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สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตร พ.ศ. 2556 (ปรับปรุง 2561) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 

ชื่อสถาบันการอาชีวศึกษา  : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  : วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
 
รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  :   25562831103281 
 ชื่อภาษาไทย  :   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Technology  Program  in  Accounting 
  (Continuing Program) 

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (การบัญชี) 
 ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (การบัญชี) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology  (Accounting) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Accounting) 
 

วิชาเอก  
 -ไม่มี- 
 

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 75 หน่วยกิต 
 

รูปแบบของหลักสูตร 
 1. รูปแบบ 
     หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
 2. ประเภทของหลักสูตร 
     หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
 3. ภาษาที่ใช้ 
     ภาษาไทย  
 4. การรับเข้าศึกษา 
     รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 



 
 

 5. ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
    เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ

พัฒนาการเรียนรู้จากทฤษฎีและปฏิบัติโดยการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการที่ท า
ความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ในด้านการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี โดยการฝึกอาชีพ 
ได้แก่ บริษทัอัญชันออดิท จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสยามแอคเค้าติ้งแอนด์ออดิทติ้ง ส านักงานอาลัม
ภางค์การบัญชี ส านักงานบัวกรุ๊ปการบัญชี  ห้างหุ้นส่วนสามัญอุ่นศรีพาณิชย์  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแสง
ทองสหกิจ  และส านักงานสินประเสริฐการบัญชี 
 
โครงสร้างรายวิชา 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  18  หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
      รหัสวิชา           ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

29-4000-1101 ภาษาไทยเพ่ือปฏิบัติงานอาชีพ 
(Thai for Careers) 

3 (3-0-6) 

29-4000-1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการน าเสนอ 
(Thai for Communication and  Presentation) 

3 (3-0-6) 

29-4000-1103 การเขียนรายงานในงานอาชีพ  
(Report Writing in Careers) 

3 (3-0-6) 

 

  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
      รหัสวิชา           ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

29-4000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
(English for Communication and Study Skills) 

3 (3-0-6) 

29-4000-1202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอในงานอาชีพ  
(English for Presentation in Careers) 

3 (3-0-6) 

29-4000-1203 ภาษาอังกฤษทักษะวิชาชีพ   
(English for Vocational Skills) 

3 (3-0-6) 

  
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
      รหัสวิชา            ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

29-4000-1301 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต   
(Science for Quality of Life) 

3 (3-0-6) 

29-4000-1302 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์   
(Science for Applied Technology) 

3 (3-0-6) 

   
 
 



 
 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
      รหัสวิชา            ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

29-4000-1401 คณิตศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจ 
(Mathematics for Decision Making) 

3 (3-0-6) 

29-4000-1402 สถิติเพ่ืองานอาชีพ 
(Statistics for Careers) 

3 (3-0-6) 

29-4000-1403 สถิติเพ่ือการวิจัย 
(Statistics for Research)   

3 (3-0-6) 

 
 1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

29-4000-1501 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า 
(Modern Management and Leadership) 

3 (3-0-6) 

29-4000-1502 หลักจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาในงานอาชีพ       
(Ethics for Moral Development in Careers) 

3 (3-0-6) 

 

  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

29-4000-1601 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 
(Human Relations in Organization) 

3 (3-0-6) 

29-4000-1602 เศรษฐกิจและการวางแผนชีวิต        
(Economy and Life Planning) 

3 (3-0-6) 

 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ    

2.1  วิชาเฉพาะพื้นฐาน 18 หน่วยกิต 
2.1.1  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต  ให้ศึกษาจาก

รายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

29-4000-2101 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(Science Technology and Environment) 

3 (3-0-6) 

29-4000-2201 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานอาชีพ 
(Research Methodology for Careers) 

3 (3-0-6) 

  

  
 
 
 
 
 



 
 

 2.1.2  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 12 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

29-4000-2301 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Information Technology Using) 

3 (0-9-0) 

29-4000-2302 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม 
(Personal Development and Training) 

3 (0-9-0) 

29-4000-2303 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(Occupational Health and Safety Management) 

3 (0-9-0) 

29-4000-2304 การจัดการอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์  
(Strategic Industry Management)  

3 (0-9-0) 

 

 2.2  วิชาเฉพาะด้าน 30 หน่วยกิต 
  2.2.1  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา  24  หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4201-2401 หลักการบัญชี 

(Principles of Accounting) 
3 (0-9-0) 

29-4201-2402 การบัญชีชั้นกลาง 1 
(Intermediate Accounting 1) 

3 (3-0-6) 

29-4201-2403 การบัญชีชั้นกลาง 2 
(Intermediate Accounting 2) 

