
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร รายวิชาที่ขอเทียบ 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 

0702111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 ความหมาย แนวคิด และความสำคัญของการตลาด บทบาทหน้าที่ 
และผลกระทบที่สำคัญของการตลาดต่อเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อมที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการตลาด  พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด 
การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาด 
เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล และจริยธรรมของนักการ
ตลาด 

0702111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 ความหมาย แนวคิด และความสำคัญของการตลาด บทบาทหน้าที่ และ
ผลกระทบที่สำคัญของการตลาดต่อเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจทางการตลาด  พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือก
ตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาด และจริยธรรม
ของนักการตลาด 

0702115 การบัญชีชั้นต้น 1 3(3-0-6) 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชี จรรยาบรรณของวิชาชีพการ
บัญชี กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน วงจรบัญชี การบันทึกบัญชี
ตามหลักการบัญชีคู่ การปรับปรุงบัญชี การจัดทำกระดาษทำการ การจัดทำ
รายงานทางการเงินสำหรับกิจการให้บริการ และการบันทึกบัญชีเพ่ือให้เกิด
ประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 

0702121 การบัญชีชั้นต้น 3(2-2-5) 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชี จรรยาบรรณของวิชาชีพการบัญชี 
กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน  การบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ 
คำศัพท์ทางบัญชีในภาษาอังกฤษ วงจรบัญชี การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการ
ให้บริการและกิจการพาณิชยกรรม การบัญชีภาษีมูลค่าเพ่ิม สมุดรายวันเฉพาะ 
บัญชีคุมยอดและบัญชีแยกประเภทย่อย ระบบใบสำคัญ และฝึกปฏิบัติ 

0702116 การบัญชีชั้นต้น 2 3(3-0-6) 
 การบัญชีสำหรับธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจผลิตกรรม การบัญชี
ภาษีมูลค่าเพ่ิม สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอดและบัญชีแยกประเภทย่อย 
ระบบใบสำคัญ การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ระบบเงินสดย่อย และการ
บันทึกบัญชีเพื่อให้เกิดประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 
0702221 การบัญชีชั้นกลาง 1                                  3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702115 การบัญชีชั้นต้น 1 , 0702116, การบัญชี
ชั้นต้น 2 

0702122 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702121 การบัญชีชั้นต้น 
 หลักการและวิธีการบัญชีสำหรับสินทรัพย์การจำแนกประเภท



รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร รายวิชาที่ขอเทียบ 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 หลักการและวิธีการบัญชีสำหรับสินทรัพย์การจำแนกประเภท
สินทรัพย์ การรับรู้รายการ การตัดรายการ และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตี
ราคาสินทรัพย์ การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ในรายงานทางการเงิน  และฝึกบันทึกบัญชีเป็น
ภาษาอังกฤษ 

สินทรัพย์ การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคาสินทรัพย์ การ
จัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของ
สินทรัพย์ และการแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
และฝึกบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 

0702112 หลักการจัดการธุรกิจสมัยใหม่                      3(3-0-6) 
 ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความสำคัญของการ
จัดการ การวางแผน การจัดการองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การนำ
และการควบคุม การจัดการการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาองค์การ ให้สอดคล้อง
กับรูปแบบธุรกิจในยุคสมัยใหม่ จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อ
สังคม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัฒน์ 

0702211 หลักการจัดการ  3(3-0-6) 
 ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความสำคัญของการจัดการ 
การวางแผน การจัดการองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การนำและการ
ควบคุม การจัดการการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาองค์การ จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ 

0702113 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                   3(3-0-6) 
 ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการจัดการในธุรกิจ 
วิธีการวัดรายได้ประชาชาติ การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด 
การพยากรณ์อุปสงค์ การวิเคราะห์การผลิต ต้นทุน รายรับและกำไร โครงสร้าง
ของตลาดและการกำหนดราคาขาย หลักความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 
หลักการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจ   

0702212 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  3(3-0-6) 
 ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการจัดการในธุรกิจ วิธีการวัด
รายได้ประชาชาติ การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด การพยากรณ์
อุปสงค์ การวิเคราะห์การผลิต ต้นทุน รายรับและกำไร  โครงสร้างของตลาดและ
การกำหนดราคาขาย หลักความเสี่ยงและความไม่แน่นอน หลักการวิเคราะห์เพ่ือ
ตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจ   

0702311 จริยธรรมทางธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการ 3(3-0-6) 
 แนวคิด บทบาท ความสำคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ การเสริมสร้าง
จริยธรรมในองค์กรธุรกิจ เน้นจริยธรรมของผู้ประกอบการ ผู้บริหาร พนักงาน 
สังคมและสิ่งแวดล้อม  บทบาทของการกำกับดูแลกิจการ กลไกและรูปแบบของ

0702213 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 แนวคิด บทบาท ความสำคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ ธุรกิจกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
วิเคราะห์กรณีศึกษา  



รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร รายวิชาที่ขอเทียบ 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 

การกำกับดูแลกิจการ โดยใช้กรณีศึกษา  

0702114 กฎหมายธุรกิจ                                       3(3-0-6) 
 หลักการทั่ วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ ซื้อขาย เช่าซื้อ จำนอง จำนำ กู้ยืม ค้ำประกัน 
ตั๋วเงิน และตราสารทางการเงินทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้  การจัดตั้งธุรกิจ
แบบต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 

0702214 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 
 หลักการทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ ซื้อขาย เช่าซื้อ จำนอง จำนำ กู้ยืม ค้ำประกัน ตั๋วเงิน และ
ตราสารทางการเงินทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ การจัดตั้งธุรกิจแบบต่าง ๆ 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 

0702211 การเงินธุรกิจ                                          3(3-0-6) 
 ขอบเขต บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงิน เป้าหมายและ
ความสำคัญของการจัดการการเงินของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ เทคนิคของการ
วิเคราะห์ทางการเงิน หลักเบื้องต้นในการจัดการการเงินของธุรกิจทั้งด้านการ
วางแผนทางการเงิน การจัดหาเงินทุน และการจัดสรรเงินทุน การเลือกใช้
เครื่องมือและการบริหารการเงิน 

0702215 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
 ขอบเขต บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงิน เป้าหมายและความสำคัญ
ของการจัดการการเงินของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจที่มีผลทางภาษี เทคนิคของการ
วิเคราะห์ทางการเงิน หลักเบื้องต้นในการจัดการการเงินของธุรกิจทั้งด้านการ
จัดหาเงินทุนและการจัดสรรเงินทุน การเลือกใช้เครื่องมือและการบริหารการเงิน 

0702213 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ               3(3-0-6) 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
ธุรกิจ การเขียน อ่านจดหมายประเภทต่าง ๆ เช่น จดหมายทางธุรกิจ จดหมาย
สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การฝึกฟังและสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ 

0702216 ภาษาอังกฤษธุรกิจ1  3(3-0-6) 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำนวนภาษาอังกฤษที่
ใช้ในธุรกิจ การอ่านคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การกรอกใบสมัครงาน 
การเขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษ การให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านธุรกิจรวมทั้ง
การโต้ตอบและการติดตอ่สื่อสารที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี 

0702214 สถิติธุรกิจ                                             3(3-0-6) 
 การรวบรวมข้อมู ลอย่ าง เป็ น ระบบ  ค่ าสถิ ติ ของตั วอย่ าง 
ค่าพารามิเตอร์ของประชากร ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรเชิงสุ่มและค่าที่

0702217 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 
 สถิติที่ใช้ในทางธุรกิจ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
ธุรกิจโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การแปลความค่าทางสถิติด้านธุรกิจ  



รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร รายวิชาที่ขอเทียบ 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 

คาดไว้ การแจกแจงความน่าจะเป็น การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคส
แควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย 
การแปลความค่าทางสถิติด้านธุรกิจ 

 

0702222 การบัญชีชั้นกลาง 2                                 3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702115 การบัญชีชั้นต้น 1 , 0702116 การบัญชี
ชั้นต้น 2  
 หลักการและวิธีการทางการบัญชีสำหรับรายการหนี้สินและส่วน
ของเจ้าของกิจการ ประกอบด้วยการรับรู้รายการ การตัดรายการ การวัดมูลค่า
หนี้สิน การจัดประเภท การนำเสนอและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการ
เงิน การบัญชีการปรับโครงสร้างหนี้ กำไรต่อหุ้น การบัญชีห้างหุ้นส่วน การ
บัญชีบริษัท ฝึกบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 

0702221 การบัญชีชั้นกลาง 2  3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702121 การบัญชีชั้นต้น 
 หลักการและวิธีการทางการบัญชีสำหรับรายการหนี้สินและส่วนของ
เจ้าของกิจการ ประกอบด้วยการรับรู้รายการ การวัดมูลค่าหนี้สิน การจัดประเภท 
การนำเสนอและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน การบัญชีการปรับ
โครงสร้างหนี้ การบัญชีห้างหุ้นส่วน การบัญชีบริษัทจำกัด งบกระแสเงินสด  ฝึก
บันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 

