรรถภาพทางกายของตนเอง การออกแบบ
และควบคุมความหนัก เบา ของในการออกกาลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและสุขภาพของตนเองที่มี
ต่อการฝึกความอดทนของระบบการหายใจและระบบการไหลหมุนเวียนโลหิต ตลอดจนความสม่าเสมอใน
การออกกาลังกาย โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบตนเอง กระบวนการกลุ่ม และหลักของ
การมีน้าใจนักกีฬาการเลือกใช้กีฬาชนิดต่าง ๆ ในการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ ผู้เรียนสามารถวางแผนส่งเสริม แก้ไข
ปัญหาทางด้านสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเองและผู้อื่นออกแบบการและบริหารโครงการเสริมสร้าง
สุขภาพและสมรรถภาพได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
รหัสวิชา
16-4000-1605

ชื่อวิชา
กายใจที่เป็นสุขในการทางาน
(Health and Happiness for Work)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวข้องขององค์ประกอบของทักษะชีวิตที่มีต่อตนเอง
2. ฝึกทักษะที่จาเป็นในการดาเนินชีวิตประจาวันและการทางานร่วมกับผู้อื่น
3. ตระหนักรู้คุณค่าในตนเอง
4. คิดวิเคราะห์ก่อนการตัดสินใจทาหรือไม่ทาพฤติกรรมใด ๆ

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ องค์ประกอบที่สาคัญและเป้าหมายของพัฒ นาทักษะชีวิตลั กษณะการทางานของ
สมองกับการเรียนรู้ ความสาคัญและการสร้างสัมพันธภาพในการทางาน คุณลักษณะหรือความสามารถใน
การปรับตัว ความเครียดและการจัดการอารมณ์ คุณค่าของตนเองกับการช่วยเหลือผู้อื่น ปฏิกิริยาทางกายที่ส่งผล
ต่อกระบวนการคิดวิเคราะห์ของสมอง พฤติกรรมที่ทาลายสุขภาพและเป็นอุปสรรคต่อการทางานของสมอง
ในการเรียนรู้ การประเมินความเสี่ยงหรือภาวะเปราะบางต่อการเสียสุขภาพและสุ ขภาวะ ทักษะเฉพาะ
บุคคลและทักษะทางสังคมที่สนับสนุนการทางานในอนาคต เช่น มนุษยสัมพันธ์บุคลิกภาพการอยู่ร่วมกันใน
สังคม การเสียสละเพื่อส่วนรวมการมีน้าใจนักกีฬา
ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิตที่จาเป็นในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพได้แก่ทักษะการ
ตัดสินใจทักษะการแก้ปัญหาทักษะการคิดสร้างสรรค์ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลทักษะการตระหนักรู้ในตนทักษะการเข้าใจผู้อื่นทักษะ
การจัดการกับอารมณ์ทักษะการจัดการกับความเครียด โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์หรื อ
กิจกรรมบริการด้านวิชาชีพที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ทั้งในสถานการณ์จริง และ/หรือสถานการณ์จาลอง
เพื่อการพัฒนาความสามารถในการเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิตประจาวัน และเตรียมผู้เรียนสู่
โลกของการทางานในอนาคต
รหัสวิชา
16-4000-1608

ชื่อวิชา
108 กีฬาพัฒนาคุณภาพในการประกอบอาชีพ
(108 Sport Varieties for Carrers)

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. เล่นกีฬาที่สนใจสม่าเสมออย่างน้อย 1 ชนิดกีฬา
2. จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์แบบง่าย ๆ ภายในองค์กรได้
3. ใช้หลักการเรื่องน้าใจนักกีฬาให้เกิดคุณธรรมในการทางานและการใช้ชีวิตประจาวัน
4. จัดกิจกรรมการออกกาลังกาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในการทางานได้
5. ใช้ทักษะคิดไตร่ตรองแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
6. ใช้หลักเหตุและผลแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมากกว่ากล่าวโทษผู้อื่น
7. จัดกระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างสัมพันธภาพของกลุ่มในองค์กรได้
8. ออกแบบกิจกรรมเรื่องความปลอดภัยเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้ผู้อื่นได้
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสรีระวิทยาการออกกาลังกาย ทักษะที่จาเป็นในการเล่นกีฬาชนิดต่างๆ ตามความ
สนใจ การวิเคราะห์พื้นฐานทักษะกีฬาเพื่อประยุกต์ทักษะรวมสาหรับการแข่งขัน กติกาการแข่งขันกีฬาชนิด
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ต่าง ๆ การจัดการแข่งขัน อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นตามลักษณะและชนิดของกีฬาและการปฐมพยาบาล การใช้
อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หลักการเล่นกีฬาเพื่อการออกกาลังกาย ผลที่เกิดขึ้นจากการ
เล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอ การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนางานอาชีพ
ฝึกทักษะในการเล่นกีฬาตามชนิด และประเภทที่สนใจ ฝึกการออกกาลังกายสม่าเสมอด้วยการเล่น
กีฬาทักษะการเป็นผู้จัดการแข่งขัน ทักษะการเล่นกีฬาด้วยน้าใจนักกีฬาโดยฝึ กปฏิบัติจากสถานการณ์จริง
เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ส มรรถภาพทางกายดี จ ากการออกก าลั ง กายด้ ว ยการเล่ น กี ฬ าและมี สุ ข ภาพจิ ต ดี จ าก
กระบวนการทางานร่วมกัน
รหัสวิชา
16-4000-1609

ชื่อวิชา
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
(Martial Arts)