3 (3-0-6) 

29-4201-2404 การบัญชีชั้นสูง 1 
(Advanced Accounting 1) 

3 (3-0-6) 
 

29-4201-2405 การบัญชีชั้นสูง 2 
(Advanced Accounting 2) 

3 (3-0-6) 

29-4201-2406 การบัญชีต้นทุน 
(Cost Accounting) 

3 (3-0-6) 
 

29-4201-2407 การภาษีอากร 
(Taxation) 

3 (3-0-6) 

29-4201-2408  การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อม่ัน 
(Auditing and Confidential) 

3 (3-0-6) 

 
  2.2.2  กลุ่มวิชาโครงงาน  6  หน่วยกิต  ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น )ศ-ป-ท(  
29-4201-2501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 

(Development of Professional Skills 1) 
3 (0-9-0) 

29-4201-2502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 
(Development of Professional Skills 2) 

3 (0-9-0) 

  
 
 



 
 

 2.3  วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น )ศ-ป-ท(  

29-4201-2601 การบัญชีส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Accounting for Small and Medium  Enterprise) 

3 (0-9-0) 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 
 ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่ก าหนดหรือรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ของ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยศึกษาและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้
ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเพ่ือส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น )ศ-ป-ท(  
29-4200-3001 การบัญชีบริหาร    

(Managerial Accounting) 
3 (3-0-6) 

29-4200-3002 การจัดการทางการเงิน 
(Financial Management) 

3 (3-0-6) 

29-4200-3003 กฎหมายธุรกิจและกฎหมายทางวิชาชีพบัญชี 
(Business and Professional Law) 

3 (3-0-6) 

29-4200-3004 สัมมนาการบัญชี  
(Seminar in Accounting) 

3 (3-0-6) 

29-4200-3005 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Management Accounting ) 

3 (3-0-6) 

29-4200-3006 ประเทศไทยในเศรษฐกิจโลก 
(Thailand in World Economy) 

3 (3-0-6) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 
29-4000-1101 ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานอาชีพ 3 (3-0-6) 

 (Thai for Careers)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการฟัง การดูสารในงานอาชีพจากสื่อต่าง ๆ 
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารจากการฟังและดู การอ่านในงานอาชีพ และน าไป

ประยุกต์ใช้ 
2.  ปฏิบัติตามค าสั่ง ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเสนอวิธีการแก้ปัญหาและแนวคิดสร้างสรรค์ 
3. พูดในที่ประชุมชนและพูดในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการพูด 
4. เขียนบันทึก ประชาสัมพันธ์ โครงการ รายงานวิชาการตามหลักการเขียนและน าเสนอ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับการฟังและดูสารในงานอาชีพจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนฟังการบรรยาย  

อภิปราย การพูดน าเสนอการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ เสนอขายสินค้าและบริการ การน าเสนอ
ผลงาน ติดต่อกิจธุระ ติดต่อประสานงาน พูดสาธิต พูดอภิปรายในที่ประชุมชน พูดในโอกาสต่าง ๆ อ่าน
วิเคราะห์และประเมินค่าข่าวสาร บทความ สารคดี อ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์ 
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ อ่านกฎระเบียบ ข้อบังคับ เขียนบันทึก ประชาสัมพันธ์ โครงการและรายงาน 
เชิงวิชาการ   

 
29-4000-1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการน าเสนอ 3 (3-0-6) 

 (Thai for Communication and Presentation)    
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

สมรรถนะรายวิชา 
1.   ฟัง ดู อ่าน จับใจความ และสรุปความ จากสื่อสารสนเทศ 
2.   วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสาร และน าไปประยุกต์ใช้ 
3.   เขียนโครงการ รายงานทางวิชาการ และ งานวิจัยในงานอาชีพ 
4.   พูดน าเสนอผลงาน 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับการฟัง การดูและการอ่านจับใจความ สรุปความ วิเคราะห์และประเมินค่าสาร 

การเขียนค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ เขียนโครงการ การสืบค้นข้อมูล การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
งานวิจัยในงานอาชีพ และการพูดน าเสนอผลงานหรือบรรยายสรุป 



 
 

 
29-4000-1103 การเขียนรายงานในงานอาชีพ 3 (3-0-6) 

 (Report Writing in Careers)     
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

สมรรถนะรายวิชา 
1.  ฟัง ดู อ่าน และเขียน สรุปความสารสนเทศ จากการสืบค้นข้อมูล 
2.  วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารสนเทศ และน าไปประยุกต์ใช้ 
3.  เขียนรายงานทางวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 
4.  เขียนรายงานวิจัยในงานอาชีพ 