0702331 การบัญชีต้นทุน                                       3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702115 การบัญชีชั้นต้น 1 และ 0702116 การบัญชี
ชั้นต้น 2 
 ความสำคัญและบทบาทของการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ 
ความหมายของต้นทุนต่าง ๆ การจัดการต้นทุน ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน 
วิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชี
ต้นทุนงานสั่งทำ ระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชี
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้  ของเสียของสิ้นเปลือง งานที่
บกพร่องและเศษซาก และฝึกบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 

0702231 การบัญชีต้นทุน  3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702121 การบัญชีชั้นต้น 
 ความสำคัญและบทบาทของการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ 
ความหมายของต้นทุนต่าง ๆ การจัดการต้นทุน ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน 
วิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชี
ต้นทุนงานสั่งทำ ระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชี
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสียของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง
และเศษซาก และฝึกบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 
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0702117 การใช้ไมโครซอฟท์ออฟฟิศสำหรับงานบัญชี     3(2-2-5) 
 ความรู้พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
สำนักงาน โดยเน้นโปรแกรมที่นำมาใช้ในงานด้านการบัญชี ได้แก่ โปรแกรม
ประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ  โปรแกรมการนำเสนอ โปรแกรม
จัดการฐานข้อมูล และฝึกปฏิบัติ 

0702251 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  บทบาทและองค์ประกอบ
ของระบบสารสนเทศในองค์กร  รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน การใช้ Microsoft Office การสื่อสารข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศ  ระบบเครือข่าย และฝึกปฏิบัติ 

0702215 การภาษีอากร                                         3(3-0-6) 
 หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ ตาม
ประมวลรัษฎากร  และภาษี อ่ืน  ๆ  ที่ เกี่ ยวข้อง โดยคำนึ งถึงจริยธรรม 
ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ ภาษีท้องถิ่น ภาษี
ศุลกากร ภาษีสรรพสามิต 

0702261 การภาษีอากร  3(3-0-6)    
 หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ  ตาม
ประมวลรัษฎากร และภาษีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ 
ที่จ่าย อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต 

0702212 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ                 3(3-0-6) 
 หลักการ วิธีการ และตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณทางธุรกิจ  วิธีโปรแกรมเชิงเส้น การใช้ตัวแบบเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจที่
เกี่ยวกับการจัดการ  การตลาด  การผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง  การเงิน  
และการบริหารงานบุคคล 

0702311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 หลักการ วิธีการ และตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณทางธุรกิจ  วิธีโปรแกรมเชิงเส้น การใช้ตัวแบบเพ่ือแก้ปัญหาทางธุรกิจที่
เกี่ยวกับการจัดการ  การตลาด  การผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง  การเงิน  และ
การบริหารงานบุคคล 

0702321 การบัญชีชั้นสูง 1                                    3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702221 การบัญชีชั้นกลาง 1, 0702222 การบัญชีชั้น
กลาง 2 
การบัญชีสำหรับธุรกิจขายผ่อนชำระ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และสัญญาก่อสร้าง 

0702321 การบัญชีชั้นสูง 1  3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702122 การบัญชีชั้นกลาง 1, 0702221 การบัญชีชั้น
กลาง 2 
 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับธุรกิจฝากขาย กิจการขายผ่อนชำระ 
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ธุรกิจฝากขาย สำนักงานใหญ่และสาขา การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณทางการบัญชีและการแก้ไข
ข้อผิดพลาด สัญญาเช่า และฝึกบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 

ธุรกิจลีสซิ่ง การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลง
ทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด  การรายงานงบการเงินระหว่างกาล การ
บัญชีสัญญาก่อสร้าง การบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  และฝึกบันทึกบัญชี
เป็นภาษาอังกฤษ 

0702322 การบัญชีชั้นสูง 2                                     3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702221 การบัญชีชั้นกลาง 1, 0702222 การบัญชีชั้น
กลาง 2 
 การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ การจัดทำงบการเงินรวม  การ
ร่วมการงานและกิจการร่วมค้า  รายการเงินตราต่างประเทศ  การแปลงค่างบ
การเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  การบัญชีกองทุน กิจการที่ไม่หวังผลกำไร 
และฝึกบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 

0702322 การบัญชีชั้นสูง 2  3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702122 การบัญชีชั้นกลาง 1, 0702221 การบัญชีชั้น
กลาง 2 
 การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ การจัดทำงบการเงินรวม  การร่วม
การงานและกิจการร่วมค้า  รายการเงินตราต่างประเทศ  การแปลงค่างบการเงินที่
เป็นเงินตราต่างประเทศ  การบัญชีกองทุน และฝึกบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 

0702341 การบัญชีเฉพาะกิจการ                              3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702115 การบัญชีชั้นต้น  1, 0702116 การบัญชี
ชั้นต้น 2 
 ลักษณะการดำเนินงานและการบัญชีของกิจการประเภทต่าง ๆ 
ได้แก่ ธนาคาร สถาบันการเงิน ประกันภัย  โรงแรม โรงพยาบาล  กิจการ
ท่องเที่ยว  เกษตรกรรม สหกรณ์ และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และฝึก
บันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 

0702323 การบัญชีเฉพาะกิจการ  3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702121 การบัญชีชั้นต้น  
 วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทต่าง ๆ  ได้แก่ ธนาคาร 
สถาบันการเงิน ประกันภัย  โรงแรม โรงพยาบาล  กิจการท่องเที่ยว  เกษตรกรรม 
สหกรณ์ และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และฝึกบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 
 

0702342 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ                          3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702115 การบัญชีชั้นต้น 1, 0702116 การบัญชี
ชั้นต้น 2 

0702324 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ  3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702121 การบัญชีชั้นต้น 
 ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการด้านการบัญชีของ
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 ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการด้านการบัญชีของ
หน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี ระบบและ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ การจัดทำรายงานทางการเงินของ
หน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน การบัญชีสำหรับการได้รับเงิน
สนับสนุนจากรัฐบาล 

หน่วยงานภาครัฐ นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ  การจัดทำรายงานทางการเงินของ
หน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน  การบัญชีสำหรับการได้รับเงิน
สนับสนุนจากรัฐบาล 

0702343 ทฤษฎีการบัญชี                                      3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702221 การบัญชีชั้นกลาง 1, 0702222  การบัญชี
ชั้นกลาง 2 
 วิวัฒนาการของการบัญชี  ประวัติของวิชาชีพการบัญชี สถาบัน
วิชาชีพการบัญชี แนวคิดทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
หลักและวิธีการรับรู้สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย  

0702325 ทฤษฎีการบัญชี  3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702122 การบัญชีชั้นกลาง 1, 0702221 การบัญชีชั้น
กลาง 2 
 วิวัฒนาการของการบัญชี ประวัติของวิชาชีพการบัญชี สถาบันวิชาชีพ
การบัญชี แนวคิดทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  หลักและ
วิธีการรับรู้สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย  

0702332 การบัญชีเพื่อการจัดการ                            3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702331 การบัญชีต้นทุน  
 การใช้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ในการ
ตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกิจการ การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนปริมาณและกำไร ระบบต้นทุนเต็มและระบบ
ต้นทุนผันแปร ต้นทุนฐานกิจกรรม งบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่น การ
กำหนดราคาสินค้า  การตัดสินใจลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบ  และ
การกำหนดราคาโอน   

0702331 การบัญชีเพื่อการจัดการ  3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702231 การบัญชีต้นทุน 
 การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน
กิจการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างต้นทุนปริมาณและกำไร ระบบต้นทุนเต็มและระบบต้นทุนผันแปร ต้นทุน
ฐานกิจกรรม งบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่น การกำหนดราคาสินค้า การบัญชี
ตามความรับผิดชอบ  และการกำหนดราคาโอน   

0702351 การวางแผนกำไรและการควบคุม                  3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702331 การบัญชีต้นทุน  

0702332 การวางแผนกำไรและการควบคุม  3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702231 การบัญชีต้นทุน 



รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร รายวิชาที่ขอเทียบ 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนกำไรและการควบคุม 
โดยเน้นการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการ
ดำเนินงาน การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน และการรายงานเพ่ือการ
วางแผนกำไรและควบคุม  

 การวางแผนกลยุทธ์ แนวคิดและกระบวนการในการวางแผนกำไรและ
การควบคุม บทบาทของผู้ควบคุมทางการเงิน การใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือใน
การวางแผนและควบคุม การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน และการรายงาน
เพ่ือการวางแผนกำไรและควบคุม  