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. ฝึกทักษะพื้นฐานของศิลปะป้องกันตัวแขนงต่าง ๆ
2. ประยุกต์ศิลปะป้องกันตัวแขนงต่าง ๆ ให้สามารถเปิดทางเพื่อการหลบหนีได้
3. ตระหนักถึงสิทธิในการปกป้องตนเองจากการละเมิด
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวชนิดต่าง ๆ อาทิ ไอดิโด ยูโด ยิวยิตสู มวย เทควันโด และ
Mixed Martial Art (MMA) การหาอุปกรณ์ป้องกันตัวในภาวะคับขันจากสถานการณ์รอบ ๆ ตัว กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ การป้ องกัน ตนเอง อาทิ สิทธิส่วนบุคคล การล่วงละเมิด การประเมินสถานการณ์เสี่ ยงหรือ
โอกาสเสี่ยงของตนเอง และการเปิดทางเพื่อการหลบหนี การออกกาลังกายด้วยกิจกรรมศิลปะการป้องกันตัว
เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายและกล้ามเนื้อ การประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตในการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน
ตนเองจากการถูกล่วงละเมิด
ฝึกทักษะขั้นพื้นฐานของศิลปะป้องกันตัวแขนงต่างๆ เพื่อการออกกาลังกาย พัฒนาความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการป้องกันตัว โดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะการป้องกันตัวควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เพื่อให้สามารถนาศิลปะการป้องตัวทุกแขนงมาผสมผสานในการ
ออกกาลังกาย และการต่อสู้เพื่อเปิดทางหลบหนีเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขัน
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รหัสวิชา
16-4000-1610

ชื่อวิชา
การเป็นผู้นาในการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
(Leader of Marketing Events)

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้และนาเสนอรูปแบบของชุดการทางานในการเป็นผู้ดาเนินการการจัดกิจกรรมพิเศษ
ทางการตลาด
2. ฝึกทักษะการเป็นพิธีกร เป็นผู้นาเกม / กิจกรรมนันทนาการในงานกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
3. ออกแบบชุดกิจ กรรมนั นทนาการสาหรับการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดที่เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของแต่ละงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Event in Marketing) วัตถุประสงค์ ประเภท
และลักษณะของกิจกรรมพิเศษทางการตลาด การวางแผน/ออกแบบการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด การ
เป็นผู้นานันทนาการ เกมส์ เพื่อสร้างบรรยากาศในงานการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด การเป็นพิธีกร
และการจัดลาดับบนเวทีของงานกิจกรรมพิเศษทางการตลาด เกมหรือกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับ
ประเภทของกิจกรรมพิเศษทางการตลาดที่ผูกร้อยเป็นชุดกิจกรรมเดียวกันตามลาดับขั้นตอนของกิจกรรม
พิเศษทางการตลาด แต่ละประเภทและขั้นตอนการเร้าความสนใจและการมีส่ วนร่ว มของบุคคลที่อยู่ใน
บริเวณการจัดกิจกรรม ทักษะในการเป็นผู้ประสานงานของกิจกรรมพิเศษทางการตลาด การวางแผนและ
ออกแบบกิจกรรมพิเศษทางการตลาดทีสอดคล้องกับประเภทและลักษณะของการจัดกิจกรรมพิเศษทาง
การตลาด
ฝึกทักษะด้านการประสานงาน การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การเป็นผู้นาเกมในงานกิจกรรมพิเศษ
ทางการตลาด การออกแบบชุดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
โดยการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเป็นผู้นาเกม/
นันทนาการในงานกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
รหัสวิชา
16-4000-1611

ชื่อวิชา
การส่งเสริมสุขภาพในการทางาน
(Health Promotion for Work)

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้และวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากงานอาชีพของตนเองด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้
2. จัดระบบการทางานที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและมีสุขภาวะได้
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3. วางแผนส่งเสริม/แก้ไขปัญหาสุขภาพให้กับตนเองและผู้อื่นได้
4. จัดระบบควบคุมคุณภาพด้านสุขภาพและความปลอดภัยในองค์กรได้
5. ออกกาลังกายด้วยกิจกรรมทางพลศึกษา/นันทนาการที่เหมาะสมอย่างน้อย 1 ชนิด สม่าเสมอ
6. ใช้หลักการเรื่องน้าใจนักกีฬาให้เกิดคุณธรรมในการทางานและการใช้ชีวิตประจาวัน
7. จัดกิจกรรมการออกกาลังกาย/นันทนาการ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในการทางานได้
8. ใช้ทักษะคิดไตร่ตรอง แก้ไขปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
9. ใช้หลักเหตุและผลแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมากกว่ากล่าวโทษผู้อื่น
10. จัดกระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างสัมพันธภาพของกลุ่มในองค์กรได้
11. วิเคราะห์ทางเลือกในการดาเนินชีวิตที่ประสบความสาเร็จได้อย่างมีเหตุผล
12. ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับตนเองและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
13. จัด/ออกแบบกิจกรรมเรื่องความปลอดภัยเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ โครงสร้างร่างกายมนุษย์ กายวิภาค สรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการทางาน การใช้
พลังงานของร่างกายในการทางาน ผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมการทางาน วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจาก
สภาพแวดล้อมการทางาน ความปลอดภัยในสถานที่ทางาน การวางแผนส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กีฬา และ
นันทนาการเป็นสื่อ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดีมีจิตสานึกความปลอดภัย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฝึกทักษะในการเล่นกีฬาที่สนใจ วางแผนการส่งเสริมสุขภาพกายโดยออกกาลังกายสม่าเสมอด้วย
การเล่นกีฬา วางแผนการส่งเสริมสุขภาพจิต ลดความเครียดจากการทางานโดยกิจกรรมนันทนาการ โดยฝึก
ปฏิบัติจากสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายดีจากการออกกาลังกายด้วยการเล่นกีฬาและ
มีสุขภาพจิตดีจากกระบวนการทางานร่วมกัน
รหัสวิชา
16-4000-1612

ชื่อวิชา
การจัดการความรู้
(Knowledge Management)

