
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณพิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ฉบับ พ.ศ.  2562 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา 
########################### 

โครงสร้างหลักสูตร 
วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา       ไม่น้อยกว่า  60 หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะบังคับ        40 หน่วยกิต 

01101181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I 3(3-0-6)

(Microconomics I)

01130111 หลักการบัญชีขั้นต้น 3(2-2-5)

(Introduction to Principles of Accounting)

01131211 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)

(Business finance)

01132111 หลักการจัดการ 3(3-0-6)

(Principles of Management)

01132142 สภาพแวดล้อมทางกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)

(Legal Environment of Business)

01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)

(Business Tax System)

01133211 การจัดการการผลิต 3(3-0-6)

(Operations Management)

01134111 หลักการตลาด 3(3-0-6)

(Principles of Marketing)

01176112 หลักพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา 2(2-0-4)

(Principles of Commerce and Business 

Education)

01176113* หลักการอาชีพศึกษาและอาชีวศึกษา 2(2-0-4)

(Principles of Career and Vocational Education)



วิชาเฉพาะเลือก       ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

01176311* หลักการการเรียนรู้และฝึกอบรมวิชาชีพ 3(3-0-6)

(Principles of Learning and Vocational Training)

01176321* การสอนแบบจุลภาคทางพาณิชยศาสตรศึกษา 3(2-2-5)

(Micro-teaching in Commerce Education)

01176341* วิธีการจัดการเรียนรู้ทางพาณิชยศาสตรศึกษา 2(1-2-3)

(Methods for Organizing Learning Activities in 

Commerce Education)

01176391* การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนทางอาชีวศึกษา 2(1-2-3)

(Classroom Action Research in Vocational 

Education)

01176495 โครงงานทางพาณิชยศาสตรศึกษา 2(1-2-3)

(Projects in Commerce Education)

01130112 การบัญชีขั้นกลาง I 3(3-0-6)

(Intermediate Accounting I)

01130151 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเบื้องต้น 3(3-0-6)

(Introduction to Accounting Information 
Systems)

01130171 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)

(Financial Accounting)

01130211 การบัญชีขั้นกลาง II 3(3-0-6)

(Intermediate Accounting II)

01130221 หลักการบัญชีต้นทุน 3(3-0-6)

(Principles of Cost Accounting)

01130311 การบัญชีขั้นสูง I 3(3-0-6)

(Advanced Accounting I)

01130312 การบัญชีขั้นสูง II 3(3-0-6)

(Advanced Accounting II)



01130313 การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 3(3-0-6)

(Accounting for Financial Instrument)

01130321 การบัญชีบริหาร 3(3-0-6)

(Managerial Accounting) 

01130351 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
(Accounting Information Systems)

3(3-0-6)

01130361 การบัญชีภาษีอากร 3(3-0-6)

(Tax Accounting)

01130451 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3(3-0-6)

(Accounting Information Systems Analysis and 
Design)

01130452 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการบัญชี 3(3-0-6)

(Software Package for Accounting)

01131212 การเงินบุคคล 3(3-0-6)

(Personal Finance)

01131241 หลักและนโยบายการลงทุน 3(3-0-6)

(Principles and Policy of Investment)

01131312 การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางการเงิน 3(3-0-6)

(Computer Applications in Financial Analysis)

01132221 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)

(Organization Behavior)

01132222 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

(Human Resource Management)

01132243 ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6)

(Business and Social Responsibilities)

01132333 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

(Management Information Systems)

01132461 ความเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)



(Entrepreneurship)

01133318 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6)

(Supply Chain Management)

01133323 การจัดการธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6)

(Hotel Management)

01133418 การจัดการคลังสินค้า 3(3-0-6)

(Warehouse Management)

01133427 การจัดการธุรกิจการบิน 3(3-0-6)

(Airline Management)

01134212 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)

(Consumer Behavior)

01134322 การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6)

(Digital Marketing)

01134332 การจัดการผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

(Strategic Product Management)

01134341 การจัดการช่องทางการตลาด 3(3-0-6)

(Marketing Channel Management)

01134342 การค้าปลีก 3(3-0-6)