0702422 การสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อม่ัน         3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702221 การบัญชีชั้นกลาง 1, 0702222 การบัญชีชั้น
กลาง 2  
 แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี และงานที่ให้ความ
เชื่อมั่น มาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายและข้อบังคับ เกี่ยวกับการสอบบัญชี 
จรรยาบรรณ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การวางแผน การ
สอบบัญชีและแนวการตรวจสอบ ความเสี่ยงในการสอบบัญชี การทุจริตและ
ข้อผิดพลาด การควบคุมภายใน หลักฐานการสอบบัญชีและการรวบรวม
หลักฐาน กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี การตรวจสอบเนื้อหาสาระของวงจร
รายได้ วงจรรายจ่าย วงจรการจัดหาเงินทุนและการลงทุน รายงานผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี 

0702341 การสอบบัญชี  3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702122 การบัญชีชั้นกลาง 1, 0702221 การบัญชีชั้น
กลาง 2 
 แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี 
กฎหมายและข้อบังคับ เกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณ หน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การวางแผน การสอบบัญชีและแนวการตรวจสอบ 
ความเสี่ยงในการสอบบัญชี การทุจริตและข้อผิดพลาด การควบคุมภายใน 
หลักฐานการสอบบัญชีและการรวบรวมหลักฐาน กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี 
การตรวจสอบเนื้อหาสาระของวงจรรายได้ วงจรรายจ่าย วงจรการจัดหาเงินทุน
และการลงทุน รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรอง
บัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี 
 

0702334 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                      3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702115 การบัญชีชั้นต้น  1, 0702116 การบัญชี
ชั้นต้น 2 
 ลักษณะ ส่วนประกอบและโครงสร้างของระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี เทคนิคในการจัดทำเอกสาร ทางเดินเอกสารและระบบสารสนเทศ

0702351 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702121 การบัญชีชั้นต้น 
 ลักษณะ ส่วนประกอบและโครงสร้างของระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี ทางเดินเอกสารและระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ทางธุรกิจและวงจรธุรกิจ  เทคนิคในการจัดทำเอกสาร หลักการวิเคราะห์และฝึก



รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร รายวิชาที่ขอเทียบ 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจร
บริหารการเงิน และรายงานทางการเงิน หลักการวิเคราะห์และฝึกออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เพ่ือให้เกิดความรอบรู้และมีประสบการณ์
ปฏิบัติจริง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการควบคุมภายในและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกิจกรรมทางธุรกิจ 

ออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ควบคุมภายในและปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมทางธุรกิจ  
 

0702335 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี                    3(2-2-5) 
 บุรพวิชา : 0702115 การบัญชีชั้นต้น  1, 0702116 การบัญชี
ชั้นต้น 2 
 การเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี การกำหนดค่าเริ่มต้น
ของระบบงานบัญชี การบันทึกข้อมูลทางการบัญชีและการออกรายงานทางธุรกิจ 
การแสดงผลลัพธ์และรายงานทางการเงินจากโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 
โดยมีการฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้มีประสบการณ์จริง 

0702352 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี  3(2-2-5) 
 บุรพวิชา : 0702121 การบัญชีชั้นต้น 
 โครงสร้างทั่วไปของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีการใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปในการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีการบันทึกรายการทางบัญชีและการ
ประมวลผลสารสนเทศทางการบัญชีแบบระบบเชื่อมโยง และฝึกปฏิบัติ 
 

0702381 การจัดการฐานข้อมูล  3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702117 การใช้ไมโครซอฟท์ออฟฟิศสำหรับงานบัญชี 
 แนวคิด โครงสร้างหลัก และองค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล 
หลักการจัดโครงสร้างฐานข้อมูลและวิธีการออกแบบระบบฐานข้อมูลโดยใช้
แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพ่ือจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์สื่อบันทึกข้อมูลที่ใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ง่ายต่อการนำมาใช้  ในการ
จัดเก็บข้อมูลและการประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลในระบบงานบัญชี  

0702353 การจัดการฐานข้อมูล  3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702251  หลักเบื้ องต้น เกี่ ยวกับระบบสารสนเทศ
 แนวคิด โครงสร้างหลัก และองค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล 
หลักการจัดโครงสร้างฐานข้อมูลและวิธีการออกแบบระบบฐานข้อมูลโดยใช้
แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพ่ือจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์สื่อบันทึกข้อมูลที่ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ง่ายต่อการนำมาใช้ ในการจัดเก็บข้อมูล
และการประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลในระบบงานบัญชี  
 

0702382 โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการวางแผน               3(2-2-5) 0702354 โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการวางแผนทรัพยากร 3(2-2-5) 



รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร รายวิชาที่ขอเทียบ 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 

              ทรัพยากรองค์การกับงานบัญชี 
              บุรพวิชา : 0702334 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 หลักการของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสำเร็จในการปฏิบัติใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ การประยุกต์
งานด้านการบัญชีกับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ กลุ่มระบบงาน
ทางการบัญชี และฝึกปฏิบัติ 

 องค์การกับงานบัญชี 
                บุรพวิชา : 0702351 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 หลักการของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสำเร็จในการปฏิบัติใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ การประยุกต์งาน
ด้านการบัญชีกับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ กลุ่มระบบงานทางการบัญชี 
ระบบบัญชีแยกประเภทและการจัดทำงบการเงินและฝึกปฏิบัติ 

0702333 การบัญชีภาษีอากร                                   3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702115 การบัญชีชั้นต้น  1, 0702116 การบัญชี
ชั้นต้น 2, 0702215 การภาษีอากร  
 การบัญชีสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ความแตกต่างระหว่างกำไรสุทธิทางบัญชีกับ
กำไรสุทธิทางภาษี การเปิดเผยรายการภาษีเงินได้ในรายงานทางการเงิน ภาษี
เงินได้รอตัดบัญชี การจัดทำรายงานภาษี และกรอกแบบแสดงรายการภาษี 

0702361 การบัญชีภาษีอากร     3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702121 การบัญชีชั้นต้น, 0702261 การภาษีอากร 
 หน้าที่และความรับผิดชอบของธุรกิจตามกฎหมายบัญชีและประมวล
รัษฎากร การคำนวณ ภาษี  และการบัญ ชี สำหรับภาษี เงิน ได้นิ ติ บุ คคล 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมทั้งการคำนวณภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ความแตกต่างระหว่างกำไรสุทธิทางบัญชีกับกำไรสุทธิทาง
ภ าษี  ก าร เปิ ด เผ ย รายการภ าษี เงิน ได้ ใน งบ การ เงิน  แล ะภ าษี เงิน ได้  
รอตัดบัญชี  และฝึกบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ 

0702371 การจัดการทรัพยากร                                    3(3-0-6) 
 แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์   
องค์ประกอบในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการวางแผนกำลังคน การสรรหา  
การคัดเลือก การบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรมและพัฒนา การ
จัดการผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ การจัดการ
สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน  และจริยธรรมในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์  

0702375 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0-6) 
 แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์   
องค์ประกอบในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการวางแผนกำลังคน การสรรหา  
การคัดเลือก  การบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์  การฝึกอบรมและพัฒนา การ
จัดการผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ การจัดการสุขภาพ
และความปลอดภัยของพนักงาน  และจริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์  



รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร รายวิชาที่ขอเทียบ 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 

702383 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                     3(3-0-6) 
 ลักษณะโครงสร้างธุรกิจและตัวแบบทางธุรกิจ การประกอบธุรกิจ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักการดำเนินธุรกิจและการจัดการ การวางแผน
ธุรกิจ การตลาดออนไลน์ ระบบการชำระเงิน การดำเนินงานและการจัดส่ง 
การสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างระบบความปลอดภัยให้กับธุรกิจ 
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต และฝึกปฏิบัติการทำธุรกิจทาง
อินเทอร์เน็ต 

0702376 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
 ลักษณะโครงสร้างธุรกิจและตัวแบบทางธุรกิจ การประกอบธุรกิจผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักการดำเนินธุรกิจและการจัดการ การวางแผนธุรกิจ 
การตลาดออนไลน์ ระบบการชำระเงิน การดำเนินงานและการจัดส่ง การสร้าง
ความน่าเชื่อถือและการสร้างระบบความปลอดภัยให้กับธุรกิจ จริยธรรมในการ
ดำเนินธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต และฝึกปฏิบัติการทำธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต 

0702372 การจัดการผลิตและการดำเนินงาน               3(3-0-6) 
 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการจัดการผลิตและดำเนินงาน หน้าที่
ในการผลิต ตลอดจนการดำเนินงานการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การวางแผนการผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ การเลือกทำเล
ที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการผลิต การพยากรณ์ความต้องการ การวางแผน
กำลังการผลิต การจัดลำดับงานและตารางการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง
สมัยใหม่ 

0702377 การวางแผนและควบคุมการผลิต  3(3-0-6) 
 แนวคิดและหลักการการจัดการดำเนินงาน การวางแผน การ
ปฏิบัติการและการควบคุมการดำเนินงาน  เทคนิคการพยากรณ์ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี การวางแผนกำลังการผลิต  การเลือกทำเลที่ตั้ง การวาง
แผนผังกระบวนการ  การวางแผนการผลิตรวม  การจัดการคุณภาพ การจัดการ
สินค้าคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 
การจัดตารางการผลิต  และการจัดการโครงการ 