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีของการจัดการความรู้ ตลอดจนคุณลักษณะและ
ประเภทของความรู้
2. เลือกใช้ และประยุกต์รูปแบบการจัดการความรู้ ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานใน
องค์กร และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน
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3. วิเคราะห์ระบบสารสนเทศที่นามาใช้ในการจัดการความรู้ ในองค์กรที่ใช้ทุนทางปัญญา มาเป็น
ฐานความรู้
4. นาหลักการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ในปัจจุบัน และในอนาคต
5. ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีการจัดการความรู้ไปใช้ในการกาหนดอาชีพด้านการจัดการความรู้ใน
องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์การจัดการ
องค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร บุคลากรในการจัดการความรู้ องค์ประกอบและขั้นตอนในการ
จัดการความรู้ กระบวนการสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ กลวิธี เทคนิค และเครื่องมือการพัฒนาจัดการ
ความรู้ ระบบฐานความรู้ ระบบการจัดการความรู้ในภาคธุรกิจและภาครัฐ
รหัสวิชา
16-4000-1613

ชื่อวิชา
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
(Human Relations in Organization)

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มคนและองค์การ
2. วิเคราะห์กระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล กลุ่มคน และองค์กร
3. ใช้เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การเพื่อนามาส่งเสริมมนุษย์สัมพันธ์
4. แก้ปัญหาที่เกิดจากการขัดแย้งภายในองค์การ และสร้างเสริมความสัมพันธ์ภายในองค์การ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ เทคนิคการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ ขอบเขตและปัจจัยอันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคลและ
องค์การ หลักในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและหน่วยงานภายในองค์การ หลักการประสานงานและ
เทคนิ คการจู งใจให้ คนทางาน การบริ ห ารความขัดแย้งในองค์การ หน้าที่และความรับผิ ดชอบต่อสั งคม
การติดต่อสื่อสารระหว่างการประสานงานที่ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
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2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1) กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
รหัสวิชา
16-4201-1001

ชื่อวิชา
การบัญชีขั้นต้น
(Principles of Accounting)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับแม่บทการบัญชี
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่
3. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี
4. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและการให้บริการ
5. มีทักษะในการบันทึกบัญชีระบบเงินสดย่อยและระบบใบสาคัญ
6. มีทักษะในการจัดทางบการเงิน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย วัตถุประสงค์การบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางบัญชี แม่บท
การบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทางบ
ทดลอง กระดาษทาการ การปรับปรุงบัญชีและแก้ไขข้อผิดพลาด งบการเงินกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการ
ให้บริการ ระบบเงินสดย่อยและระบบใบสาคัญ
รหัสวิชา
16-4201-1002

ชื่อวิชา
การบัญชีชั้นกลาง 1
(Intermediate Accounting 1)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการบัญชีสินทรัพย์และการด้อยค่าของสินทรัพย์ ตามมาตรฐาน
การบัญชี
2. จาแนกและจัดประเภทสินทรัพย์ จัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี
3. ตีราคาและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี
4. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์
5. แสดงรายการสินทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจาแนกประเภทสินทรัพย์
การรั บ รู้ และการวัดมูล ค่าสิ น ทรั พย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่ ว นสิ นทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตาม
หลักการบัญชีการด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
รหัสวิชา
16-4201-1003

ชื่อวิชา
การบัญชีชั้นกลาง 2
(Intermediate Accounting 2)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการบัญชีหนี้สินและส่วนของเจ้าของ ตามมาตรฐานการบัญชี
2. จาแนกประเภทของหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน
3. ตีราคาและวัดมูลค่าของหนี้สินตามมาตรฐานการบัญชี
4. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด
5. แสดงรายการหนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ การจาแนก
ประเภทของหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบการเงินและ
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง กิ จ การ การด าเนิ น งาน การแบ่ ง ผลก าไรขาดทุ น การ
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการชาระบัญชีของห้างหุ้นส่วน บริษัทจากัดและบริษัท
มหาชนจากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
รหัสวิชา
16-4201-1004

ชื่อวิชา
การบัญชีชั้นสูง 1
(Advanced Accounting 1)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและข้อผิดพลาด งบการเงิน
ระหว่างกาล
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีของธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนชาระ ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สัญญาก่อสร้าง และการบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้
3. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสานักงานใหญ่สาขาทั้งในและต่างประเทศ
4. มีทักษะในการบันทึกบัญชีรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงค่างบการเงิน
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและข้อผิดพลาด งบการเงิน
ระหว่างกาล การบัญชีสาหรับธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนชาระ ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สัญญา
ก่อสร้าง การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ การบัญชีสานักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศ
การบัญชีสาหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงิน
รหัสวิชา
16-201-1005

ชื่อวิชา
การบัญชีต้นทุน 1
(Cost Accounting 1)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสาคัญและ บทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ
2. จาแนกประเภทและวิธีการควบคุมต้นทุน
3. คานวณต้นทุน วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิต ตามระบบต้นทุนช่วง ต้นทุนมาตรฐาน
4. มีทักษะในการบันทึกต้นทุน ตามระบบต้นทุนช่วง ต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนฐานกิจกรรม
5. จัดทางบต้นทุนการผลิต
6. คานวณและบันทึกบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วม และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง
งานบกพร่องและเศษซาก
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสาคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ ความหมายของ
ระบบต้นทุนต่างๆ ระบบการบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการและการควบคุม วัตถุดิบ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายการผลิต
งบต้นทุนการผลิต ระบบต้นทุนช่วง ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุนผลิตภั ณฑ์ร่วม และผลิตภัณฑ์พลอย
ได้ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานบกพร่องและเศษซาก และต้นทุนฐานกิจก
รหัสวิชา
16-4201-1006