(Retailing)

01134351 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)

(Integrated Marketing Communication)

01134411 การจัดการการตลาด 3(3-0-6)

(Marketing Management)

01134442 หลักการจัดการโลจิสติกส์ 3(3-0-6)

(Principles of Logistics Management)

01176231* การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางอาชีวศึกษา 2(1-2-3)

(Development of Media and Innovations in 

Vocational Education)



01176322* การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทางการอาชีวศึกษา 2(2-0-4)

(Competency Curriculum Development in 
Vocational education)

01176342* การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2(2-0-4)

(Dual Vocational Education)

01176399 การฝึกงานในสถานประกอบการ 3(0-6-3)

(Field Experiences in Corporation)

01176498* ปัญหาพิเศษทางอาชีวศึกษา 3(3-0-6)

(Special Problem in Vocational Education)



แผนการศึกษา 

วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01101181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I 3(3-0-6)

01132111 หลักการจัดการ 3(3-0-6)

01150112 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 2(1-2-3)

01176113 หลักการอาชีพศึกษาและอาชีวศึกษา 2(2-0-4)

01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4)

01355XXX ภาษาอังกฤษ 3( - - )

วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร (ภาษาไทย) 3( - - )

วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร (สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์) 1( - - )

รวม 19( - - )

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01130111 หลักการบัญชีขั้นต้น 3(2-2-5)

01132142 สภาพแวดล้อมทางกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)

01134111 หลักการตลาด 3(3-0-6)

01150111 ความเป็นครูมืออาชีพ 2(1-2-3)

01150161 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา I: รอบรู้งานครู 1(0-3-2) 

01176112 หลักพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา 2(2-0-4)

01175XXX กิจกรรมพลศึกษา 1( - - )

01355XXX ภาษาอังกฤษ 3( - - )

รวม 18( - - )



ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01131211 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)

01133211 การจัดการการผลิต 3(3-0-6)

01150231 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2(1-2-3)

01150241 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวสำหรับครู 3(2-2-5) 

01150261 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา II: การปฏิบัติงานผู้ช่วยครู 2(0-6-3)

01355XXX ภาษาอังกฤษ 3( - - )

วิชาเฉพาะเลือก 3( - - )

รวม 19( - - )

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01150221 การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 3( - - )

วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 3( - - )

วิชาเฉพาะเลือก 8( - - )

รวม 17( - - )



ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)

01150363 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา III: การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ 3(0-9-5)

01176311 หลักการการเรียนรู้และฝึกอบรมวิชาชีพ 3(3-0-6)

01176341 วิธีการจัดการเรียนรู้ทางพาณิชยศาสตรศึกษา 2(1-2-3)

วิชาเฉพาะเลือก 3( - - )

วิชาเลือกเสรี 3( - - )

รวม 17( - - )

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01150341 การศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 2(1-2-3)

01150342 ความร่วมมือกับชุมชนและผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3(2-2-5)

01150352 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2(1-2-3)

01150381 การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับครู 2(1-2-3)

01176321 การสอนแบบจุลภาคทางพาณิชยศาสตรศึกษา 3(2-2-5)

01176391  การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนทางอาชีวศึกษา 2(1-2-3)

วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( - - )

วิชาเฉพาะเลือก 3( - - )

รวม 20( - - )



ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01150491 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3)

01176495 โครงงานทางพาณิชยศาสตรศึกษา 2(1-2-3)

วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 2( - - )

วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3( - - )

วิชาเฉพาะเลือก 3( - - )

วิชาเลือกเสรี 3( - - )

รวม 15( - - )

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01150495 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา IV: การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู 6(0-18-9)

รวม 6(0-18-9)



คำอธิบายรายวิชา 
วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา 

01101181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6)

(Microeconomics I)