0702411 การจัดการเชิงกลยุทธ์                                3(3-0-6) 
 ความสำคัญและกระบวนการของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การ
กำหนดทิศทางองค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน กล
ยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับหน้าที่ การนำกลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยมีวิเคราะห์กรณีศึกษาจริง เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์เชิงปฏิบัต ิ

0702411 การจัดการเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
 หลักการ กระบวนการในการจัดการเชิ งกลยุทธ์  วิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ การกำหนดทิศทางขององค์การ  การ
กำหนดกลยุทธ์ระดับองค์การ ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่  การนำกลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ  การประเมินและควบคุมกลยุทธ์  และจริยธรรมในการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

0702442 การบัญชีระหว่างประเทศ                           3(3-0-6) 0702421 การบัญชีระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
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 บุรพวิชา : 0702115 การบัญชีชั้นต้น 1 , 0702116 การบัญชี
ชั้นต้น 2 
 การเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของประเทศต่าง ๆ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
แต่ละประเทศ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อรายงานทางการเงินและการเปิดเผย  

 บุรพวิชา : 0702121 การบัญชีชั้นต้น 
 ระบบบัญชีในธุรกิจระหว่างประเทศ การเปรียบเทียบระบบบัญชีและ
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีของประเทศต่าง ๆ การลดความแตกต่างทางการบัญชี การ
ซื้อตราสารล่วงหน้า และภาวะเงินเฟ้อ งบการเงินระหว่างประเทศและการเปิดเผย
ข้อมูล งบการเงินรวมและรายงานตามส่วนงานของบริษัทข้ามชาติ การวิเคราะห์
งบการเงินนานาชาติ การกำหนดราคาโอนและภาษีระหว่างประเทศ การวางแผน
และควบคุมของบริษัทข้ามชาติ 

0702441 สัมมนาการบัญชีการเงิน                             3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702221 การบัญชีชั้นกลาง 1, 0702222 การบัญชีชั้น
กลาง 2  
 การวิเคราะห์ การอภิปราย การนำมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงินสำหรับองค์กรประเภทต่าง 
ๆ โดยใช้กรณีศึกษาและประเด็นที่น่าสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

0702422 สัมมนาการบัญชีการเงิน  3(2-2-5) 
 บุรพวิชา : 0702121 การบัญชีชั้นกลาง 1, 0702221 การบัญชีชั้น
กลาง 2 
 การวิเคราะห์ การอภิปราย การนำมาตรฐานการบัญชีไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงินสำหรับองค์กรประเภทต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษา
ทางบัญชีการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจรรยาบรรณวิชาชีพและฝึก
ปฏิบัติ  

0702421 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์             3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702115 การบัญชีชั้นต้น  1, 0702116 การบัญชี
ชั้นต้น 2, 0702322 การบัญชีชั้นสูง 2 
 การรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล วิธีการและ
เครื่องมือในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์อุตสาหกรรม  
ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน  การ
วิเคราะห์งบการเงินรวมจากกรณีศึกษา เพ่ือให้เกิดประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 

0702431 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์  3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702121 การบัญชีชั้นต้น 
 การรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการ
และเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางการบัญชีอ่ืนที่สำคัญเพ่ือ
การตัดสินใจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม  ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้
นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน  การวิเคราะห์งบการเงินรวมจากกรณีศึกษา และ
ศึกษารายงานทางการเงินภาษาอังกฤษ 
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และศึกษารายงานทางการเงินภาษาอังกฤษ 
0702452 การบริหารต้นทุน                                    3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702331 การบัญชีต้นทุน  
 แนวคิดต้นทุนในสภาพแวดล้อมธุรกิจสมัยใหม่  การบริหารต้นทุน
เชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า การจัดการต้นทุนฐานกิจกรรม 
ต้นทุนเป้าหมาย ต้นทุนคุณภาพ ระบบบริหารสินค้าคงเหลือทันเวลา การวัดผล
การดำเนินงานแบบดุลยภาพ  เทคนิคในการปรับปรุงความสามารถในการผลิต
และความยั่งยืน อันได้แก่ เทคนิคไคเซ็น และเทคนิคอ่ืน ๆ ในการจัดการต้นทุน    

0702432 การบริหารต้นทุน  3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702231 การบัญชีต้นทุน 
 แนวคิดต้นทุนในสภาพแวดล้อมธุรกิจสมัยใหม่  การบริหารต้นทุน
เชิงกลยุทธ์ ต้นทุนเป้าหมาย ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนคุณภาพ ต้นทุนทันเวลา 
ต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพิจารณาต้นทุนตามทฤษฎีข้อจำกัด การวัดผล
การปฏิบัติงาน การวัดผลการดำเนินงานแบบดุลยภาพ 

0702451 สัมมนาการบัญชีบริหาร                             3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702332 การบัญชีเพื่อการจัดการ 
   ศึกษา อภิปราย ประเด็นที่น่าสนใจทางการบัญชีบริหารตาม
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน จรรยาบรรณวิชาชีพ วิเคราะห์บทบาทของการบัญชี
บริหารกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกล
ยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีต้นทุน และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการ
บริหารและฝึกปฏิบัติ  

0702433 สัมมนาการบัญชีบริหาร  3(2-2-5) 
 บุรพวิชา : 0702331 การบัญชีเพือ่การจัดการ 
 ศึกษา อภิปราย ประเด็นที่น่ าสนใจทางการบัญชีบริหารตาม
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน จรรยาบรรณวิชาชีพ วิเคราะห์บทบาทของการบัญชี
บริหารกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกล
ยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีต้นทุน และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการ
บริหารและฝึกปฏิบัติ 

0702323 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน    3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702115 การบัญชีชั้นต้น  1, 0702116 การบัญชี
ชั้นต้น 2 
 การกำกับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยงขององค์กร การประเมินประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน การควบคุมภายในที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ แนวคิดการ

0702441 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702121 การบัญชีชั้นต้น 
 การกำกับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน การจัดการความเสี่ยงขององค์กร การประเมินประสิทธิภาพการควบคุม
ภายใน การควบคุมภายในที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ แนวคิดการตรวจสอบ
ภายใน การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรมและมาตรฐานการ
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ตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การจัดตั้ง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการ
ทุจริตในองค์กร 

ปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน 
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร 

0702462 ปัญหาการสอบบัญชี                                3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702341 การสอบบัญชีและการบริการให้ความเชื่อมั่น  
 ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี 
มาตรฐานการสอบบัญชีใหม่ การประยุกต์หลักการสอบบัญชีในสถานการณ์ต่าง 
ๆ และการรายงานการสอบบัญชี 

0702442 ปัญหาการสอบบัญชี  3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702341 การสอบบัญชี 
 ปัญหาต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี 
มาตรฐานการสอบบัญชีใหม่ การประยุกต์หลักการสอบบัญชีในสถานการณ์ต่าง ๆ 
และการรายงานการสอบบัญชี 

0702463 การบัญชีนิติเวช                                     3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702341  การสอบบัญชีและการบริการให้ความ
เชื่อมั่น  
 ความหมาย แนวคิด และการพัฒนารูปแบบการบัญชีนิติเวช ความ
แตกต่างระหว่างการบัญชีนิติเวชกับการตรวจสอบทุจริต คุณสมบัติและหน้าที่
ความรับผิดชอบของนักบัญชีนิติเวช สถาบันวิชาชีพการบัญชีนิติเวช เทคนิค
วิธีการตรวจสอบ และการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการฟ้องร้องเพ่ือ
ดำเนินคดีในศาล  

0702443 การบัญชีนิติเวช  3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702341  การสอบบัญชี 
 ความหมาย แนวคิด และการพัฒนารูปแบบการบัญชีนิติเวช ความ
แตกต่างระหว่างการบัญชีนิติเวชกับการตรวจสอบทุจริต  คุณสมบัติและหน้าที่
ความรับผิดชอบของนักบัญชีนิติเวช สถาบันวิชาชีพการบัญชีนิติเวช เทคนิควิธีการ
ตรวจสอบ และการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการฟ้องร้องเพ่ือดำเนินคดีในศาล  

0702461 สัมมนาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน    3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702341 การสอบบัญชีและการบริการให้ความเชื่อมั่น 
 ศึกษา อภิปราย และวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจด้านการสอบ
บัญชีและการตรวจสอบภายในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการสอบ

0702444 สัมมนาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน      3(2-2-5) 
 บุรพวิชา : 0702341 การสอบบัญชี 
 ศึกษา อภิปราย และวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจด้านการสอบบัญชี
และการตรวจสอบภายในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี 
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บัญชี ปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศและฝึกปฏิบัติ  

ปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศและฝึกปฏิบัติ 

0702481 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี         3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702334 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 ศึกษา อภิปราย และวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ปัญหาจากการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีสำหรับหน่วยงาน การวิเคราะห์และ
นำเสนอเทคนิคที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