ชื่อวิชา
การสอบบัญชี
(Auditing)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนการสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจ
2. ประเมินความเสี่ยงและกาหนดระดับความมีสาระสาคัญในการสอบบัญชี
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3. ปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยมีความเข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่ จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชี ภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงานการสอบบัญชีโดยเลือกใช้เครื่องมือ วิธีการรวบรวมหลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบ
บัญชีตลอดจนถึงการเลือกสุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้หลักฐานที่ถูกต้องเชื่อถือได้และสนับสนุนสิ่งที่ตรวจพบอย่าง
เหมาะสม
5. ปฏิบัติงานการสอบบัญชีตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้และ
ค่าใช้จ่าย
6. จั ด ท าแฟ้ ม งานและกระดาษท าการของผู้ ส อบบั ญ ชี เพื่ อ บั น ทึ ก ผลการตรวจสอบ รวบรวม
หลักฐาน และสรุปผลที่ได้จากการสอบบัญชี
7. ร่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองภาษีอากรเสนอเพื่อสอบ
ทานและอนุมัติตามขั้นตอน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ งานสอบบั ญ ชี แม่ บ ทของมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ก ฎหมายและ
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีการวางแผนงานสอบ
บัญชีความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี ความมีสาระสาคัญ วิธีการรวบรวมหลักฐาน
วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบบัญชี การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์หนี้สินส่วน
ของผู้ถือหุ้นรายได้และค่าใช้จ่ายการจัดทากระดาษทาการของผู้สอบบัญชี รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ และการ
ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชี
รหัสวิชา
16-4201-1007

ชื่อวิชา
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Accounting Information System)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี
2. วิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3. จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
4. ปฏิบัติการวางแผนและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
5. ออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
6. นาระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้กับงานในอาชีพ

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศ ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศ
ทางบัญชี หลักการจัดทาเอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย
วงจรการผลิต วงจรบริหารเงินและรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่
ละวงจร การควบคุมภายในทางเดินเอกสาร และสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
รหัสวิชา
16-4201-1008

ชื่อวิชา
การรายงานและการวิเคราะห์งบการเงิน
(Financial Reporting and Analysis)
วิชาบังคับก่อน : การบัญชีชั้นกลาง 1
การบัญชีชั้นกลาง 2

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี
2. กาหนดวิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน
3. จัดทาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีที่สาคัญเพื่อการตัดสินใจ
4. วิเคราะห์อุตสาหกรรม และผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน
5. วิเคราะห์งบการเงิน โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง
6. นาเสนอข้อมูลและแสดงความคิดเห็นด้วยความอดทน ละเอียดรอบคอบและซื่อสัตย์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ย วกับ รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและ
เครื่ องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูล ทางการบัญชีอื่นที่ส าคัญเพื่อการตัดสิ นใจ การวิเคราะห์
อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน ตลอดจนการวิเคราะห์
งบการเงินรวม โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง
รหัสวิชา
16-4201-1009

ชื่อวิชา
การภาษีอากร
(Taxation)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากร

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
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2. คานวณภาษีเงินได้ประเภทต่าง ๆ
3. จัดทารายงานและยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร
4. ประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันและงานในอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆตามประมวล
รัษฎากรและภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้หัก ณ
ที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ภาษีศุลกากรภาษีสรรพสามิตภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและ
ทีด่ ิน รวมทั้งการจัดทารายงานและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร
รหัสวิชา
16-4201-1010

ชื่อวิชา
การบัญชีบริหาร
(Managerial of Accounting)
วิชาบังคับก่อน : การบัญชีต้นทุน 1

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวความสาคัญและประโยชน์ของการบัญชีบริหาร
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายการในงบการเงิน เพื่อจัดทางบประมาณ
3. นาข้อมูลในงบการเงินไปวิเคราะห์ เพื่อช่วยในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงาน
4. นาข้อมูลทางการบัญชีเพื่อช่วยในการวางแผนและการตัดสินใจ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสาคัญของการบัญชีเพื่อการบริหาร การใช้ประโยชน์ของงบการเงิน
ความสัมพันธ์ระหว่างรายการในงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทางบประมาณ การใช้ข้อมูล
ทางการบัญชีเพื่อช่วยในการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจดาเนินการ
รหัสวิชา
16-4201-1011

ชื่อวิชา
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
(Internal Auditing and Internal Control)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรมวิชาชีพ
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2.
3.
4.
5.
6.

กาหนดวิธีการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO
ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ใช้เทคนิคในการตรวจสอบประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามโครงสร้างองค์กร
กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน
จัดทารายงานและติดตามผลการตรวจสอบภายใน

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทและหลักวิธีควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO การจัดการ
ความเสี่ยงขององค์กร การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน มาตรฐานการปฏิบัติงาน เทคนิคในการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพการควบคุมภายใน โครงสร้างองค์กร แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้ง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและ
ขั้นตอนการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สาคัญขององค์กร รวมทั้งหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กรรายงานและติดตามผลการตรวจสอบภายใน
2.2) กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
รหัสวิชา
16-4201-1101

ชื่อวิชา
สัมมนาการบัญชีการเงิน
(Seminar in Financial Accounting)
วิชาบังคับก่อน : การบัญชีชั้นกลาง 1
การบัญชีชั้นกลาง 2

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์การนาแม่บทและมาตรฐานการบัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ อภิปราย กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ด้านการบัญชีการเงิน
3. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การอภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการนาแม่บทการบัญชีและมาตรฐาน
การบั ญชี ไปใช้ใ นการปฏิบั ติ งานด้า นการบั ญชีก ารเงิน ส าหรั บองค์ก รประเภทต่ างๆ โดยใช้ก รณีศึ กษา
บทความ เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจ ตลอดจนปัญหาด้าน
การบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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รหัสวิชา
16-4201-1102