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาเกี่ยวกับการฟัง ดู อ่านและเขียน สรุปความสารสนเทศจากการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  

สังเคราะห์  และประเมินค่าสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับงานอาชีพ  การเขียนรายงานเชิงวิชาการและ
วิชาชีพในรูปแบบต่าง ๆ  การเขียนรายงานวิจัยในงานอาชีพ   

 
1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

29-4000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 (English for Communication and Study Skills)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

สมรรถนะรายวิชา 
1.  ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในวิชาชีพในสถานการณ์ท่ีก าหนด 
2.  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา 
3.  เลือกวิธีน าเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย 
4.  จดบันทึกการเรียนรู้และน าเสนอรายงานผลความก้าวหน้าทักษะทางภาษา 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างแรงจูงใจเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา การฝึกทักษะในการจด
บันทกึการเรียนรู้  แสดงหลักฐาน น าเสนอ รายงานการศึกษาค้นคว้า ผลความก้าวหน้าทางภาษา 

 
29-4000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอในงานอาชีพ 3(3-0-6) 

 (English for Presentation in Careers)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

สมรรถนะรายวิชา 
1.  ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3.  น าเสนอข้ันตอนการปฏิบัติงานในงานอาชีพ 
4.  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน าเสนองานอาชีพและสรุปผล 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับการฟัง การพูด การอ่าน การ เขียน การใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอ การ

สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเตรียมข้อมูลและขั้นตอนการน าเสนอ โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้อง เพ่ือน าเสนองานอาชีพและสรุปผล      

 
29-4000-1203 ภาษาอังกฤษทักษะวิชาชีพ 3(3-0-6) 

 (English for Vocational Skills)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

 
สมรรถนะรายวิชา 
1.  สนทนาโต้ตอบเรื่องทางวิชาชีพ 
2.  อ่านข้อมูล ข่าวสารบทความทางวิชาอาชีพ 
3.  เขียนรายงาน บทคัดย่อ  
4.  น าเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้า 
5.  การใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานอาชีพในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนรู้ด้วยตนเอง 
7.  ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเกี่ยวกับเนื้อหาทางวิชาชีพ การอ่าน

บทความก้าวหน้าและการใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพ  การใช้ศัพท์วิชาการและศัพท์เทคนิคในงานอาชีพ 
การสนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น การให้ข้อมูล การเปรียบเทียบ การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
สั้นๆ การถ่ายโอนข้อมูล การเขียนเพ่ือน าเสนอ การเขียนบทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้า การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 

 
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

1.2.1  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
29-4000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 

(Science for Quality of Life) 
3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  
สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อม 
4. เสนอแนวทางแก้ไขผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อม และหาแนวทางการ
แก้ไขสถานการณ์ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี  



 
 

 
29-4000-1302 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์ 3(3-0-6) 

 (Science for Applied Technology)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับ สารและสมบัติของสาร ปริมาณสารสัมพันธ์ กรด เบสและเกลือ 

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารเคมีในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพสารชีวโมเลกุลเทคโนโลยีชีวภาพ 
พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 

2.  ตรวจสอบเกี่ยวกับ สารและสมบัติของสาร ปริมาณสารสัมพันธ์ กรด เบส และเกลือ 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน  สารเคมีในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพสารชีวโมเลกุลเทคโนโลยีชีวภาพ 
พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 

3. ประยุกต์ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ และการแก้ปัญหา 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับสารและสมบัติของสาร ปริมาณสารสัมพันธ์ กรด เบส และเกลือ สารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอน สารเคมีในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพสารชีวโมเลกุลเทคโนโลยีชีวภาพ พลังงาน
ทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 

 
1.2.2  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

29-4000–1401 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ 3 (3-0-6) 
 (Mathematics for Decision Making)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงเหตุผลโดยใช้ตรรกศาสตร์ 
2.  ใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
3.  วิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจ 
4.  วิเคราะห์ก าหนดการเชิงเส้น 
5.  วิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษา 
6.  ฝึกทักษะการคิด 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการคิดค านวณและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล  

กระบวนการตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส้น และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหางานอาชีพและ
ชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 
 

 



 
 

29-4000–1402 สถิติเพื่องานอาชีพ 3 (3-0-6) 
 (Statistics for Careers)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

 
สมรรถนะรายวิชา 
1.  ด าเนินการเกี่ยวกับการคิดค านวณและการแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้ความรู้พ้ืนฐาน 
    ทางสถิติ  
2.  ด าเนินการเกี่ยวกับประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
3.  ด าเนินการเกี่ยวกับการตั้งและการทดสอบสมมติฐาน 
4.  เลือกใช้วิธีการทางสถิติเพ่ือการวิจัยในงานอาชีพ 
5.  ด าเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและแปลผล 
6.  ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานอาชีพ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการคิดค านวณและการแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติ 

ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง  การตั้งสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน  การเลือกใช้วิธีการทางสถิติ
เพ่ือการวิจัยในงานอาชีพ  การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ  และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานอาชีพ 

 
 

29-4000–1403 สถิติเพื่อการวิจัย   3 (3-0-6) 
 (Statistics for Research)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

สมรรถนะรายวิชา 
1.  ด าเนินการเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางสถิติ         
2.  ด าเนินการเกี่ยวกับความน่าจะเป็น 
3.  แจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม 
4.  ด าเนินการเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่าง 
5.  ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร 
6.  ด าเนินการเกี่ยวกับทดสอบสมมติฐาน 
7.  ด าเนินการเกี่ยวกับทดสอบไคสแควร์ 
8.  วิเคราะห์ความแปรปรวน 
9.  วิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์ 
10. วิเคราะห์การถดถอย 
11. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 
 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการคิดค านวณ และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติ ความน่าจะ

เป็นการแจกแจงตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบ 
ไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอยและการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

1.3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
29-4000-1501 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า 3 (3-0-6) 

 (Modern Management and Leadership)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

 สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการบริหารจัดการ 
2.  วิเคราะห์แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ 
3.  แสดงบทบาทภาวะความเป็นผู้น าต่อการบริหารจัดการยุคใหม่ 
4.  น าหลักการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
5.  บูรณการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูลเพ่ือการพัฒนาบริหารจัดการ 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน

องค์ประกอบของการบริหารจดัการ การวางแผน การจัดองค์กร การควบคุม การตัดสินใจ การสื่อสาร การจูง
ใจ บรหิารจดัการในภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตาม การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืน การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การจัดการระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ 

 
29-4000-1502 หลักจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาในงานอาชีพ 3 (3-0-6) 

 (Ethics for Moral Development in Careers)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับจริยศาสตร์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. ปฏิบัติตนตามหลักการประชาธิปไตย โดยมีจริยธรรมในการร่วมงานกับผู้อ่ืน 
4. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้วยจิตอาสา มีความรักความศรัทธาต่อคุณค่าของมนุษย์ 
5.  ประยุกต์ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ และการอยู่ร่วมกับสังคม 

ค าอธิบายรายวิชา     
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการด าเนินชีวิตและการท างานตามหลักธรรมของศาสนา หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ วัฒนธรรมองค์กรและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสังคมตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาจิตอาสา วิถีประชาธิปไตยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือการ
ด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 



 
 

1.3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
29-4000-1601 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 3 (3-0-6) 

 (Human Relations in Organization)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

 
สมรรถนะรายวิชา 
1.   แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกลุ่มคนและองค์กร 
2.   วิเคราะห์กระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล กลุ่มคน และองค์กร 
3.   ใช้เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การเพื่อน ามาส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ 
4.  แก้ปัญหาที่เกิดจากการขัดแย้งภายในองค์การ และสร้างเสริมความสัมพันธ์ภายในองค์กร 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์เทคนิคการสร้าง  

มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ ขอบเขตและปัจจัยอันเป็นพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล 
และองค์การหลักในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและหน่วยงานภายในองค์การ หลักการประสานงาน 
และเทคนิคการจูงใจให้คนท างาน การบริหารความขัดแย้งในองค์การ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
สังคม  การติดต่อสื่อสารระหว่างการประสานงานที่ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 

 
29-4000–1602 เศรษฐกิจและการวางแผนชีวิต 3 (3–0–6) 

 (Economy and Life Planning)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

 
สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนและการท างาน การจัดล าดับ รูปแบบกระบวนการท างาน  

การปรับตัวและสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน 
2.  มีทักษะในการจัดล าดับและรูปแบบกระบวนการการท างานตามหลักการและแนวคิดด้าน

เศรษฐกิจ 
3. มีทักษะในการวางแผนและปรับตัวในภาวะที่เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตามหลักการและ

แนวคิดด้านเศรษฐกิจ 
4. มีทัศนคติที่ดีในการแสดงพฤติกรรมต่อผู้ร่วมงานตามหลักมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดด้านเศรษฐกิจ การตั้งเป้าหมายของชีวิตและการท างาน  

การจัดล าดับและการจัดรูปแบบกระบวนการท างาน การสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน การคิด
วิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน และการปรับตัวในภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 



 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    
 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 

2.1.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
29-4000–2101 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 