ความหมายลักษณะและวิธีการศึกษาเสรษฐศาสตร์ ปัญหาเศรษฐกิจ การทำ
หน้าที่ของระบบเศรษบกิจอุปสงค์ อุปทาน และราคาความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ
อุปทาน การใช้อุปสงค์และอุปทานในการปฏฺบัติ พฤติกรรมของผู้บริโภคและ
อรรถประโยชน์ ธุรกิจการผลิตและต้นทุนการผลิต ต้นทุนในระยะสั้นและระยะยาว การ
ผลิตในระยะยยาว การผลิตในระนะบาวมาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าและมลพิษ 
การกำหนดราคาผลผลิตในตลาดต่างๆ ทฤษฎีราคาในเชิงปฏฺบัติ การกระจายรายได้ การ
กำหนดค่าจ้าง ดอกเบี้ย และผลตอบแทนจากการลงทุน ความยกจน และความไม่เท่า
เทียมกัน

Meaning, nature and method of economic study. Economic 
problems. Functioning of the Economy. Demand, supply, price, elasticity 
of demand and supply, application of demand and supply. Consumer 
behaviour and utility. Production and cost, short-run cost and long run 
cost, production in the long-run and the very long-run concerning 
progress and pollution. Price determination in different types of market, 
application of price theory. Income distribution, determination of wage, 
interest, and return on investment; poverty and in equality

01130111 หลักการบัญชีเบื้องต้น 3(2-2-5)

Introduction to Principles of Accounting

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีการเงิน กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการ
เงิน สมการบัญชี วงจรบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจให้บริการ
และธุรกิจพาณิชยกรรม การบัญชีสำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดยสอด
แทรกจริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี

Introduction to financial accounting, conceptual framework for 
financial reporting, accounting equation, accounting cycle and financial 
reports preparation for service business and merchandising business, 
accounting for cash and cash equivalents, accounting professional ethics 
are concerned.



01130112 การบัญชีขั้นกลาง I 3(3-0-6)

(Intermediate Accounting I)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130111 หรือ 01130101 หรือ 01130171

กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน หลักการบัญชีสินทรัพย์                
การจำแนกประเภท การวัดมูลค่าและการแสดงรายการสินทรัพย์ในรายงานทางการเงิน   
ซึ่งประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ 
เงินลงทุน ต้นทุนการกู้ยืม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน การด้อยค่า
ของสินทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การดำเนินงานที่ยกเลิก ทรัพยากรแร่ และเกษตรกรรม

Conceptual framework for financial reporting, principles of 
accounting for assets. Classification, valuation and presentation of assets 
in the financial reports. Those are consisted of cash equivalents, accounts 
receivable, notes receivable, inventory, investment, borrowing costs, 
property, paint and equipment, intangible assets, impairment of assets, 
investment property, non-current assets held for sale and discontinued 
operations, mineral resources, and agriculture.

01130151 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเบื้องต้น 3(3-0-6)

(Introduction to Accounting Information System)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศในองค์กร โครงสร้างระบบสารสนเทศ ความรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี เอกสารและการจัดทำเอกสารที่ใช้ในระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
จริยธรรมและการทุจริตในองค์กร การควบคุมภายในระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปและการพัฒนาระบบ

General knowledge of information systems, roles and components 
of information systems in organization, structures of information systems, 
understanding in accounting information systems, documents and 
documentation in accounting information systems, ethics and frauds in 
organizations, controls in information systems, application of accounting 
software package and system development.



  

01130171 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)

(Financial Accounting)

หลักการบัญชีทั่วไป วิธีการบันทึกบัญชีขั้นต้นเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ 
สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน สินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน หนี้สินและส่วนของผู้เป็น
เจ้าของ การจัดทำรายงานทางการเงิน

General accounting principles, principles of recording transactions 
for cash, account receivables, note receivables, inventories, investment, 
tangible and intangible assets, liabilities, owner equities, preparation of 
financial reports.

01130211 การบัญชีขั้นกลาง II 3(3-0-6)

(Intermediate Accounting II)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130111 หรือ 01130101 หรือ 01130171

หลักการและแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับรายการหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
รวมถึงการจัดประเภท การรับรู้และการวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูล การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ กำไรต่อหุ้น การนำเสนองบการเงิน          
การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด

Accounting principles and practice for liabilities and owners’ equity, 
including classification, recognition and measurement, presentation and 
disclosure, accounting for debt restructuring, earnings per share, financial 
report presentation, accounting changes and error correction.

01130221 หลักการบัญชีต้นทุน 3(3-0-6)

(Principles of Cost Accounting)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130112

ประยุกต์หลักการพื้นฐานของการบัญชีต้นทุน การจำแนกประเภทต้นทุน ต้นทุน
งานสั่งทำ ต้นทุนงานช่วง การบัญชีต้นทุนวัตถุทางตรง แรงงานทางตรง และค่าใช้จ่าย
การผลิต การบัญชีสำหรับผลิตภัณฑ์ร่วม ผลิตภัณฑ์พลอยได้ เศษซากและของเสีย 
ต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ผลต่างจากมาตรฐาน ระบบทันเวลาพอดี และต้นทุนตาม
กิจกรรม

Application of cost accounting principles, cost classification, job 
order manufacturing overhead, accounting for joint products and by-
products, spoiled goods, scrap and waste materials, standard costing, 
variance analysis, just-in-time system, and activity – based costing.



01130311 การบัญชีขั้นสูง I 3(3-0-6)

(Advanced Accounting I)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130112 และ 01130211

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการฝากขาย ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจสัญญาเช่า 
สำนักงานใหญ่และสาขา องค์กรไม่แสวงหากำไร การบัญชีสำหรับห้างหุ้นส่วน การชำระ
บัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Accounting practices for consignment, construction business, leasing 
business, home-office and branch, non-profit organization, accounting for 
partnership, liquidation and related disclosures.

01130312 การบัญชีขั้นสูง II 3(3-0-6)

(Advanced Accounting II)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01130112 และ 01130211

การบัญชีสำหรับการร่วมการงาน  เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า            
การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ  การจัดทำงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ  
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น ๆ และการแปลงค่างบการเงินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ

Accounting for joint arrangement, investment in associates and joint 
ventures, accounting for consolidation, preparation of consolidated 
financial statements and separate financial statements, disclosure of 
interest in other entities, and translation of foreign financial statements.

01130313 การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 3(3-0-6)

(Accounting for Financial Instruments)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130112 และ 01130211

ขอบเขตและคำจำกัดความของเครื่องมือทางการเงิน การบัญชีสำหรับเครื่องมือ
ทางการเงิน การจัดประเภทรายการและวิธีการวัดมูลค่า การด้อยค่า และการบัญชี
ป้องกันความเสี่ยงเบื้องต้น ขอบเขตและคำจำกัดความของมูลค่ายุติธรรม การวัดมูลค่า
ยุติธรรม เทคนิคการประเมินมูลค่า ลำดับชั้นนของมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูล



Scope and definition of financial instruments, accounting for 
Financial Instruments, classification and measurement approaches, 
impairment, and basic hedge accounting, scope and definition of fair 
value, fair value measurements, valuation techniques, hierarchy of fair 
value and disclosure.

01130351 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)

(Accounting Information Systems)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130211 และ 01130151

การประมวลผลรายการทางธุรกิจ บทบาทของนักบัญชีทางด้านระบบสารสนเทศ
ขององค์กร ศึกษาทางเดินเอกสาร ประเภทและการออกแบบเอกสาร ข้อมูลและ
สารสนเทศที่ใช้ และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องของแต่ละวงจรระบบย่อยในระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี การออกแบบผังบัญชี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

Business transaction processing, role of accountants in 
organization’s information systems, study of documents flow, types and 
design of documents, data and information used, and related internal 
control of each sub systems in accounting information systems, chart of 
accounts design, use of information technology in business analytic to 
support decision making.