ชื่อวิชา
สัมมนาการบัญชีบริหาร
(Seminar in Managerial Accounting)
วิชาบังคับก่อน : การบัญชีต้นทุน 2

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ การอภิปราย การวิเคราะห์บทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ประยุกต์ใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม
3. วิเคราะห์ข้อมูลของการบัญชีเพื่อใช้ในการบริหาร
4. วิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษทางการบัญชีบริหารตามสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
5. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การอภิปรายและวิเคราะห์บทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไปการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์
ข้อมูล ทางการบั ญชีเพื่อการบริ ห าร ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษทางการบัญชีบริห ารตาม
สภาพแวดล้อมปัจจุบันและจรรยาบรรณวิชาชีพ
รหัสวิชา
16-4201-1103

ชื่อวิชา
สัมมนาการตรวจสอบภายใน
(Seminar in Internal Audit)
วิชาบังคับก่อน : การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ เกี่ย วกับ การ อภิปรายวิ เคราะห์ แนวคิดพื้ นฐานของการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในและมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
2. ปฏิบัติการด้านเทคนิคและการตรวจสอบภายใน
3. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาและซื่อสัตย์เยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การอภิ ป รายวิ เ คราะห์ แ ละค้ น คว้ า เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ทั ก ษะและ
ความเข้ าใจอย่ า งลึ กซึ้งในปั ญหาการปฏิบัติ งานของผู้ ตรวจสอบภายในแนวทางแก้ไขโดยใช้ก รณีศึ กษา
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บทความและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจปัญหาพิเศษ
ด้านการตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณวิชาชีพ
รหัสวิชา
16-4201-1104

ชื่อวิชา
สัมมนาการสอบบัญชี
(Seminar in Auditing)
วิชาบังคับก่อน : การสอบบัญชี

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการอภิปรายและวิเคราะห์ค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาของผู้ตรวจสอบภายใน
2. วิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษทางการสอบบัญชี กรณีศึกษา บทความและเอกสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การอภิปรายและวิเคราะห์และค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ และความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งในปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน แนวทางแก้ไข โดยใช้กรณีศึกษาบทความ
และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษด้าน
การสอบบัญชี และจรรยาบรรณวิชาชีพ
รหัสวิชา
16-4201-1105

ชื่อวิชา
สัมมนาการภาษีอากร
(Seminar in Taxation)
วิชาบังคับก่อน : การภาษีอากร

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการอภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจทางภาษีอากร
2. วิเคราะห์กรณีศึกษาบทความและเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจน
คาวินิจฉัยด้านภาษีอากรและคาพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง
3. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การอภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจทางภาษีอากรโดยใช้กรณีศึกษา
บทความและเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนคาวินิจฉัยด้านภาษีอากรและคา
พิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง
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รหัสวิชา
16-4201-1106

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
(Seminar in Accounting Information Systems and Technology)
วิชาบังคับก่อน : ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการอภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีมาใช้กับ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
2. วิเคราะห์กรณีศึกษาบทความและเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจน
คาวินิจฉัยด้านเทคโนโลยีมาใช้กับระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การอภิ ป รายวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและประเด็ น ปั จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ การน า
เทคโนโลยีมาใช้กับระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ปั ญ หาพิ เ ศษด้ า นเทคโนโลยี แ ละระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชี แ ละ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
รหัสวิชา
16-4201-1107

ชื่อวิชา
วิจัยทางการบัญชี
(Accounting Research and Methodology)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและระเบียบวิธีวิจัย
2. จัดทาวิจัยในงานบัญชีตามรูปแบบต่างๆ
3. นาเสนองานวิจัยทางด้านบัญชี
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการและระเบียบวิธีวิจัย การทาวิจัยในรูปแบบต่างๆ และการสื่อสาร
ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย การศึกษา ทบทวนวรรณกรรมทางด้านบัญชี
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รหัสวิชา
16-4201-1108

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
การบัญชีบริหารงานการเงิน การคลังภาครัฐ
3(2-2-5)
(Accounting Financial and Public Finance Government
Administration)
วิชาบังคับก่อน : การบัญชีชั้นกลาง 1
การบัญชีชั้นกลาง 2

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ วิธีการงบประมาณ การบริหารงานพัสดุ การบริหารงานการเงิน ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะในการจัดทาบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3. มีทักษะในการจัดทารายงานทางการเงิน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ วิธีการงบประมาณ การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงานการเงิน ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทาบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การปรับปรุงบัญชี และแก้ไขข้อผิดพลาด การจัดทารายงานทางการเงิน
รหัสวิชา
16-4201-1109

ชื่อวิชา
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
(Internal Control and Risk Management)
วิชาบังคับก่อน : การบัญชีชั้นกลาง 1
การบัญชีชั้นกลาง 2

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ลักษณะและความสาคัญของการควบคุมภายใน
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับ พื้นฐาน และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3. มีเทคนิคในการตรวจสอบประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
4. วัดมูลค่าความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางการเงิน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะและความสาคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ประเภท
และหลั ก วิ ธี ค วบคุ ม ภายใน การประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน ส าหรั บ กิ จ การทั่ ว ไป และกิ จ การที่ ใ ช้
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คอมพิวเตอร์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน เทคนิคในการตรวจสอบประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ความรู้
พื้น ฐานเกี่ย วกับความเสี่ย งและการบริห ารความเสี่ ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการประเมิน
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดาเนินงานและความเสี่ยงทางการเงิน การวัดมูลค่าความเสี่ยง การบริหาร
ความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
รหัสวิชา
16-4201-1110