 (Science Technology and Environment)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 

ความสัมพันธ์ ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3.  รู้ทันถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่าง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการด ารงชีวิต  

  
29-4000–2201 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานอาชีพ  3 (3-0-6) 

 (Research Methodology for Careers)   
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

 
สมรรถนะรายวิชา 
1.  เขียนความส าคัญ วัตถุประสงค์ ประเภทของการวิจัย 
2.  ออกแบบงานวิจัย 
3.  เขียนเค้าโครงงานวิจัย 
4.  ก าหนดตัวแปรงานวิจัย 
5.  สุ่มตัวอย่างตามหลักการวิจัย 
6.  ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
7.  เลือกใช้สถิติงานวิจัย 
8.  ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
9.  ด าเนินการตามระเบียบวิธีการทางสถิติ 
10. เขียนรายงานการวิจัยเพื่องานอาชีพ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับการเขียนความส าคัญ วัตถุประสงค์ ประเภทของการวิจัย การออกแบบงานวิจัย  

การเขียนเค้าโครงงานวิจัย ตัวแปรประเภทต่างๆ วิธีการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยสถิติที่ใช้  
ในงานวิจัย การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ระเบียบวิธีการทางสถิ ติและการเขียน
รายงานการวิจัยเพื่องานอาชีพ 

 



 
 

  2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
29-4000–2301 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (0-9-0) 

 (Information Technology Using)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

สมรรถนะรายวิชา 
1.  เลือกใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสมกับสารสนเทศท่ีใช้งานบนแพลตฟอร์มและระบบสื่อสาร

โทรคมนาคมท่ีหลากหลาย 
2.  สืบค้น และสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในงานอาชีพ  
3.  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การแสวงหาความรู้ และการแก้ปัญหา 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องในงานอาชีพบนแพลตฟอร์มและระบบสื่อสาร

โทรคมนาคมที่หลากหลาย การสืบค้นและการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเพ่ือใช้ด าเนินการกับสารสนเทศ  
ตามลักษณะงานอาชีพและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ  

 
29-4000–2302 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม 3 (0-9-0) 

 (Personal Development and Training)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

 
สมรรถนะรายวิชา 
1.  ส ารวจและวิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร 
2.  เขียนโครงการ จัดท าสื่อ ด าเนินการฝึกอบรม ประเมินผลและสรุปรายงาน 
3.  ปฏิบัติการเป็นผู้สอนงานตามสายอาชีพ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร การวางแผนและบริหารการฝึกอบรมตามสาย

อาชีพ การส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม การก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมการจัดท า
แผนการฝึกอบรม จัดท าสื่อการฝึกอบรม เทคนิคการน าเสนอการประเมินผล สรุปผล การฝึกอบรมและ
ปฏิบัติการเป็นผู้สอนงาน 

 
29-4000–2303 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 (0-9-0) 

 (Occupational Health and Safety Management)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

 สมรรถนะรายวิชา  
1. จัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามระบบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนา

มัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
2. เลือกใช้เทคโนโลยีที่เก่ียวกับความปลอดภัย การควบคุม การป้องกันอันตรายและผลกระทบ 

จากการปฏิบัติงาน 
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติและ

กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้องกับอาชีวอนามัย            
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เก่ียวกับความปลอดภัย การควบคุมการป้องกัน
อันตรายและผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 

 
29-4000 – 2304 การจัดการอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์  3 (0-9-0) 

 (Strategic Industry Management)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

 สมรรถนะรายวิชา         
1.  จัดการโครงสร้างองค์กร ก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม ติดตามและประเมินผลในงาน

อุตสาหกรรม 
2.  ควบคุมด้านงบประมาณและการเงิน ต้นทุน ค่าใช้จ่ายและการบริหารความเสี่ยง 
3. วางแผนกลยุทธ์โดยใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน  

ตามแผนที่วางไว้  
4.  จัดการสินค้าคงคลังได้ 
5.  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการอุตสาหกรรม 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับพ้ืนฐานการบริหารจัดการ โครงสร้างองค์กร การก าหนดนโยบาย การวางแผน 

การควบคุม การติดตามและการประเมินผลในงานอุตสาหกรรม การควบคุมด้านงบประมาณและการเงิน 
ต้นทุน ค่าใช้จ่ายและการบริหารความเสี่ยง การวางแผนกลยุทธ์ และการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการ
วางแผนและควบคุมการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้         

ความส าคัญของคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลังประเภทของคลังสินค้า อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีในการจัดการคลังสินค้า การบริหารระบบการเก็บและการเบิกจ่ายสินค้า การจัดการคลังสินค้าที่มี
ประสิทธิภาพตัวแบบและเทคโนโลยีการจัดการสินค้าคงคลัง 