01130361 การบัญชีภาษีอากร 3(3-0-6)

(Tax Accounting)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01130112 และ 01130211 และ 01132342

หน้าที่และความรับผิดชอบของธุรกิจตามกฎหมายบัญชีและประมวลรัษฎากร 
การวางแผนภาษี การคำนวณภาษี และการบัญชีสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี
เงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีสรรพสามิต  
และภาษีศุลกากร  ความแตกต่างระหว่างกำไรทางบัญชีกับกำไรทางภาษี การเปิดเผย
รายการภาษีเงินได้ในรายงานทางการเงิน  ภาษีระหว่างประเทศและอนุสัญญาภาษีซ้อน  
และการบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

Functions and responsibilities of businesses according to taxation 
law, tax planning, tax calculation, tax accounting for personal income tax, 
corporate income tax, value added tax, specialbusiness tax, withholding 
tax, excise tax and customs tax, differences between accounting earning 
and tax earning, disclosure of income tax in financial reports, international 
taxation and double taxation, and accounting for deferred tax.



01130451 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)

(Accounting Information Systems Analytics and Design)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130351

การพัฒนาและนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ 
และออกแบบระบบ การออกแบบอินพุตเอาต์พุตและตัวแบบระบบสารสนเทศ การนำ
ระบบไปใช้งานจริงรวมถึงการสนับสนุนระบบสารสนเทศ

Accounting Information systems development and implementation 
system analysis and design techniques, input - output design Information 
system model, system application and system supporting.

01130452 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการบัญชี 3(3-0-6)

(Software Package for Accounting)

การศึกษาและการฝึกทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานบัญชี รวมถึง
โปรแกรมสำหรับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร เพื่อใช้ในกระบวนการทางบัญชี
ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารทางบัญชี การบันทึกรายการทางบัญชี และการจัดทำรายงาน
ทางการเงิน 

Studying and practicing to use software packages for accounting 
work including enterprise resource planning program for use in accounting 
process starting from documents preparation, accounting records, and 
financial report preparation.

01131211 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)

(Business Finance)

หลักการเบื้องต้นและจุดมุ่งหมายในการจัดการทางการเงิน หน้าที่ของผู้จัดการ
ทางการเงิน สภาพแวดล้อมทางการเงิน การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน 
เครื่องมือต่างๆ ในการจัดการทางการเงิน วิเคราะห์ทางการเงิน เงินทุนและต้นทุนของ
เงินทุน การตัดสินใจลงทุนระยะยาว การจัดการเงินทุนหมุนเวียน

Basic principles and objectives of finance management, functions of 
managerial finance, financial environments, financial forecasting and 
planning, tools of financial management, financial analysis, capital and 
cost of capital, decision in long-term investment, working capital 
management.



01131212 การเงินบุคคล 3(3-0-6)

(Personal Finance)

เทคนิคการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนและการควบคุมการเงิน
ส่วนบุคคล การซื้อด้วยเงินสด การซื้อด้วยเงินเชื่อ การประกันชีวิต การลงทุนในหลัก
ทรัพย์ การวางแผนเมื่อครบเกษียณอายุ

Personal financial management techniques, personal financial 
planning and control, a system of spending. Consumer credits, life 
insurance, securities investment, and retirement planning.

01131241 หลักและนโยบายการลงทุน 3(3-0-6)

(Principles and Policy of Investment)

หลักและนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ การลงทุนกับการเก็งกำไร ปัจจัยชักจูง
ให้เกิดการลงทุน กรรมวิธีต่างๆ และการวิเคราะห์นโยบายการลงทุน การวัดผลตอบแทน
จากการลงทุน การตัดสินใจเลือกลงทุน

Principles and policy of securities investment, investment and 
speculation, factor considerations for investment, analysis, measuring of 
return on investment, making investment decision.

01131312 การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางการเงิน 3(3-0-6)

(Principles and Policy of Investment)

หลักการในการวิเคราะห์ทางการเงิน งบการเงิน เครื่องมือในการวิเคราะห์
ทางการเงิน การพยากรณ์ทางการเงิน การประเมินมูลค่ากิจการ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงิน

Principles of financial analysis, financial statements, tools for 
financial analysis, financial forecasting, corporate valuation, use of 
principle software program for financial analysis and decision making.



01132111 หลักการจัดการ 3(3-0-6)

(Principles of Management)

แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ งานการจัดการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ที่มีผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ทางการจัดการของผู้จัดการ การตัดสินใจ การวางแผน 
การจัดองค์การ การชักนำและการควบคุม

Concepts and evolution of management. Managerial jobs. Business 
environment affecting business management. Business ethics and 
corporate social responsibility. Managerial roles and management 
functions of manages. Business decision-making, planning, organizing, 
leading and controlling.

01132142 สภาพแวดล้อมทางกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)

(Legal Environment of Business)

ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย ความหมาย ที่มา และประเภทของ
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การระงับข้อพิพาทโดยศาลและอนุญาโตตุลาการ             
นอกศาล ความรับผิดชองทางกฎหมายของธุรกิจในด้านต่างๆ

Business and legal environment, definition, sources and 
classification of law. The judicial system, dispute settlement by court and 
arbitrators, legal liabilities of business.

01132221 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)

(Organization Behavior)

หลักการจัดองค์การตามทฤษฎีต่าง ๆ ลักษณะโครงสร้างขององค์การแบบ
ทางการและไม่เป็นทางการ พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มการเรียนรู้ การจูงใจ สิ่ง
แวดล้อมเกี่ยวกับองค์การ การแก้ไขความขัดแย้งในองค์การ การพัฒนาองค์การ

Organization theory and design structure of formal and informal 
organization. Individual behavior and group perception behavior, 
motivation process. Environment of organization. The management of 
conflict in organization. Organization development.



01132222 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

(Human Resource Management)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01132111

หลักและวิธีการดำเนินงานด้านบุคลากร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ทำงาน การเสริมสร้างขวัญและสิ่งจูงใจ การรับสมัคร การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง 
การพิจารณาความดีความชอบ ระเบียบวินัย เทคนิค การสัมภาษณ์ หลักวิธีการคิดค่า
จ้างค่าตอบแทน สวัสดิการ บริการทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่พนักงาน

The concept of personnel management. The role to recruitment to 
recruit potential employees. Morale development and motivate 
employees. To recruit, select and profit employees. Disciplinary, 
promotion, fringe benefits action. The selection procedure, plans of 
remunerations involving welfare and physical security.

01132243 ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6)

(Business and Social Responsibilities)

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสังคม ผลกระทบของสภาพ
แวดล้อมที่มีต่อการบริหารธุรกิจ การตอบสนองของธุรกิจต่อความต้องการของสังคม 
โดยจะมุ่งเน้นถึงความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน 
ผู้ลงทุน สภาพแวดล้อม และประเทศชาติ

Roles, functions and responsibilities of business toward society, 
environmental impact business, business response to social need and 
stakeholder management.

01132333 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

(Management Information Systems)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01132111

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจในองค์การ 
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรข้อมูล การจัดการระบบฐานความรู้  การ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการทางธุรกิจและการออกแบบองค์กรเพื่อการแข่งขัน
โดยอาศัยการใช้ระบบสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม



Managing data and information for planning and decision making in 
organization. Managing information technology and data resources. 
Knowledge-based system management. Electronic commerce. Business 
process and design for competitive organization, utilizing information 
systems with ethical manners.

01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)

(Business Tax System)

ความสำคัญของภาษีอากรต่อการพัฒนาประเทศ หลักการปฏิบัติและวิธีจัดเก็บ
ภาษีอากรที่ดี ความรับผิดชอบทางภาษีอากรของบุคคลและธุรกิจตามประมวลรัษฎากร 
ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิตและภาษีที่จัดเก็บโดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

Role of taxation on country’s development. Principles and effective 
tax practices, tax liability of individuals and businesses under the revenue 
code, custom tax, excise tax and taxes administered by local government.

01132461 ความเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)

(Entrepreneurship)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01132111

ธรรมชาติของผู้ประกอบการ กระบวนการการประกอบการในบริบทต่าง ๆ 
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกิจการใหม่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนา
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

Nature of entrepreneurs. Entrepreneurial in various contexts, issues 
surrounding new venture creation, innovative creation, entrepreneurial 
skill development.

01133211 การจัดการการผลิต 3(3-0-6)

(Operations Management)

หลักการเบื้องต้นของการจัดการการผลิต ความรู้พื้นฐานในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ประเภทของกระบวนการผลิตและแผนผัง ความรู้เบื้องต้นในการจัดการกำลัง
การผลิต ความสำคัญของทำเลที่ตั้ง การดำเนินงานระบบผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง 
และการจัดการคุณภาพ



Basic principles of operations management, introduction to product 
design, classification of process and layout, introduction to capacity 
management, importance of location, operating operation system, 
managing inventory and managing quality.

01133318 การจัดการโซ่อุปทาน 3(3-0-6)

(Supply Chain Management)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01133211

แนวคิดและพื้นฐานของการจัดการโซ่อุปทาน ระเบียบวิธีการออกแบบและ         
การจัดการเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน กลยุทธ์การกระจายสินค้า การรวมกลุ่มทางกลยุทธ์ 
การจัดการวัสดุคงคลัง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบข้อมูลห่วงโซ่อุปทาน

Concepts and fundamental of supply chain management. 
Methodologies for designing and managing integrated supply chain 
network. Physical distribution strategy, strategic alliances, inventory 
management, coordinated product and network design. Management 
information system for supply chain.

01133323 การจัดการธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6)

(Hotel Management)

หลักการจัดการการปฏิบัติการในโรงแรม หน้าที่และการดำเนินงานของแผนก
หลักในโรงแรม

Principles of hotel operations management. Duties and procedure 
of key departments in hotel business.

01133418 การจัดการคลังสินค้า 3(3-0-6)

(Warehouse Management)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01132111

หลักในการจัดการคลังสินค้า ประเภทของคลังสินค้า การเลือกสถานที่ตั้ง การจัด
องค์การและการบริหารงานกิจการคลังสินค้า หลักในการดูแลรักษาสินค้า การขนส่ง 
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการคลังสินค้า มีการศึกษานอกสถานที่

Principle of warehouse management. Category of warehouse, 
location selection, and activities and network management. Legal aspects. 
Field study included.



01133427 การจัดการธุรกิจการบิน 3(3-0-6)

(Airline Management)

กระบวนการตัดสินใจในการจัดการสายการบิน สายการบินกับสิ่งแวดล้อม  รูป
แบบธุรกิจ ต้นทุนการดำเนินงานและประสิทธิภาพ การพัฒนาฝูงบิน เส้นทางและตาราง
บิน นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี แนวคิดการจัดการายได้ การจัดจำหน่ายและ
การปฏิบัติการการบิน การจัดการความจงรักภักดีและความสัมพันธ์กับผู้โดยสาร  ความ
ท้าทายในการจัดการสายการบิน มีการศึกษานอกสถานที่

Airline management decision processes. Airlines and the 
environment. Business models, operating costs and efficiency. Fleet, route 
and schedule development. Product innovations and technologies. 
Revenue management concepts. Distribution and operations. Passenger 
loyalty and relationship management. Airline management challenges. 
Field trip required.

01134111 หลักการตลาด 3(3-0-6)

(Principles of Marking)

ลักษณะและกระบวนการทางการตลาด แนวความคิด บทบาท ความสำคัญ 
หน้าที่และปัจจัยทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้
บริโภค ส่วนประสมการตลาด และการวิจัยการตลาดเบื้องต้น

Nature and process of marketing. Concepts, role, functions and 
factors of marketing. Market segmentation. Selecting target market. 
Consumer behavior. Marketing mix and marketing research.

01134212 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)

(Consumer Behavior)

หลักและการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการพิจารณาตัดสินใจซื้อสินค้า โดย
พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ทั้งในด้านปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจ ตลอดจนการนำเอาผลที่ได้จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมาประยุกต์ 
เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

Principles and analysis of consumer behavior. Considering factors 
for buying decision both internal and external factors. Including the 
results from studying consumer behavior to set up marketing strategies.



01134322 การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6)

(Digital Marketing)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  01134111

ปรัชญา แนวคิด และความสำคัญของการตลาดดิจิทัล สภาพแวดล้อมสำหรับ
ตลาดดิจิทัล การกำหนดส่วนแบ่งตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและกำหนดตำแหน่ง
สำหรับตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์ลูกค้า การสร้างสาระหลักและการมีส่วนร่วมเพื่อการ
สื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล การจัดการชื่อเสียงในสังคมเครือข่ายเพื่อสร้างความยั่งยืนของ        
ตราสินค้า กรณีศึกษา

Philosophy, concept and important of digital marketing, digital 
marketing environment. Digital marketing segmentation, targeting and 
positioning. Customer analysis, creating contents and engagement for 
communicating via digital media. Managing brand reputation within social 
network for sustainable brand. Case study.