ชื่อวิชา
การตรวจสอบภายในภาครัฐ
(Internal Audit Government)
วิชาบังคับก่อน : การบัญชีบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสาคัญ และความจาเป็นของระตรวจสอบภายในของรัฐ
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรของงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
3. มีทักษะในการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4. มีเทคนิคในการตรวจสอบภายในภาครัฐ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
5. มีจริยธรรมในการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ขอบเขต ความสาคัญ และความจาเป็นของระบบตรวจสอบ
ภายใน โครงสร้ า งขององค์ ก รของงานตรวจสอบภายในภาครั ฐ กฎหมายและระบบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การตรวจสอบของส่วนราชการ การประเมินผลความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประเภทของงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และเทคนิคเสริมงานตรวจสอบภายในภาครัฐ มาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
รหัสวิชา
16-4201-1111

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศทางบัญชี
3(2-2-5)
(Information System Audited control for Accounting)
วิชาบังคับก่อน : การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ผลกระทบเนื่องจากการนาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผล
ทางด้านการบัญชี
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2. มีทักษะในการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. มีทักษะการวิเคราะห์ ความน่าเชื่อถือของการประมวลผลข้อมูล
4. มีเทคนิคในการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการตรวจสอบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บแนวคิ ดและผลกระทบเนื่ องจากการน าระบบคอมพิ วเตอร์ มาใช้ ในการ
ประมวลผลทางด้านการบัญชี การควบคุมภายในของระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์
และมาตรการป้องกัน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของกา ร
ประมวลผลข้อมูล เทคนิคและการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปใน
การตรวจสอบ
รหัสวิชา
16-4201-1112

ชื่อวิชา
การตรวจสอบบัญชีภาษีอากร
(Auditing for Tax Accounting)
วิชาบังคับก่อน : การสอบบัญชี

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับงานสอบบัญชีภาษีอากรตามมาตรฐานบัญชีภาษีอากร
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
3. มีทักษะในการตรวจสอบการจัดทาบัญชีพิเศษของกิจการที่กาหนดไว้ตามประมวลรัษฎากร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากรแนวปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร อันประกอบด้วยการจัดทาแนวทางการสอบบัญชี การ
จัดทากระดาษทาการ การทดสอบความถูกต้องของงบการเงินและบัญชี รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องใน
ส่วนที่เป็นสาระสาคัญด้านภาษีอากร และการตรวจสอบการปรับปรุงกาไรสุทธิและขาดทุนสุทธิทางบัญชีเป็น
กาไรสุทธิ และขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีอากร รวมถึงการตรวจสอบการจัดทาบัญชีพิเศษของกิจการที่กาหนด
ไว้ตามประมวลรัษฎากร
รหัสวิชา
16-4201-1113

ชื่อวิชา
การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
(Cooperative Auditing)
วิชาบังคับก่อน : การสอบบัญชี

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีสาหรับสหกรณ์การจัดทารายงานทางการเงิน ตามมาตรฐาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. วางแผนงานสอบบัญชีสหกรณ์ และการประเมินความเสี่ยง
3. ควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบบัญชี และรายงานการสอบบัญชีสหกรณ์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บั ติเกี่ ย วกับ หลั กการบัญชี ส าหรั บสหกรณ์การจัดท ารายงานทางการเงิน ส าหรั บ
สหกรณ์ มาตรฐานการสอบบัญชีสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีสหกรณ์ จรรยาบรรณ
และความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ส อบบั ญ ชี ส หกรณ์ การวางแผนงานสอบบั ญ ชี ส หกรณ์ ความมี ส าระส าคั ญ
ความเสี่ยงในการสอบบัญชีส หกรณ์ และการประเมินความเสี่ยง การเลือกตัวอย่างในสอบบัญชีส หกรณ์
หลักการการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ
บัญชี และรายงานของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
รหัสวิชา
16-4201-1114

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานบัญชี และสอบบัญชี
3(2-2-5)
(The Application of Accounting and Audit Software)
วิชาบังคับก่อน : การบัญชีขั้นต้น
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสาเร็จรูปต่างๆและวิธีการใช้
2. มีเทคนิคในการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปต่างๆในการจัดทาบัญชี
3. ประมวลผลข้อมูล และปัญหาของการประเมินการควบคุมภายในด้วยคอมพิวเตอร์
4. มีทักษะในการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเป็นเครื่องมือช่วยในการสอบบัญชีและจัดทารายงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมสาเร็จรูปต่างๆ วิธีการและเทคนิคการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป ในการปฏิบัติงานในการจัดทาบัญชี การประมวลผลข้อมูล การควบคุมภายใน และปัญหา
ของการประเมินการควบคุมภายในของระบบประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เทคนิคและ วิธีการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปเป็นเครื่องมือช่วยในการสอบบัญชีและจัดทารายงาน

40
รหัสวิชา
16-4201-1115

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
สัมมนาทางบัญชีเฉพาะกิจการ
3(2-2-5)
(Seminar in Accounting for Specific Enterprises)
วิชาบังคับก่อน : การบัญชีขั้นต้น
การบัญชีชั้นกลาง 1
การบัญชีชั้นกลาง 2

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวิเคราะห์ระบบบัญชี
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านบัญชีสาหรับธุรกิจเฉพาะ
3. วิเคราะห์กรณีศึกษากิจการธุรกิจเฉพาะ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอภิปรายและวิเคราะห์ระบบบัญชีและการปฏิบัติงานด้านบัญชีสาหรับ
ธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะเช่น โรงแรม ธนาคาร ประกันภัย สหกรณ์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจนาเข้าส่งออก ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ กิจการสาธารณูปโภคอื่นๆและธุรกิจอื่นๆที่มีความสาคัญและทันสมัยในปัจจุบัน โดยใช้
กรณีศึกษาและกิจการที่ประกอบธุรกิจเฉพาะ
รหัสวิชา
16-4201-1116