 
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
 2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา   

29-4201–2401 หลักการบัญชี  3 (0-9-0) 
 (Principles of Accounting)      

สมรรถนะรายวิชา 
 1.  จัดท าบัญชีส าหรับธุรกิจบริการ 
2.  จัดท าบัญชีส าหรับธุรกิจพณิชยกรรม 
 3.  จัดท าบัญชีส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรม 
 4.  จัดท ารายงานทางการเงินส าหรับธุรกิจประเภทต่าง ๆ  
 5.  ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่กระบวนการจัดท าและน าเสนองบการเงิน

ของธุรกิจประเภทต่าง ๆ 
6.  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับความส าคัญและประโยชน์ของข้อมูลทางบัญชี ผลกระทบทางการบัญชีที่มี

ต่อสังคม จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน กระบวนการ
จัดท าบัญชีและน าเสนองบการเงินของธุรกิจบริการ ธุรกิจพณิชยกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม โดยประยุกต์
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชีส าหรับธุรกิจอย่าง
เหมาะสม  

 
 

29-4201–2402 การบัญชีชั้นกลาง 1  3 (3-0-6) 
 (Intermediate Accounting 1)      

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับการจ าแนกและจัดประเภทสินทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2.  รับรู้และบันทึกรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
3.  วัดมูลค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
4.  แสดงและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสินทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางเงิน  

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูล

ของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งการตีความมาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 
29-4201–2403 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (3-0-6) 

 (Intermediate Accounting 2)  
 
สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการจ าแนกและจัดประเภทหนี้สินและส่วนของเจ้าของตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2. รับรู้และบันทึกรายการเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 
3.  รับรู้และบันทึกรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้และผลประโยชน์ของพนักงาน 
4.  วัดมูลค่าของหนี้สินและส่วนของเจ้าของตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
5.  จัดท าบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด 
6. แสดงและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของตามมาตรฐานการ

รายงานทางเงินและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูลของ

หนี้สินและส่วนของเจ้าของตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความ
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งการบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและ
บริษัทและการบัญชีภาษีเงินได้ 

 
29-4201–2404 การบัญชีชั้นสูง 1 3 (3-0-6) 

 (Advanced Accounting 1)  
 สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี และ
ข้อผิดพลาด  
 2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่า ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนช าระ สัญญา
ก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการปรับโครงสร้างหนี้ 
 3. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกองทุนและกิจการไม่หวังผลก าไร 
 4. แสดงรายแสดงและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของธุรกิจที่เก่ียวข้องต่าง ๆ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัตินโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี และข้อ ผิดพลาด 

การบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่า การบัญชีส าหรับธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนช าระ สัญญาก่อสร้าง ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ กองทุนและกิจการไม่หวังผลก าไร 

 
29-4201–2405 การบัญชีชั้นสูง 2   3 (3-0-6) 

 (Advanced Accounting 2)  
  

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดท างบการเงินจากรายการที่บันทึกบัญชีไม่สมบูรณ์ 
2.  มีทักษะในการบันทึกบัญชีรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลง 
    ค่างบการเงิน 

 3.  มีทักษะในการบันทึกบัญชีส านักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศ 
4.  มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับส าหรับกิจการร่วมค้า 
5. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
6. แสดงการจัดท างบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม และการรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดท างบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ การบัญชี

ส าหรับรายการทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศและการแปลงค่างบการเงิน การบัญชีส านักงานใหญ่และสาขา
ทั้งในและต่างประเทศ การบัญชีส าหรับการรวมกิจการ การบัญชีส าหรับกิจการร่วมค้า การลงทุนใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม การจัดท างบการเงินรวม การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

 



 
 

29-4201–2406 การบัญชีต้นทุน 3 (3-0-6) 
 (Cost Accounting)  

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความส าคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ 
2.  จ าแนกประเภทและวิธีการควบคุมต้นทุน 
3. ค านวณและบันทึกต้นทุนตามระบบต้นทุนงานสั่งท า ต้นทุนช่วง ต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนฐาน

กิจกรรม 
4. ค านวณและบันทึกบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วม และผลิตภัณฑพ์ลอยได้ของเสีย ของสิ้นเปลือง 

งานบกพร่องและเศษซาก 
5. การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกิจการภายใต้

สภาวการณท์ี่แน่นอนและไม่แน่นอน 
6. การก าหนดราคาสินค้า ราคาโอน  
 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ ความส าคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ 

องค์ประกอบและการจัดท าเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน ระบบต้นทุนงานสั่งท า ระบบต้นทุนช่วง  ระบบต้นทุน
มาตรฐาน ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง 
งานบกพร่องและเศษซาก รวมทั้งการใช้ข้อมูลต้นทุนเพ่ือการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ ในการ
ด าเนินงานของกิจการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน การก าหนดราคาสินค้า ราคาโอน 

 
29-4201–2407 การภาษีอากร   3 (3-0-6) 

 (Taxation)  
 
สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับรายการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศ 
2. ค านวณภาษีเงินได้ประเภทต่าง ๆ 
3. จัดท ารายงานและยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร 
4.  ประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและงานในอาชีพ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติตามระบบการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศ ค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอ่ืน ๆ  
วิเคราะห์ประเด็นภาษีอากรที่สัมพันธ์กับรายการค้าระหว่างประเทศที่ไม่ซับซ้อน ความแตกต่างระหว่าง
การวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษีและการหนีภาษี  
 
 
 
 
 



 
 

29-4201-2408  การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อม่ัน     3(3-0-6) 
           (Auditing and Confidential )   

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี จรรยาบรรณและความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชี 
3.  แสดงความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในและประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน 
4.  แสดงความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงใน 

การสอบบัญชี 
5. วางแผนงานสอบบัญชี และก าหนดระดับความมีสาระส าคัญในการสอบบัญชี  
6.  ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีโดยเลือกใช้วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบบัญชี วิธีเชิงปริมาณ

ที่ใช้ในการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี 
7.  ร่างรายงานการสอบบัญชี 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความส าคัญของการสอบบัญชี จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชี การควบคุมภายใน การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ความ
เสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี  ความมีสาระส าคัญ การวางแผนงานสอบบัญชี วิธีการ
รวบรวมหลักฐาน วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบบัญชี วิธีเชิงปริมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ การเลือก
ตัวอย่างในการสอบบัญชี รายงานของผู้สอบบัญชี และการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชี  

 
 2.2.1  กลุ่มวิชาโครงงาน 

29-4201–2501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1  3 (0-9-0) 
 (Development of Professional Skills 1)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

 
 สมรรถนะรายวิชา 
1.  เตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานสถานประกอบการด้านการบัญชี 
2.  น าองค์ความรู้ทางด้านบัญชีฝึกแก้ปัญหางานในสถานการณ์จริง  
3.  น าองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการบัญชีฝึกแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
4.  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 การเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านการบัญชี เพ่ือพัฒนาความรู้ 

เชิงวิชาการและทักษะในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงและน าองค์ความรู้ หลักการทางวิชาชีพ  
มาแก้ปัญหา พัฒนากระบวนการเรียนรู้และน าเทคโนโลยีทางการบัญชีมาใช้เพ่ือปฏิบัติงานอย่างครบ
วงจร 

 
 



 
 

29-4201–2502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2  3 (0-9-0) 
 (Development of Professional Skills 2)  
 วิชาบังคับก่อน  

 สมรรถนะรายวิชา 
1.  ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการให้เกิดทักษะทางวิชาชีพบัญชี 
2.  พัฒนาการกระบวนการจัดท าบัญชีตามสถานการณ์จริงโดยบูรณาการองค์ความรู้ 
3.  จัดท าโครงการและรายงานผลโดยการน าเสนอคณะกรรมการ 
4.  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 การฝึกงานวิชาชีพการบัญชีที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยบูรณาการความรู้จากที่ได้

ศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเพ่ือให้เกิดทักษะองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพตลอดจนเป็นผู้มีความรู้
คุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพและน าองค์ความรู้ หลักการทางวิชาชีพมาแก้ปัญหา พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ และน าเทคโนโลยีทางการบัญชีมาใช้เพ่ือปฏิบัติงานอย่างครบวงจรมีการจัดท า
โครงการ รายงานผลการปฏิบัติงานและน าเสนอผลงานเมื่อสิ้นสุดการศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์
ที่ปรึกษา 

 
a. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

29-4201–2601 การบัญชีส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   3 (0-9-0) 
 (Accounting for Small and Medium  Enterprise)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

สรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
2. ฝึกปฏิบัติการจัดตั้งส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
3.  วางระบบบัญชีและงบการเงิน สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
4.  ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ปฏิบัติเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รูปแบบและขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจประเภท
ธุรกิจ  การบริหารงานธุรกิจ  ด้านการผลิต  การตลาด  การทรัพยากรบุคคล  การบริหารจัดการระบบบัญชี
และงบการเงิน สิทธิประโยชน์ทางภาษี และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีส าหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 
วิชาเลือกเสรี 

29-4200-3001  การบัญชีบริหาร          3(3-0-6) 
                  (Managerial Accounting )     

สมรรถนะรายวิชา 
 1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความส าคัญและประโยชน์ของการบัญชีบริหาร   
 2.  วิเคราะห์งบการเงินและกระแสเงินสด 
 3.  วิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน 
 4.  วางแผนและจัดท างบประมาณและงบประมาณยืดหยุ่น 
 5.  จัดท าและวิเคราะห์ต้นทุนเต็ม ต้นทุนผันแปร และวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-ก าไร 
  6.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์และส่วนงานธุรกิจ  
 7.  น าข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือใช้ในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ 
 8.  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความส าคัญของการบัญชีเพ่ือการบริหาร การวิเคราะห์งบการเงินและ
กระแสเงินสด การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน การวางแผนและจัดท างบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่น 
ต้นทุนเต็มและต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และก าไร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผลิตภัณฑ์และส่วนงานธุรกิจ การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือช่วยในการวางแผน ควบคุมและ
ตัดสินใจ 
 
29-4200–3002 การจัดการทางการเงิน  3 (3-0-6) 

 (Financial Management)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

 สมรรถนะรายวิชา 
 1.  จ าแนกแหล่งเงินทุน และการจัดหาเงินทุน 
 2.  บริหารการเงินทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว 
 3.  จัดท าและการวิเคราะห์งบการเงินและงบกระแสเงินสด 
 4.  วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
 5.  ค านวณต้นทุนของเงินทุน งบประมาณการลงทุน และประเมินมูลค่าการลงทุน 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดหาเงินทุน การจัดท าและการวิเคราะห์งบการเงินและงบกระแส

เงินสด การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การค านวณต้นทุนของเงินทุน งบประมาณการลงทุน 
การประเมินมูลค่าการลงทุน การวางแผนธุรกิจ การบริหารการเงินในระยะสั้น ระยะปานกลาง และ
ระยะยาว การเงินระหว่างประเทศ และการรวมกิจการ 

 
 
 



 
 

29-4200–3003 กฎหมายธุรกิจและกฎหมายทางวิชาชีพบัญชี       3 (3-0-6) 
 (Business and Professional Law)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ  สภาพแวดล้อมทางกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 
2. แสดงความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทจ ากัดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ 
3. แสดงความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการบัญชี  พ.ศ. 2547 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายว่า
ด้วยบริษัทจ ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี พระราชบัญญัติการ
บัญชี  พ.ศ. 2543และพระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี พ.ศ. 2547 
 
29-4200–3004 สัมมนาการบัญชี   3 (2-2-5) 

 (Seminar in Accounting)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

 สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์กระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการบัญชีของ

สถานประกอบการ 
2.  เลือกแนวทางเพ่ือแก้ปัญหาจากการปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน  

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3.  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการบัญชี

เลือกแนวทางเพ่ือแก้ปัญหาจากการปฏิบัติทางการบัญชีโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
กับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

29-4200–3005 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 
 (Environmental    Management   Accounting )  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

 
สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและพัฒนาด้านการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 
2.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี นโยบายการบัญชี เพื่อการัดการสิ่งแวดล้อม 
3.  ปฏิบัติงานบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม 
4.  การจัดการสิ่งแวดล้อมและรายงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม การรวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม   
ประโยชน์ทางธุรกิจที่ได้รับจากการจัดการสิ่งแวดล้อมเสนอต่อผู้บริหาร รวมทั้งการจัดท ารายงานการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
 
29-4200–3006 ประเทศไทยในเศรษฐกิจโลก  3 (3-0-6) 

 (Thailand in World Economy)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  

  
สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบ แนวคิด โครงสร้างและการท างานของระบบเศรษฐกิจไทย  
2.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การ

เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจไทย  
3.  แสดงความรู้เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของไทยต่อเศรษฐกิจโลก และปัญหาของเศรษฐกิจและ

สังคมในชีวิตประจ าวัน 
4.  แสดงความรู้เกี่ยวกับบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในการควบคุมดูแลการเงิน การค้าใน

โลกให้เกิดความเป็นธรรม และเพ่ิมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก  
 
ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาระบบเศรษฐกิจไทย ได้แก่ โครงสร้างของเศรษฐกิจไทย การท างานของระบบเศรษฐกิจ

ไทย ความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจภายในประเทศ กับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การปฏิสัมพันธ์ของไทย 
ต่อเศรษฐกิจโลกและปัญหาของเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 

 