01134332 การจัดการผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

(Strategic Product Management)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111

แนวคิดในการวางแผน และกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ การกำหนดส่วนประสม
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการวางแผน
กลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง
กับส่วนประกอบทางการตลาดอื่น ๆ

Concepts of strategic product planning and strategic management 
planning, setting product mix, the development of strategic marketing for 
products in according with product life cycles. The study of internet and 
external environment impacting to strategic planning for products 
management and development of marketing plan for products in 
according with other marketing mix.



01134341 การจัดการช่องทางการตลาด 3(3-0-6)

(Marketing Channel Management)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111

ลักษณะโครงสร้าง รูปแบบของช่องทางการตลาด บทบาทหน้าที่และการพัฒนา
ช่องทางการตลาดแต่ละรูปแบบ สถาบันการตลาด ข้อขัดแย้งและความร่วมมือกันของ
สถาบันต่าง ๆ การคัดเลือก กรประเมินผล การควบคุมช่องทางการตลาด ตลอดจน
ปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจัดการช่องทางการตลาด

Nature, structure and type of marketing channel. Role, function and 
development of channel systems. Conflict and co-operation of marketing 
institutions. Selecting, evaluating and controlling marketing channel. 
Factors and environment that effect marketing channel management.

01134342 การค้าปลีก 3(3-0-6)

(Retailing)

ลักษณะและวิวัฒนาการทางการค้าปลีก สถาบันการค้าปลีก การจัดการด้านการ
ค้าปลีก การเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดองค์การ การจัดงานบุคคล การจัดการสินค้า  การตั้ง
ราคา วิธีการส่งเสริมการขายของกิจการค้าปลีก และการให้บริการต่าง ๆ       ตลอดทั้ง
ระบบการควบคุมด้านการเงินและแนวโน้มของการค้าปลีกในอนาคต

Characteristic and revolution of retailing. Retailing institutions. 
Retailing management. Location. Organizational management. Personnel 
management. Merchandising management. Price setting. Promotion 
methods and retailing services. Controlling system and trend of retailing 
business.

01134351 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)

(Integrated Marketing Communication)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111

กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดโดยการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขาย
โดยบุคคล การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง และรูปแบบการสื่อสารอื่น การสร้าง
การรับรู้ตราสินค้า ภาพลักษณ์ตราสินค้าและพฤติกรรมการซื้อ

Marketing communication strategy through advertising, sales 
promotion, personal selling, public relations, direct marketing and other 
communications. Creating brand awareness, brand image and buying 
behavior.



01134411 การจัดการการตลาด 3(3-0-6)

(Marketing Management)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111

แนวความคิดการจัดการทางการตลาด บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการการตลาด 
นโยบายและกลยุทธ์ของการจัดการด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการตลาดและการส่ง
เสริมการตลาด การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุมและการจัดองค์การ แนวโน้มของ
การจัดการตลาดในอนาคต รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาและกรณีศึกษาทางการตลาด

Concepts of marketing management. Roles and functions of 
marketing manager. Policy and strategy of product management, price 
management, channel management and promotion management. 
Analysis, planning controlling and organizing. Problem and case study in 
marketing.

01134442 หลักการจัดการโลจิสติกส์ 3(3-0-6)

(Principles of Logistics Management)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111

หลักการและกระบวนการโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 
แนวความคิดโลจิสติกส์แบบผสมผสานโดยเน้นกิจกรรมโลจิสติกส์หลัก การจัดการ          
กลยุทธ์โลจิสติกส์ในยุคโลกาภิวัตน์

Principles and process of logistics in order to support materials and 
finished goods logistics concept through main logistics activities. Logistics 
strategy management in globalization