ชื่อวิชา
การบัญชีธุรกิจซื้อมาขายไป
(Accounting In Practices : Trading Business)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของธุรกิจซื้อมาขายไป
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านบัญชีสาหรับธุรกิจซื้อมาขายไป
3. มีกิจ นิ สั ย และส่ งเสริ มคุณ ธรรม จริยธรรม ค่านิย ม ด้ า นความมีระเบียบ ด้ านความละเอีย ด
รอบคอบ และด้านการมีวินัยตรงต่อเวลา
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ท าบั ญ ชี และศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานของธุ ร กิ จ ซื้ อ มาขายไป
กระบวนการจัดทาบัญชีวงจรบัญชีเอกสารในการจัดทาบัญชีการรายงานทางการเงินของธุรกิจซื้อมาขายไป
ขั้นตอนการแยกประเภทเอกสารและขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ และมีกิจนิสัยและ ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมด้านความมีระเบียบ ด้านความละเอียดรอบคอบ และด้านการมีวินัยตรงต่อเวลา
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รหัสวิชา
16-4201-1117

ชื่อวิชา
การบัญชีธุรกิจบริการ
(Accounting In Business Service)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทาบัญชีสาหรับกิจการเจาของคนเดียว
ประเภทธุรกิจบริการ
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดทาบัญชีเกี่ยวกับ บัญชีสินทรัพย์ บัญชีหนี้สิน และ
บัญชีส่วนของเจ้าของ สมการบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงิน การวิเคราะห์ รายการค้า การจดบันทึก
บัญชีในสมุดรายวันทั่วไป และผ่ านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป งบทดลอง กระดาษทาการ 6 ช่ อง
งบการเงิน การปิดบัญชี สมุดเงินสด 2 ช่อง และสรุปวงจรบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
3. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมด้านความมีระเบียบ ด้านละเอียดรอบคอบ และ
ด้านการมีวินัยตรงต่อเวลา
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและขั้นตอนการจัดทาบัญชี สาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
ประเภทธุรกิจบริการ ข้ อสมมติของแม่บทการบัญชีบัญชีสินทรัพย์ บัญชีหนี้สิน และบัญชีส่วนของเจ้ าของ
สมการบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงิน การวิเคราะห์รายการค้า การจดบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป
และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่ว ไป งบทดลองกระดาษทาการ 6 ชอง งบการเงิน การปิ ดบัญชี
สมุดเงินสด 2 ชองและสรุปวงจรบัญชี
รหัสวิชา
16-4201-1118

ชื่อวิชา
การบัญชีกิจการเจ้าของคนเดียว
(Accounting In Business Single Proprietorship)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทาบัญชีสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
2. มีทักษะบันทึกบัญชีตามขั้นตอน สาหรับกิจการเจาของคนเดียว
3. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีในการบันทึกบัญชีสาหรับกิจการเจาของคนเดียว
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการของการบัญชีข้อสมมติฐานของการบัญชี วิเคราะห์ รายการ
ค้า บั น ทึกรายการในสมุดรายวัน ทั่ว ไป บัญชีห นี้สิน และบั ญชี ส่ ว นของเจ้ าของ ผ่ านรายการไปบัญชี
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แยกประเภท งบทดลอง กระดาษทาการ การจั ดท างบการเงิ น การปิ ด บั ญ ชี และการบั น ทึ ก บัญ ชี ด้ ว ย
โปรแกรมสาเร็จรู ป และมีกิจนิ สัยและส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีในการบันทึกบัญชีส าหรับ
กิจการเจ้าของคนเดียว
รหัสวิชา
16-4201-1119

ชื่อวิชา
การวางระบบบัญชี
(Accounting In Business service)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการวางระบบบัญชีทั่วไป
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล จัดทารายงานและควบคุมข้อมูลได้
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประเมินผลและรายงานผลต่อฝ่ายบริหารได้
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการวางระบบบัญชีโดยทั่วไป การออกแบบกระบวนการทางบัญชี และ
ระบบข้อมูลทางการบั ญชีพร้อมทั้ง กระบวนการต่างๆ ในการประมวลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การจัดทา
รายงาน และการควบคุมภายใน ของระบบบัญชีทั้งหมด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบัญชีและฝ่ายบริหาร
รหัสวิชา
16-4201-1120

ชื่อวิชา
ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับธุรกิจ
(Accounting In Value Added Tax of Business)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับวิธีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายที่กาหนด
2. มีทักษะในการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่มกรอกรายการตามแบบฟอร์มกฎหมายที่กาหนด
3. มีกิจนิสัยและส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยมที่ดีด้านความมีระเบียบ ด้ านความละเอียด
รอบคอบ ด้านการมีวินัยตรงต่อเวลา
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อ ภาษีขายเอกสารที่ใช้ ในการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
การกรอกรายการในแบบฟอร์ม ภ.พ.30 และมีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีด้านความ
มีระเบียบ ด้านความละเอียดรอบคอบ ด้านการมีวินัยตรงต่อเวลา
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3) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
16-4201-6001
โครงการศึกษาเทคโนโลยีบัญชีทวิศึกษา
(Accounting Technology Project Study)
วิชาบังคับก่อน :
-

น(ท-ป-ศ)
6 (*-*-*)

สมรรถนะรายวิชา
1. จัดทาโครงการทางเทคโนโลยีการบัญชี และสอดคล้องกับงานอาชีพบัญชี
2. ศึกษาปัญหา โดยการสืบค้นเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบัญชี
3. นาเสนอโครงการเทคโนโลยีการบัญชี
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครางการทางเทคโนโลยีการบัญชี ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
กลุ่มโครงการนั้น จะต้องศึกษาปัญหาโดยใช้กรรมวิธีการสืบค้นเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการบัญชี
และสอดคล้องกับงานอาชีพบัญชี โดยใช้ทฤษฏี และหลั กการอ้างอิง ซึ่งจะสามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหา
นั้นๆ ได้ และต้องจัดทาเป็นรูปเล่มโครงการบัญชีเพื่อนาเสนอผลงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รหัสวิชา
16-4200-1004