0702451 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี  3(2-2-5) 
 บุรพวิชา : 0702351 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 ศึกษา อภิปราย และวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีทั้งในประเทศและต่างประเทศ อุปสรรคและปัญหาจาก
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีสำหรับหน่วยงาน การวิเคราะห์และ
นำเสนอเทคนิคที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและการจัดทำระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีและฝึกปฏิบัติ  

0702471 การวิจัยทางบัญชี                                      3(2-2-5) 
 บุรพวิชา : 0702214 สถิติธุรกิจ 
               แนวคิดและหลักการสำหรับการวิจัยทางการบัญชี การทบทวน
วรรณกรรมทางการบัญชี การออกแบบงานวิจัย การใช้สถิติอย่างง่ายในการ
วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลและอภิปรายผลวิจัย การนำเสนองานวิจัย และฝึก
ปฏิบัติการวิจัย 

0702471 การวิจัยทางบัญชี  3( 2-2-5)
 บุรพวิชา : 0702217 สถิติธุรกิจ 
 แนวคิดและหลักการสำหรับการวิจัยทางการบัญชี  การทบทวน
วรรณกรรมทางการบัญชี การออกแบบงานวิจัย  การใช้สถิติอย่างง่ายในการ
วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลและอภิปรายผลวิจัย และฝึกปฏิบัติ 

0702472 การวิเคราะห์หลักทรัพย์        3(3-0-6) 
 ขอบเขตของการวิเคราะห์หลักทรัพย์ คุณสมบัติของหลักทรัพย์ 
ลำดับขั้นของการวิเคราะห์ หลักทรัพย์ การคัดเลือกหลักทรัพย์ การคาดคะเน
กำไรสุทธิและเงินปันผล ทฤษฎีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ 

0702473 การวิเคราะห์หลักทรัพย์  3(3-0-6) 
 ขอบเขตของการวิเคราะห์หลักทรัพย์ คุณสมบัติของหลักทรัพย์ ลำดับ
ขั้นของการวิเคราะห์ หลักทรัพย์ การคัดเลือกหลักทรัพย์ การคาดคะเนกำไรสุทธิ
และเงินปันผล ทฤษฎีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ 
 

0702491 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                  3(0-6-3) 0702481 การบัญชีภาคปฏิบัติ  3(0-6-3) 
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 การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ การใช้
เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับสังคม การทำงานเป็นทีม และ
การเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

 ฝึกปฏิบัติทางการบัญชีโดยใช้เอกสารรายการค้า ประกอบด้วยการ
วิเคราะห์รายการค้า กระบวนการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การจัดทำ
กระดาษทำการ การปรับปรุงรายการบัญชี การจัดทำงบทดลอง การปิดบัญชี การ
จัดทำงบการเงินของกิจการพาณิชยกรรม และกิจการผลิตสินค้า การจัดทำสมุด
รายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอดและบัญชีย่อย ระบบใบสำคัญและระบบเงินสดย่อย 
โดยการบันทึกด้วยมือและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบันทึกบัญชี 
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0000111  ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา      3(3-0-6)  
 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ฟังบรรยายทาง
วิชาการ จับใจความ สรุปความ และนำเสนอด้วยการพูดหรือเขียน  ศึกษา
ค้นคว้าความรู้จากการอ่านสื่อสิ่ งพิมพ์และสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  วิ เคราะห์  
สังเคราะห์ นำเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม 
และมารยาทในการสื่อสาร 

01-011-001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                  3(3-0-6) 
            เอกลักษณ์ของภาษาไทย การฝึกทักษาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน การอ่านและการฟังเพ่ือจับใจความสำคัญ การสื่อ
ความคิดด้วยการพูดและการเขียน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อผสมในการ
นำเสนอ 
01-011-001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                        3(3-0-6) 
            ทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การฝึกทักษะการใช้
ภาษาไทยด้านการฟังการพูด การอ่าน และการเขียน การอ่านและการฟังเพ่ือจับ
ใจความสำคัญ การสื่อความคิดด้วยการพูดและการเขียน และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสื่อผสมในการนำเสนอ 
3000-1101  ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ                 3(3-0)                         
            ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับการใชภาษาไทย สื่อสารอย่างมีศิลปะ
ถูกตองตามหลักเกณฑ กาลเทศะ บุคคล และโอกาส วิเคราะห์ ประเมินคาสารจาก
การฟง การดู การอา่น การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู ขอคดิเห็น ขอเสนอแนะ 
และวิจารณอย่างมีเหตุผล การพูดที่ใชงานอาชีพ และในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม 
การเขียนจดหมายที่ จำเป็น ตองานอาชีพ  การใชภาษาไทยในการเขียน
ประชาสัมพันธ์ และเขียนโฆษณา เขียนรายงาน เขียนโครงการ และบทร้อยกรอง
เพ่ืองานอาชีพ ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวของและเกิดประโย
ชนในงานอาชีพและการดำเนินชีวิต 

0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวัน                  3(3-0-6) 
 ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้น
การฟัง พูด เพ่ือการสื่อสาร 

01-012-003  สนทนาภาษาอังกฤษ                             3(3-0-6) 
             ทบทวนไวยากรณ์และโครงสร้างสำคัญในภาษาอังกฤษ การทักทาย 
การกล่าวลา การแนะนำตนเองและผู้อ่ืน การใช้ภาษาตามสถานการณ์สังคม การ
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แสดงความรู้สึกและการแสดงความคิดเห็น การพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันและ
เหตุการณ์ในอดีตการพูดโทรศัพท์ การสอบถามข้อมูล การบอกทิศทางและสถาน
ที่ตั้ง ละการพูดเรื่องงานและสถานท่ีทำงาน 
01-312-003  สนทนาภาษาอังกฤษ                        3(3-0-6) 
             การทักทาย การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การกล่าวลา การขอโทษ 
การขอบคุณ การกล่าวแสดงความรู้สึกยินดีและเสียใจ การแสดงความคิดเห็น การ
นัดหมาย การพูดโทรศัพท์ การซื้อขายและต่อรองราคา การสั่งอาหาร การ
สอบถามและบอกทิศทาง 

0000122  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 หลักการ กลวิธีการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านและเขียน
ประโยคและข้อความสั้น ๆ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
 

01-012-001  ภาษาอังกฤษ 1                            3(3-0-6)           
 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
หน้าที่และประเภทของคำศัพท์ รูปแบบกาลปัจจุบัน อดีต และอนาคต การถาม
และตอบคำถาม กลุ่มคำและสำนวน การอ่านเนื้อเรื่องสั้น ๆ ที่มีโครงสร้างภาษาไม่
ซับซ้อน                       
01-012-002  ภาษาอังกฤษ 2                                    3(3-0-6)           
              คำศัพท์และหลักไวยากรณ์ขั้นสูง ฝึกทักษะการฟังและการสนทนา
โต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันด้วยถ้อยคำและสำนวนภาษาที่ถูกต้อง 
การอ่านเนื้อเรื่องที่มีประโยคซับซ้อนขึ้น การแต่งประโยคและการเขียนเรียงความ
ที่มีความยาวและซับซ้อนมากขึ้น 

0000162  สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต               3(3-0-6) 
 ปัญหา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
นิเวศวิทยา และภัยพิบัติ จิตสำนึกและจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ความรู้
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาดุลยภาพของสิ่ งแวดล้อม และใช้

01-032-004  สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร        3(3-0-6) 
              ความรู้ พ้ืนฐานทางสิ่ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลัก
นิเวศวิทยาและ สมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษ
สิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขมลพิษ มลพิษกับปัญหาสุขภาพ กฎหมาย
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นวัตกรรมเพ่ือการแก้ปัญหา 
 

เกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสานและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
02-031-005  สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร       3(3-0-6) 
              ความรู้ พ้ืนฐานทางสิ่ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลัก
นิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ 
มลพิษ สิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขมลพิษ มลพิษกับปัญหาสุขภาพ กฎ
ข้อบังคับเกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

0000163  วิถีอาเซียน                                                   3(3-0-6) 
            ภูมิ รัฐศาสตร์ ชาติ พันธุ์สัมพันธ์  ความเป็นมา อัตลักษณ์ความ
หลากหลาย มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม วิถีประช าคม เศรษฐกิจ
ประชาชาติ บุคคลสำคัญ ปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก สถานการณ์ปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคตของอาเซียน 

01-022-004  เอเชียอาคเนย์ศึกษา                                3(3-0) 
           ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมนุษย์วิทยาของเอเชียอาคเนย์ การเมือง
การปกครองและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนาและประเพณี ลักษณะ 
พ้ืนที่ ทรัพยากร ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม ความขัดแย้งและการร่วมมือ
ระหว่างประเทศ สังคมสมัยใหม่และความเป็นสากล การพัฒนาและความร่วมมือ
ทางการเกษตร อุตสาหกรรม และการค้า การจัดระบบเศรษฐกิจ 

0702111 หลักการตลาด                                        3(3-0-6) 
 ความหมาย แนวคิด และความสำคัญของการตลาด บทบาทหน้าที่ 
และผลกระทบที่สำคัญของการตลาดต่อเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อมที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการตลาด  พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด 
การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาด 
เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล และจริยธรรมของนักการ
ตลาด 

 13-121-101  หลักการตลาด                         3(3-0-6) 
              บทบาทและความสำคัญของการตลาดที่มีผลต่อสังคม เศรษฐกิจ 
พัฒนาการของแนวความคิดการตลาดกิจกรรมและหน้าที่ทางการตลาดลักษณะ
และพฤติกรรมการซื้อในตลาดผู้บริโภคและตลาดอุตสาหกรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการกำหนดส่วนประสมการตลาด กลยุทธ์การตลาด การประยุกต์เทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรมการตลาดจริยธรรมการตลาด และความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
13-121-101  หลักการตลาด                                     3(3-0-6) 
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              ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของการตลาดที่มีต่อสังคมและ
เศรษฐกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พัฒนาการของแนวความคิด 
การตลาด กิจกรรมและหน้าที่ทางการตลาด ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อใน
ตลาดผู้บริโภคและตลาดอุตสาหกรรม ส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด 
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานการตลาด จริยธรรมการตลาดและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

0702112 หลักการจัดการธุรกิจสมัยใหม่  3(3-0-6) 
 ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความสำคัญของการ
จัดการ การวางแผน การจัดการองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การนำ
และการควบคุม การจัดการการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาองค์การ ให้สอดคล้อง
กับรูปแบบธุรกิจในยุคสมัยใหม่ จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อ
สังคม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ 

13-101-101  องค์การและการจัดการ                        3(3-0-6) 
              ความหมายขององค์การและการจัดการ แนวความคิดและวิวัฒนาการ
ทางการจัดการ โครงสร้างองค์การและการออกแบบองค์การ กระบวนการจัดการ
การวางแผน การจัดองค์การ การนำ การควบคุม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
จัดการติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร การจัดการความเปลี่ยนแปลง
และนวัตกรรมการจัดการในยุคโลกาภิวัตน์  จริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

0702113 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                   3(3-0-6) 
 ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการจัดการในธุรกิจ 
วิธีการวัดรายได้ประชาชาติ การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด 
การพยากรณ์อุปสงค์ การวิเคราะห์การผลิต ต้นทุน รายรับและกำไร โครงสร้าง
ของตลาดและการกำหนดราคาขาย หลักความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 
หลักการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจ   

13-101-102  หลักเศรษฐศาสตร์                                 3(3-0-6) 
              แนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์ และอุปทาน ความ
ยืดหยุ่นพฤติกรรมผู้บริโภค การผลิตและต้นทุนการผลิต ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และ
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์  แนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์มหภาค รายได้
ประชาชาติวัฏจักรธุรกิจ การเงินการธนาคาร นโยบายการคลังและการเงิน การค่า
และการเงินระหว่างประเทศ 
13-123-213  หลักเศรษฐศาสตร์                                 3(3-0-6) 
 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดของเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์อุปทานและ
ดุลยภาพตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
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ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต รายรับและกาไรจากการผลิต การกาหนดราคา
และปริมาณการผลิตของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่
สมบูรณ์ ตลาดปัจจัยการผลิต 

0702114 กฎหมายธุรกิจ                                  3(3-0-6) 
 หลักการทั่ วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ ซื้อขาย เช่าซื้อ จำนอง จำนำ กู้ยืม ค้ำประกัน 
ตั๋วเงิน และตราสารทางการเงินทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้  การจัดตั้งธุรกิจ
แบบต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 

13-113-008  กฎหมายธุรกิจ                                   3(3-0-6) 
              บทบัญญัติของกฎหมายที่สำคัญในทางธุรกิจเกี่ยวกับบุคคล นิติบุคคล 
(ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด) นิติกรรม 
สัญญาซื้อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
ตั๋วแลกเงิน เช็ค ค้ำาประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน นายหน้า 
13-111-102  กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 3(2-2-5) 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์การธุรกิจ 
กฎหมายควบคุมการดาเนินงานของธุรกิจ กฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม 
ตั๋วเงินและแรงงาน หน้าที่ในการเสียภาษี การคานวณ การใช้และวิธีการยื่นแบบ
แสดงรายการเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก 
ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอ่ืนตามประมวลรัษฎากร 

0702214 สถิติธุรกิจ                                             3(3-0-6) 
 การรวบรวมข้อมู ลอย่ าง เป็ น ระบบ  ค่ าสถิ ติ ของตั วอย่ าง 
ค่าพารามิเตอร์ของประชากร ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรเชิงสุ่มและค่าที่
คาดไว้ การแจกแจงความน่าจะเป็น การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคส
แควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย 
การแปลความค่าทางสถิติด้านธุรกิจ 

13-111-103  สถิติธุรกิจ                                 3(3-0-6) 
               บทนำหลักการทางสถิติ ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของ
ตัวแปรสุ่มการแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์การถดถอยและ
สหสัมพันธ์อย่างง่าย และการวิเคราะห์อนุกรมเวลา 
13-111-103  สถิติธุรกิจ                                 3(3-0-6) 
 ศึกษาเกี่ยวกับบทนาหลักการทางสถิติ ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความ
น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่าและการ
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ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย และการวิเคราะห์อนุกรมเวลา 

0702117 การใช้ไมโครซอฟท์ออฟฟิศสำหรับงานบัญชี     3(2-2-5) 
 ความรู้พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
สำนักงาน โดยเน้นโปรแกรมที่นำมาใช้ในงานด้านการบัญชี ได้แก่ โปรแกรม
ประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ  โปรแกรมการนำเสนอ โปรแกรม
จัดการฐานข้อมูล และฝึกปฏิบัติ 

13-131-101  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ    3(2-2-5) 
                   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์  เทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศและการจัดการองค์กร อินเทอร์เน็ตและระบบ
เครือข่าย การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ กฎหมายและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมนำเสนอผลงาน โปรแกรมตารางการคำนวณ การ
วิเคราะห์ข้อมูล การจัดการข้อมูล โปรแกรมสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ ฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ 
13-131-101  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ    3(2-2-5) 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศและการจัดการองค์กร 
อินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและพระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมนาเสนอ
ผลงาน โปรแกรมตารางการคานวณ การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการข้อมูล 
โปรแกรมสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ 

0702491 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                  3(0-6-3) 
 การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ การ
ใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับสังคม การทำงานเป็น
ทีม และการเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

13-112-209  โครงงานทางการบัญชี                 4(0-12-6) 
                 ศึกษาและวิเคราะห์แผนการดำเนินโครงการ ปฏิบัติการใน
โครงการตามที่ได้รับอนุมัติ วิเคราะห์การปฏิบัติงาน ปัญหาและกำหนดวิธีการ
แก้ปัญหา นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเป็นระยะ ๆ การนำเสนอผลการ
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ดำเนินงานในขั้นตอนสุดท้าย การจัดทำรายงานโครงการที่สมบูรณ์ 
13-115-201  โครงงานทางการบัญชี                  4(0-12-6) 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับโครงงานทางการบัญชีเพ่ือการศึกษาวิเคราะห์และ
หาแนวทางในการแก้ปัญหา พัฒนา ต่อยอด โดยนาความรู้และทฤษฎีทางการบัญชี 
มาประยุกต์ใช้เพ่ือก่อให้เกิดความสามารถทางการแข่งขัน และช่วยเหลือชุมชน 
13-112-208  การฝึกงานทางการบัญชี                     4(0-54-0) 
                  เน้นการฝึกปฏิบัติงานด้นบัญชีในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนนักศึกษาจะต้องเข้าฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในหน่วยงานนั้นไม่
น้อยกว่า 320 ชั่วโมง โดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่หน่วยงานมอบหมายให้ทำหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการกำหนดลักษณะงาน แผนการฝึก
ปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา เพ่ือการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน 
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0702114 กฎหมายธุรกิจ                                        3(3-0-6) 
 หลักการทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ ซื้อขาย เช่าซื้อ จำนอง จำนำ กู้ยืม ค้ำประกัน 
ตั๋วเงิน และตราสารทางการเงินทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้  การจัดตั้งธุรกิจ
แบบต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 

3200-1002  กฎหมายธุรกิจ                                 3(3-0) 
               ศึกษาเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม หนี้ เอกเทศสัญญาที่สำคัญ ได้
แก ซื้อขาย แลกเปลี่ยน เชา ทรัพย์ เชาซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ ฝากทรัพย์ 
ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน นายหนา ประนีประนอมยอมความ ตั๋ว
เงิน และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค การจัดตั้งการ
ดำเนินงาน ห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติล
มละลาย 
พระราชบัญญัติโรงงาน 

0702211 การเงินธุรกิจ                                         3(3-0-6) 
 ขอบเขต บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงิน เป้าหมายและ
ความสำคัญของการจัดการการเงินของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ เทคนิคของ
การวิเคราะห์ทางการเงิน หลักเบื้องต้นในการจัดการการเงินของธุรกิจทั้งด้าน
การวางแผนทางการเงิน การจัดหาเงินทุน และการจัดสรรเงินทุน การเลือกใช้
เครื่องมือและการบริหารการเงิน 

3205-2003  การเงินธุรกิจ                                           3(3-0) 
           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของเงินต่อธุรกิจ การจัด
หารเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาวการบริหารสินทรัพย์
หมุนเวียน การวิเคราะห์อัตราสวนทางการเงิน การวางแผนกำไร การจัดทำ
งบประมาณเงินสดและการควบคุมทางการเงิน วิธีจัดสรรเงินทุนต่าง ๆ การ
พิจารณาโครงการลงทุน คาของทุน นโยบายเงินปันผลและการตัดสินใจ การ
ประเมินคาของธุรกิจเพ่ือการรวมกิจการและการเลิกกิจการ 

0702214 สถิติธุรกิจ                                             3(3-0-6) 
 การรวบรวมข้อมู ลอย่ างเป็ น ระบบ  ค่ าสถิ ติ ของตั วอย่ าง 
ค่าพารามิเตอร์ของประชากร ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรเชิงสุ่มและค่าที่
คาดไว้ การแจกแจงความน่าจะเป็น การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคส
แควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย 
การแปลความค่าทางสถิติด้านธุรกิจ 

3000—1524  สถิติ                                                       3(3-0) 
   ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและขอบข่ายของสถิติ การวัด
แนวโน้มเข้าสู่สวนกลาง การวัดการกระจายของขอมูล คะแนนมาตรฐาน การ
ประมาณคาเฉลี่ยประชากร การทดสอบสมมติฐานทางสถิติการทดสอบ
เกี่ยวกับคาเฉลี่ยของประชากร และสัดสวนของประชากร การทดสอบ ไคส
แควร การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์ 
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0702351 การวางแผนกำไรและการควบคุม                  3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702331 การบัญชีต้นทุน  
 การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนกำไรและการควบคุม 
โดยเน้นการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการ
ดำเนินงาน การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน และการรายงานเพ่ือการ
วางแผนกำไรและควบคุม  
 
 

3201-2009  การวางแผนและการควบคุม                        3(3-0) 
              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทำ
งบประมาณสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม และธุรกิจอุตสาหกรรม 
ตลอดจนศึกษาถึงการนำงบประมาณไปใชในการควบคุม และวัดผลการ
ดำเนินงานของธุรกิจ โดยใชเทคนิคทางการเงินการวิเคราะห์งบการเงิน และวิธี
อ่ืน ๆ 

0702492 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                        3(0-9-0) 
 การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในหน่วยงานภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ฝึก
ความอดทน เพ่ือให้เกิดการสู้งาน และความรับผิดชอบ โดยมีระยะเวลาในการ
ฝึกประสบการณ์อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 8 สัปดาห์ 

3000-7001  ฝึกงาน                                4(0-4) 
           ฝกปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพไม่
น้อยกว่า 320 ชั่วโมง ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ
แหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชำนาญด้านการ ควบคุมงาน ตรวจสอบงาน 
ติดตามประเมินผลการจัดการวิชาชีพในระดับเทคนิค โดยผานความเห็นชอบ
ร่วมกันของผู้รับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้นๆ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการ  ฝกงาน 
3201-6001  โครงการ                               4(0-4) 
           ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการบูรณาการความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์เพ่ือวางแผนพัฒนางานในสาขาวิชาชีพด้วยกระบวนการทดลอง 
สำรวจ ประดิษฐ์คิดค้นหรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวข้อโครงการ 
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดำเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปผลการ
ดำเนินงานและจัดทำรายงาน การนำเสนอผลงาน การใช้สื่อโสตทัศน์
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ประกอบการนำเสนอผลงานโครงการ 
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0000111  ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา                            3(3-0-6)  
 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ฟังบรรยาย
ทางวิชาการ จับใจความ สรุปความ และนำเสนอด้วยการพูดหรือเขียน  ศึกษา
ค้นคว้าความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์  
สังเคราะห์ นำเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม 
และมารยาทในการสื่อสาร 

3000-1101  ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ   3(3-0) 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในชีวิตประจำวัน และในงานอาชีพจากสื่อ
ประเภทต่าง ๆ การนำเสนอข้อมูลหรือบรรยายสรุป การพูดในงานอาชีพและในโอกาส
ต่าง ๆ ของสังคม  การเขียนเพ่ือติดต่อกิจธุระและธุรกิจ และการเขียนรายงานวิชาการ
หรือรายงานการวิจัย 
000-1103  ภาษาไทยเพื่อการนำเสนองาน  3(3-0) 
 

0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวัน                  3(3-0-6) 
 ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้น
การฟัง พูด เพ่ือการสื่อสาร 

3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3(3-0) 
 ศึกษาและปฏิบั ติ เกี่ ยวกับทั กษะการฟั ง พูด   อ่ าน  และเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันและทางด้านธุรกิจฝึกการสนทนา
สอบถามและให้ข้อมูลเบื้องต้นทางธุรกิจ การให้ข้อมูลส่วนบุคคล การให้ข้อมูลหรือ
คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ สินค้าและบริการ โดยใช้บทบาทสมมติ สถานการณ์จำลอง 
สถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน และสาขางานอาชีพที่เกี่ยวข้อง เข้าใจความเหมือน
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมตามมารยาทสังคม ประเพณีของเจ้าของภาษา การ
ใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
3000-1206  การสนทนาภาษาอังกฤษ1     3(3-0) 
3000-1207  การสนทนาภาษาอังกฤษ2       3(3-0) 
3000-1208  ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ   3(3-0) 

0000122   การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน                 3(3-0-6)
   หลักการ กลวิธีการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านและเขียน
ประโยคและข้อความสั้น ๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

3000-1208  ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ               3(3-0)                         
               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเพ่ือ
สื่อสาร การต้อนรับ การนัดหมาย การสนทนาทางโทรศัพท์ การให้บริการ การซื้อ -
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 ขาย รายละเอียดสินค้าหรือบริการ การสาธิตและนำเสนอ การอ่านเอกสารทางธุรกิจ 

โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ กำหนดการ สืบค้นข้อมูลทางธุรกิจจากสื่อต่าง ๆ การ
เขียนรายงาน การปฏิบัติงาน บันทึกข้อความ การบันทึกโทรศัพท์ การติดต่อธุรกิจทาง
อินเตอร์เน็ต e-commerce การใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                      
3000-1202  กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2(2-0) 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านข้อมูล บทความ ข่าวสารทั่วไปและใน
งานอาชีพจากสื่อสิ่งพิมพ์ โดยใช้กลยุทธ์การอ่านกวาดสายตาหาข้อมูลที่ต้องการ 
(Scanning)การอ่านข้ามค้นหาเฉพาะข้อมูลที่ ต้องการ (Skimming) การเดา
ความหมายจากบริบท (Guessing meaning from the context) การอนุมาน 
(Inference) การบอกใจความหลัก การบอกรายละเอียด การสรุปความจากเรื่องที่
อ่าน การเขียนให้ข้อมูล การเขียนโต้ตอบทางสังคม การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
การเขียนใบสมัครต่าง ๆ    
                                และ 
3000-1203  ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน 2(2-0) 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ 
การสื่อสารในองค์กร ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ฝึกการสนทนาโต้ตอบกับลูกค้าในบริบทที่
หลากหลาย การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ สินค้า และบริการ โดยใช้
บทบาทสมมติ สถานการณ์จำลอง สถานการณ์จริงในสาขางานอาชีพที่เกี่ยวข้อง อ่าน
คู่มือปฏิบัติงาน บทความในงานอาชีพ เขียนรายงานการปฏิบัติงาน และจดหมาย
อิเล็คทรอนิคส์ นำเสนองาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เข้าใจความเหมือนความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรม ตามมารยาทสังคม ประเพณีและของเจ้าของภาษา การใช้
กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
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0000135  ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
  คำศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้นที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน โดยฝึกการฟัง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมจีน 

3000-9201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน                             2(2-0) 
              ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและ
วัฒนธรรมจีน ระบบเสียงและระบบไวยกรณ์ภาษาจีน ฝึกการฟังและพูดภาษาจีน ฝึก
การเขียนและอ่านอักษรจีน การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน      
                                        และ 
3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสำหรับการทำงาน          2(2-0) 
             ศึกษาเกี่ยวกับการฟังและพูดภาษาจีนกลาง ฝึกการอ่านและเขียนประโยค 
เรื่องสั้น ๆ การสนทนา สถานการณ์ทำงานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและผู้อ่ืน การเดินทาง การอ่านป้ายประกาศ การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน 

0000161  คุณภาพชีวิต                                                 3(3-0-6) 
  ความรู้พ้ืนฐานและดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย 
จิตใจ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม นโยบายรัฐ สวัสดิการของรัฐและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม       3(3-0) 
 ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการของพลศึกษา 
สุขศึกษา และนันทนาการ หลักการเลือกกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพ การ
จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว เพ่ือน สังคม กระบวนการทาง
ประชาสังคมเพ่ือกำหนดบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนรู้เรื่องเพศอย่างรอบด้าน สารเสพติด สารพิษและอุบัติภัยของชุมชน  และ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่สัมพันธ์กับชุมชน 

 3000-1603  พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตนเอง    3(3-0) 

0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น                                     3(1-6-2) 
 ชุมชนและสิทธิชุมชน เรียนรู้เชิงบูรณาการเกี่ยวกับวิถีชุมชนท้องถิ่น
ภาคใต้ กลไก การปรับตัวที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 

3000-1504  ภูมิฐานถิ่นไทย 3(3-0) 
 ศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อิทธิพลของ
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรม เอกลักษณ์ไทยและการ
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ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน การประยุกต์ใช้แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทจำเพาะของแต่ละชุมชน ที่
นำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน 

ดำรงชาติไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย ภูมิ
สารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 3000-1503  มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0) 
            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์  วิธีการพัฒนาตนเองตาม
หลักศาสนธรรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเสริมสร้างหลักการพัฒนาตน
และองค์กรเพื่อการพัฒนาชีวิตและงาน 

0000261  สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6) 
              ปรัชญา แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีไทย วิถีโลก การอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
กฎหมายและจริยธรรมเพ่ือการดำเนินชีวิต ทักษะภาวะผู้นำ ความคิดเชิง
สร้างสรรค์ ความเป็นผู้ประกอบการ การประยุกต์และการปรับตัวในบริบท
สังคมโลก กรณีศึกษาเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้สังคมวิพากษ์เชิงบวก 

3000-1501  ชีวิตกับสังคมไทย 3(3-0) 
 ศึกษาเกี่ยวกับสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย หลักธรรมมาภิบาลในองค์กร หลักธรรมเพ่ือพัฒนางาน พัฒนาคนและ
สังคม สันติวัฒนธรรม ความเป็นพลเมืองดี ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

 
 
 

3000-1502   เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0) 
 ศึกษาเกี่ ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎี ใหม่  
ทศพิธราชธรรม หลักสัปปุริสธรรม 7 หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลปัจจุบัน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใช้ในการดำเนินชีวิต 

 3000-1503  มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0) 
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000268  การเมืองการปกครอง                    3(3-0-6) 3000-1505  การเมืองการปกครองไทย                          3(3-0) 

 
 
 
 

0702111 หลักการตลาด                   3(3-0-6) 
 ความหมาย แนวคิด และความสำคัญของการตลาด บทบาท
หน้าที่  และผลกระทบที่ สำคัญของการตลาดต่อเศรษฐกิจและสังคม 
สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการตลาด  พฤติกรรมผู้บริโภค 
การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วน
ประสมการตลาด เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล  และ
จริยธรรมของนักการตลาด 

3200-1005 หลักการตลาด 3(3-0) 
 ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานการตลาด แนวความคิดทางการตลาด 
หน้าที่ทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค
และกระบวนการตัดสินใจซื้อ การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์และการ
กำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด เทคโนโลยีทางการตลาด และจรรยาบรรณนักการตลาด 

0702112 หลักการจัดการธุรกิจสมัยใหม่            3(3-0-6) 
 ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความสำคัญของการ
จัดการ การวางแผน การจัดการองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การนำ
และการควบคุม การจัดการการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาองค์การ ให้
สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจในยุคสมัยใหม่ จริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ 

3200-1002 หลักการจัดการ    3(2-2) 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่การจัดการ หลักการจัดการสมัยใหม่ 
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์การการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ 
จริยธรรมในการจัดการ กรณีศึกษาการจัดการ การประยุกต์หลักการจัดการในงาน
อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

0702113 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                       3(3-0-6) 
 ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการจัดการในธุรกิจ 
วิธีการวัดรายได้ประชาชาติ การวิเคราะห์ อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของ
ตลาด การพยากรณ์อุปสงค์ การวิเคราะห์การผลิต ต้นทุน รายรับและกำไร 

3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0) 
 ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการ
เปลี่ยนแปลงอุปสงค์ อุปทานและภาวะดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์
และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายรับและกำไรจาก



มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โครงสร้างของตลาดและการกำหนดราคาขาย หลักความเสี่ยงและความไม่
แน่นอน หลักการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจ   

การผลิต การกำหนดราคาสินค้าในตลาดประเภทต่าง  ๆ รายได้ประชาชาติ
องค์ประกอบและการกำหนดรายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร การคลัง
รัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ เงินเฟ้อ เงินฝืด และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมหภาค 
วัฎจักรเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

0702214 สถิติธุรกิจ                       3(3-0-6) 
 การรวบรวมข้อมูลอย่ างเป็นระบบ ค่าสถิติของตัวอย่าง 
ค่าพารามิเตอร์ของประชากร ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรเชิงสุ่มและค่าที่
คาดไว้ การแจกแจงความน่าจะเป็น การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคส
แควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย 
การแปลความค่าทางสถิติด้านธุรกิจ 

3000-1404  คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ       3(3-0) 
            ศึกษาเกี่ยวกับการฝึกทักษะการคิดคำนวณและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ตรรกศาสตร์ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การวัดการกระจายของข้อมูล ค่า
มาตรฐานการประยุกต์ใช้สถิติในงานอาชีพ และความน่าจะเป็น 
3000-1408  สถิติและการวางแผนการทดลอง         3(3-0) 
                ศึกษาเกี่ยวกับการฝึกทักษะการคิดคำนวณและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
สถิติพ้ืนฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์แปรปรวน และการ
วางแผนทดลอง 
 

0702114 กฎหมายธุรกิจ                                        3(3-0-6) 
 หลักการทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ ซื้อขาย เช่าซื้อ จำนอง จำนำ กู้ยืม ค้ำ
ประกัน ตั๋วเงิน และตราสารทางการเงินทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้  การ
จัดตั้งธุรกิจแบบต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 

3200-9001  กฎหมายธุรกิจ 3(3-0) 
 ศึกษาเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม หนี้ เอกเทศสัญญาที่สำคัญ ได้แก่ ซื้อ
ขาย แลกเปลี่ยน เช่าทรัพย์เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ ฝากทรัพย์ ยืม ค้ำประกัน 
จำนอง จำนำ ตั วแทน  นายหน้ า  ประนี ป ระนอมยอมความ  ตั๋ ว เงิน  และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค การจัดตั้ง การดำเนินงาน ห้าง
หุ้ นส่ วน  บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญั ติล้มละลาย 



มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
พระราชบัญญัติโรงงาน 

0702117 การใช้ไมโครซอฟท์ออฟฟิศสำหรับงานบัญชี     3(2-2-5) 
 ความรู้พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
สำนักงาน โดยเน้นโปรแกรมที่นำมาใช้ในงานด้านการบัญชี ได้แก่ โปรแกรม
ประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมการนำเสนอ โปรแกรม
จัดการฐานข้อมูล และฝึกปฏิบัติ 
 
 
 

3001-2001  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 3(2-2) 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน 
ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการ
นำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 

0702342 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ                          3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702115 การบัญชีชั้นต้น 1, 0702116 การบัญชี
ชั้นต้น 2 
 ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการด้านการบัญชี
ของหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี  
ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ การจัดทำรายงาน
ทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน  การบัญชี
สำหรับการได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 

3201-2112  การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ                    3(3-0) 
             ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการด้าน
การบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ระบบการบริหารงบประมาณ หลักการนโยบายบัญชี 
ระบบและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับ การบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงินของ
หน่วยงานภาครัฐ 

0702351 การวางแผนกำไรและการควบคุม                  3(3-0-6) 
 บุรพวิชา : 0702331 การบัญชีต้นทุน  
 การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนกำไรและการ
ควบคุม โดยเน้นการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม
การดำเนินงาน การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน และการรายงานเพ่ือ

3201-2105  การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ   3(3-0) 
    ศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำงบประมาณสำหรับ
ธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรมและธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนศึกษาถึงการนำ
งบประมาณไปใช้ในการวางแผน ควบคุม วัดผลการดำเนินงานของธุรกิจ โดยใช้
เทคนิคทางการเงิน การพยากรณ์ทางการเงิน และวิธีอ่ืน ๆ 



มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
การวางแผนกำไรและควบคุม   
 3201-8501  โครงการ 4(0-4) 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับ
เทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ ที่ศึกษาเพ่ือสร้างและหรือพัฒนางานด้วย
กระบวนการทดลอง สำรวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือก
หัวข้อโครงการการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิงการเขียนโครงการการ
ดำเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจัดทำ
รายงาน การนำเสนอผลงานโครงการดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะ
ของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด 
หมายเหตุ  :  ให้ยกเว้นเฉพาะนิสิตที่ทำโครงการทางด้านบัญชีเท่านั้น 

 
 