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายนอกและภายในของกิจการ
2. วางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
3. นากลยุทธ์ไปปฏิบัติของหน่วยงานในระดับต่าง ๆ ภายในองค์กร
4. ประเมินผลกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับต่าง ๆ ภายในองค์กร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ และองค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์
ระดับและประเภทของกลยุทธ์ กระบวนการจัดการกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายนอกและ
ภายในของกิจการ การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การนากลยุทธ์
ไปปฏิบัติ และการประเมินผลกลยุทธ์ และความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานใน
ระดับต่าง ๆ ภายในองค์กร
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รหัสวิชา
16-4200-1005

ชื่อวิชา
การเงินธุรกิจ
(Business Finance)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. กาหนดขอบเขตและหน้าที่ของฝ่ายการเงินเกี่ยวกับการลงทุน
2. จัดทางบประมาณเงินสด ของหน่วยงาน
3. ตีความหมายของงบการเงินขั้นต้น
4. จัดการทรัพย์สิน และจัดหาทุนของหน่วยงาน
5. จัดทาโครงการจัดหาเงินเบื้องต้นของหน่วยงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีการเงิน ขอบเขตและหน้าที่ของฝ่ายการเงินเกี่ยวกับการลงทุน การ
ทางบประมาณเงินสด การตีความหมายของงบการเงินขั้นต้น การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และการจัดหาทุน
การศึกษาถึงค่าของกิจการและโครงการทางการเงินอย่างกว้าง ๆ
รหัสวิชา
16-4200-1006

ชื่อวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information System)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. เขียนแผนผังแสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
2. จาแนกประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3. เลือกใช้ประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการได้เหมาะสมกับระบบงานต่าง ๆ ในองค์กร
4. วิเคราะห์ผลกระทบการใช้สารสนเทศภายในองค์กร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาถึงลักษณะ ความสัมพันธ์ และโครงสร้างงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประเภทของ
ระบบสารสนเทศในองค์กร ขั้น ตอนการพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีส ารสนเทศ
บทบาทของผู้บริหารเพื่อประยุกต์ใช้ในธุรกิจ และผลกระทบต่อองค์กรภายหลังการนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการมาใช้
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รหัสวิชา
16-4200-1007

ชื่อวิชา
การจัดการผลิตและการดาเนินงาน
(Production and Operation Management)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. ออกแบบระบบการผลิต และการดาเนินงานในองค์กรธุรกิจ
2. วางแผนการผลิต และการดาเนินงานเพิ่มขีดความสามารถเชิงแข่งขัน
3. วางแผนวัสดุคงเหลือที่จะช่วยเพิ่มกาไรให้แก่องค์กร
4. ประเมินผลการดาเนินงานการผลิต
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและกลยุทธ์ด้านการจัดการผลิต และการดาเนินการประเภท ระบบ
และปัญหาทางด้านการผลิต และการดาเนินการ การพยากรณ์การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวาง
แผนผังกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ฯลฯ การประยุกต์ความรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อ
การตัดสินใจ
รหัสวิชา
16-4200-1008

ชื่อวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(Logistics and Supply Chain Management)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. บริหารจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ
2. วางแผนและแก้ปัญหาในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3. ควบคุมต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ เ ป็ น ปั จ จั ย สนั บ สนุ น การบริ ห ารกิ จ กรรมและ
การปฏิ บั ติ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทานความต้ อ งการและการบริ ก ารลู ก ค้ า การจั ด หาและการจั ด ส่ ง
การควบคุมสิ น ค้าคงคลั ง การคลั งสิ น ค้ า การขนส่ งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ความสั มพันธ์คู่ ค้าและลู กค้ า
การออกแบบเครือข่าย การวัดผลปฏิบัติงาน เทคโนโลยีส ารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การประเมินสถานภาพ
และศัก ยภาพการแข่ งขัน เพื่ อเพิ่มขี ดความสามารถของธุรกิจ ในการตอบสนองความต้องการของลู กค้ า
เพิ่มความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่น ตลอดจนการนาไปสู่การลดต้นทุนโดยอาศัยกิจกรรมโลจิสติกส์
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รหัสวิชา
16-4200-1009

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
( Quantitative Business Analysis )

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์ปัญหาด้วยการใช้ตัวแบบเชิงปริมาณทางธุรกิจ
2. เลือกใช้ตัวแบบเชิงปริมาณทางธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาทางธุรกิจ
3. ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติให้เหมาะสมกับกิจกรรมทางธุรกิจ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวกับตัวแบบเชิงปริมาณและการประยุกต์ในธุรกิจ
โดยนาตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการมอบหมายงาน การวิเคราะห์ข่ายงาน ตัวแบบ
การตัดสินใจ ตัวแบบสินค้าคงเหลือ ตัวแบบแถวคอย และตัวแบบการจาลองปัญหา
รหัสวิชา
24-4200-1010

ชื่อวิชา
เทคนิคการสอนงาน
(Training in the job Instruction techniques)

น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหางานในสถานประกอบการ
วิเคราะห์งานในสถานประกอบการ
สร้างเอกสารประกอบหลักสูตรฝึกอบรม
จัดฝึกอบรมการสอนงานในสถานประกอบการ
ประเมินผลการสอนงานในสถานประกอบการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์สมรรถนะในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ความจาเป็นในการจัดทา
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรม การวิ เ คราะห์ ง าน การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารสอนงาน การสร้ า งชุ ด ฝึ ก อบรม
การวางแผนการฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานปฏิบัติ การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม

