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 10103 ทกัษะชวีติ 

  Life Skills 

 ทกัษะในการด าเนนิชวีติในสงัคมสมัยใหม่   ความใฝ่รู  ้  การแสวงหาและพัฒนาความรูใ้หม่   ความสามารถในดา้นการ
จัดการ  การใชเ้ทคโนโลยี   การใชเ้หตผุล   การคดิวเิคราะห์   การแกปั้ญหา   การเจรจาตอ่รอง   การประนปีระนอม   การขจัด

ความเครยีด  คณุธรรม  จรยิธรรม  มนุษยสมัพันธ ์ มารยาท  และการสมาคม 

  

 10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  English for Communication 

 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการฟัง  การพูด  การอา่น  และการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  

  

 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  Human Civilization 

 ความรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก   การปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาตแิละกบัสงัคม

รอบตวั  วถิกีารด าเนนิชวีติ  ภมูปัิญญา  ความนกึคดิ  ศลิปะ  และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

  

 10131 สงัคมมนุษย ์

  Human Society 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย์   การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม   การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย์      
องคป์ระกอบของสงัคม   พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม   กลไกทางการเมอืง   กฎหมาย  เศรษฐกจิ  และสงัคม  ซึง่สง่ผลตอ่การจัด

ระเบยีบสงัคมมนุษย ์ ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข  การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

  

 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ              

  Science, Technology and Environment for Life 

 แนวคดิ  ทฤษฎี  ความคดิเชงิวเิคราะห์   กฎเกณฑแ์ละพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   ธรรมชาตวิทิยาที่
เกีย่วขอ้งกบัมนุษย์   องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย์   มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม   สขุภาพอนามัยและโภชนาการ   การประยกุต์   

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนการด ารงชวีติ 

  

 10151 ไทยศกึษา 

  Thai Studies 

 ความเป็นมาของวฒันธรรมไทย   การตัง้ถิน่ฐาน  การรับวฒันธรรมจากภายนอก   และการประยกุตผ์สมผสาน   การจัด

ระเบยีบสงัคม  การเมอืง  เศรษฐกจิ  การศกึษา  วฒันธรรม  ศาสนาและพธิกีรรม  ภาษาและวรรณคด ี ศลิปกรรม    

  

 10152 ไทยกบัสงัคมโลก 

  Thailand and the World Community 

 สภาวการณ์ แนวโนม้ และลกัษณะความสมัพันธท์างเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงในสงัคม โลก สถานะของประเทศไทยใน
สงัคมโลก พลวตัของการเปลีย่นแปลงในสงัคมโลกและผลกระทบตอ่ประเทศไทย สภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้ใน

ประเทศไทยอนัเป็นผลจากระแสโลกาภวิตัน ์รูปแบบและวธิกีารในการเผชญิปัญหาและผลกระทบ  

  

 10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

  Thai for Communication 

 ภาษากบัการสือ่สาร   บทบาทหนา้ทีข่องภาษาในสงัคม   ความสมัพันธร์ะหวา่งความคดิกบัภาษา   หลกัการใชภ้าษาใน
การสือ่สารทัง้ในดา้นทกัษะการฟัง  การพูด  การอา่น  และการเขยีน  การพัฒนาทกัษะ  ภาษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ 

  

 10171 การใชภ้าษาองักฤษ 

  Interaction: Effective Communication in English 

 ฝึกทกัษะ  ฟัง  พูด  อา่น  เขยีนภาษาองักฤษ  เพือ่ใชใ้นการตดิตอ่สือ่สารในชวีติประจ าวนัและในการประกอบกจิการงาน   

เชน่  การทกัทาย   การเชือ้เชญิ   การแสดงความเสยีใจ   การแสดงความยนิดี   และการประชมุแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็ น  ศกึษาวธิี

แสดงออกของเจา้ของภาษา  และปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การแสดงออกของคนไทย 

  

 11301 ภาษาองักฤษส าหรบันกัธุรกจิ 

  English for Business 

 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษ  ซึง่ใชก้นัทัว่ไปในวงการธรุกจิ  เพือ่ประโยชนใ์นการตดิตอ่สือ่สาร  และเพิม่พูน
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน  

  

 11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว  

  English for Tourism 

 โครงสรา้ง  ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษ  ซึง่ใชก้ารสือ่สารกบัชาวตา่งประเทศ  การตดิตอ่ซือ้ขาย   การบรกิารเกีย่วกบั

การทอ่งเทีย่ว การใหข้อ้มลูดา้นภมูศิาสตร ์ประวตัศิาสตร ์ขนบธรรมเนยีมประเพณีและศลิปวฒันธรรมไทย  



  

 30105 การบญัชแีละการเงนิเพือ่งานกอ่สรา้ง  

  Accounting  and  Finance for Construction 

 แนวคดิเกีย่วกบัการบญัชเีพือ่งานกอ่สรา้ง  งบการเงนิทีส่ าคญัส าหรับการกอ่สรา้ง  การวดัรายไดจ้ากการด าเนนิงาน   การ

บนัทกึสนิทรัพยถ์าวรและการค านวณคา่เสือ่มราคา  การวเิคราะหง์บการเงนิทีส่ าคญั  แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการทางการเงนิเพือ่งาน

การกอ่สรา้ง  การวางแผนและควบคมุทางการเงนิ  การประเมนิคา่โครงการลงทนุเพือ่การกอ่สรา้ง  หลกัและวธิกีารวเิคราะหท์าง
การเงนิ 

  

 30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร 

  Introduction to Administration 

 ความหมายและสาระส าคญัของวชิาการบรหิาร  ขอบขา่ยและพัฒนาการของการบรหิาร  ทฤษฎแีละแนวความคดิส าคญั

เกีย่วกบัการบรหิาร  ความคลา้ยคลงึและความแตกตา่งระหวา่งการบรหิารรูปแบบตา่งๆ  โครงสรา้ง  องคป์ระกอบ  และบทบาทหนา้ที่
ของระบบบรหิารโด ยทัว่ไป ความสมัพันธร์ะหวา่งระบบบรหิารกบัสภาพแวดลอ้ม  รวมตลอดถงึศกึษาหลกัปรัชญาการจัดองคก์าร   

กลไก  กระบวนการและกจิกรรมส าคญัในการบรหิารงานโดยทัว่ไป 
  

 30202 หลกัการบญัช ี

  Principles of Accounting 

 แนวความคดิเบือ้งตน้ทางการบญัช  ีงบการเงนิ  การบนัทกึรายการ บญัชตีามวงจรบญัชสี าหรับธรุกจิบรกิาร   พาณชิยกรรม  
และอตุสาหกรรม การบญัชเีพือ่การจัดการ ทัง้ในดา้นการวางแผน ควบคมุและตดัสนิใจในระยะสัน้และระยะยาว  รวมทัง้แนวความคดิ

และหลกัการเบือ้งตน้เกีย่วกบัการบญัชภีาษีอากร  การบญัชขีองกจิการไมแ่สวงหาก าไร และระบบสารสนเทศทางการบญัช ี  
  

 30203 การเงนิธุรกจิและการภาษอีากร 

  Business Finance and Taxation 

 แนวคดิการจัดการทางการเงนิ การวเิคราะห์ วางแผนและการควบคมุทางการเงนิ  การประเมนิคา่โครงการลงทนุ   คา่ของ
ทนุและวธิกีารหาทนุ  ระบบการเงนิ  ตลาดและสถาบนัการเงนิ  การบรหิารการเงนิ  ลกัษณะความส าคญัและบทบาทของการบรหิาร

สนิเชือ่ มาตรการในการใหส้นิเชือ่ ตลอดจนวธิกีารประเมนิผลการบรหิารสนิเชือ่ หลกัการและวธิกีารในการวเิคราะหท์างการเงนิ  การ

ภาษีอากร แนวคดิและบทบาทของภาษีอากรในสว่นทีเ่กีย่วเนือ่งกบันโยบายการคลงัของรัฐ   ประเภทหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจั ดเก็บ
ภาษีอากร   ผลกระทบและอทิธพิลของการภาษีอากรตอ่นโยบาย   การด าเนนิงานและการตดัสนิใจในวงการธรุกจิโดยแยกเป็น

ผลกระทบของภาษีแตล่ะลกัษณะ ไดแ้ก ่ภาษีทางตรงและภาษีทางออ้ม  เชน่ ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา  ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล  ภาษี
การคา้ ภาษีศลุกากร และภาษีอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิโดยทัว่ไป 

  

 30204 องคก์ารและการจดัการ 

  Organization and Management 

 ความหมาย  รูปแบบ แนวคดิ และทฤษฎตีา่งๆ  เกีย่วกบัองคก์าร  หลกัและวธิกีารจัดองคก์าร  การก าหนดอ านาจหนา้ทีใ่น

องคก์าร หลกัการจัดการและและหนา้ทีส่ าคญัตา่งๆ  ของการจัดการ   อาท ิการวางแผน การจัดอตัราก าลงั  การอ านวยการ   การ
ประสานงาน และการควบคมุงาน  เป็นตน้ 

  

 30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ  ิ

  Mathematics and Statistics 

 เซต ตรรกศาสตร์ การจัดล าดบัและการจัดหมวดหมู่  ความน่าจะเป็น  เงนิสด ดอกเบีย้ คา่รายปี ระบบจ านวน  เมตรกิซ์  ดี
เทอรม์นัินตแ์ละการประยกุต ์ความสมัพันธ ์ฟังกช์นั ล าดบัและอนุกรมเรขาคณติวเิคราะห ์การดฟิเฟอเรนชเิอท ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบั

สถติ ิสถติเิชงิพรรณนา  ตวัแปรสุม่ การแจกแจง  ความน่าจะเป็นของตวัแปรสุม่ชนดิไมต่อ่เนือ่ง  การแจกแจงปกติ   การแจกแจงสิง่
ตวัอยา่งและการประเมนิคา่  

  

 30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษอีากร 

  Business Law and Taxation 

 หลกักฎหมายทัว่ไป  กฎหมายแพ่งและพาณชิย์  และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ  เชน่ ซือ้ขาย เชา่ทรัพย์ เชา่ซือ้ 

กูย้มื  ค ้าประกนั จ านอง จ าน า กฎหมายเกีย่วกบัการจัดองคก์รธรุกจิ  ทัง้กรณีหา้งหุน้สว่นสามัญ  หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิคุคล  หา้ง
หุน้สว่นจ ากดั บรษัิทจ ากดั บรษัิทมหาชนจ ากดั และกจิการร่วมคา้ลกัษณะตา่งๆ ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกบัตราสารทางการเงนิ  และ

กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการควบคมุธรุกจิ  เชน่ กฎหมายทรัพยส์นิทางปัญญา  กฎหมายแรงงานและแรงงานสมัพันธ์  กฎหมายเกีย่วกบั

สิง่แวดลอ้ม  
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  เชน่ ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา  

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล  ภาษีมลูคา่เพิม่  ภาษีธรุกจิเฉพาะ  อากรแสตมป์  ภาษีเงนิได  ้ปิโตรเลยีม  ภาษีสรรพสามติ  ภาษีศลุกากร  และ
ภาษีทอ้งถิน่ 

  

 31301 การวางแผนงานกอ่สรา้ง 

  Construction Planning 

 แนวคดิเกีย่วกบัการวางแผนกบัการจัดการงานกอ่สรา้ง  หลกัการวางแผน  กระบวนการศกึษางาน  เทคนคิในการวางแผน

งานระบบตา่ง ๆ การวางแผนระบบตารางเวลาท างาน การวางแผนงานระบบสายงานวกิฤตแิบบเสน้ลกูศร  การวางแผนงานระบบสาย

งานวกิฤตแบบเสน้วงกรอบ  การวางแผนงานระบบเพริท์และระบบพเิศษอืน่  การเลอืกใชแ้ผนใหเ้หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  การ
ปรับแผนใหเ้ขา้กบัทรัพยากร  การน าแผนไปใชแ้ละการตดิตามผลความกา้วหนา้  เทคนคิการปรับแผนงานใหต้รงกบัสภาพงานจรงิ  

การเร่งงาน การวางแผนงานกอ่สรา้งโดยใชช้ ิน้สว่นส าเร็จรูป  การวางแผนเพือ่ประกนัคณุภาพ  และคอมพวิเตอรก์บัการวางแผนงาน
กอ่สรา้ง 



  

 31302 การส ารวจปรมิาณและการประมาณราคา 

  Quantity Survey and Cost Estimate 

 การส ารวจปรมิาณและแยกวสัดกุอ่สรา้ง  การประมาณราคาคา่กอ่สรา้ง  เพือ่การประกวดราคาเสนอราคาและอืน่ๆ   การ

วเิคราะหร์าคาคา่กอ่สรา้งของสว่นตา่งๆ  ของงานกอ่สรา้งประเภทตา่งๆ  การจัดระบบ  การควบคมุราคางานกอ่สรา้งในสนามและการ
เปรยีบเทยีบราคา 

  

 31303 การจดัการงานสนาม  

  Field Work Management 

 การเตรยีมงานใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม  การส ารวจและการเตรยีมการวางผังบรเิวณสถานทีก่อ่สรา้ง  การจัดหา

ทรัพยากร การประสานงานระหวา่งกลุม่ผูเ้กีย่วขอ้งในงานกอ่สรา้ง  การป้องกนัดนิพังในการกอ่สรา้งงานใตด้นิ  การออกแบบน่ังรา้น

และโครงสรา้งชัว่คราว ความปลอดภัยในงานกอ่สรา้ง สขุลกัษณะของสถานทีก่อ่สรา้ง การจัดท าแบบขยายจรงิและแบบท าจรงิของ
งานกอ่สรา้งงานระบบและงานอืน่ 

  

 31304 ระบบสารสนเทศเพือ่งานกอ่สรา้ง 

  Construction Information System 

 การส ารวจตรวจสอบบญัชรัีบจา่ยพัสดแุละการจัดเก็บสถติงิานระบบตวัเลข ระบบคอมพวิเตอรอ์ยา่งยอ่ๆ  สว่นประกอบของ

เครือ่ง การเขยีนโปรแกรมอยา่งงา่ยๆ การน าเอางานสารสนเทศมาใชก้บัการกอ่สรา้ง การใชว้ธิกีารทางสถติเิพือ่ชว่ยในการวเิคราะห์   
ขอ้มลูส าหรับตดัสนิใจในการบรหิารงานกอ่สรา้ง 

  

 31401 การควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

  Construction Supervision and Inspection 

 ความส าคญัและวตัถปุระสงคข์องการควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง  บทบาทหนา้ทีข่องผูค้ว บคมุและตรวจงาน  การ

ควบคมุและการตรวจงานเตรยีมการเบือ้งตน้ งานดนิ งานเกีย่วกบัคอนกรตี งานไม  ้งานเหล็กโครงสรา้ง  งานสถาปัตยกรรม  และงาน
วศิวกรรมประกอบอาคาร ความปลอดภัยในการปฏบิตังิาน และการทดสอบคณุสมบตัแิละก าลงัวสัด ุ  

  

 31403 เทคนคิการกอ่สรา้งขนาดใหญ่ 

  Large-scale Construction  Technique 

 การเตรยีมงานส าหรับการกอ่สรา้งขนาดใหญ่  การบรหิารโครงการ  การจัดล าดบัขัน้ตอนการกอ่สรา้งขนาดใหญ่  เทคนคิ

การกอ่สรา้งขนาดใหญแ่ละงานพเิศษ ปัญหาและขอ้ควรระวงัในการกอ่สรา้ง การป้องกนัอนัตรายในการกอ่สรา้งขนาดใหญ่ 
  

 31404 เครือ่งจกัรกลและอุปกรณก์ารกอ่สรา้ง 

  Construction Equipment 

   พัฒนาการของเครือ่งมอืและอปุกรณ์การกอ่สรา้ง  ความรูพ้ืน้ฐานการใชเ้ครือ่งจักรกล  เครือ่งจักรกลและอปุกรณ์ส าหรับ
งานไม  ้งานดนิ งานทดสอบ งานคอนกรตี  งานขนสง่แนวดิง่  การขนสง่แนวราบ  งานสบูน ้า งานทัว่ไปและงานพเิศ ษ  การวเิคราะห์  

การใชเ้ครือ่งจักรอปุกรณ์และการลงทนุ การบรหิารและการบ ารุงรักษาเครือ่งจักรและอปุกรณ์ 
  

 31405 การวเิคราะหโ์ครงการ 

  Project Analysis 

 ทฤษฎเีศรษฐศาสตรท์ีต่ัง้  วเิคราะหก์ าไรในการพัฒนา  ทฤษฎแีละการวเิคราะหเ์กีย่วกบัการเคหะ  ความเป็นไปไดใ้นดา้ น
เศรษฐศาสตรแ์ละการคา้ในการด าเนนิการจัดโครงการศนูยพ์าณชิยกรรม 

  

 31406 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการงานกอ่สรา้ง 

  Professional Experience in Construction Management 

 การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางวชิาชพีการจัดการงานกอ่สรา้งสูภ่าคปฏบิตั ิ  หลกัปฏบิตัแิละหนา้ที่ ของผูป้ระกอบ

วชิาชพี  ขอ้บงัคบั  กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วกบัธรุกจิกอ่สรา้ง  เอกสารทีเ่กีย่วกบัธรุกจิกอ่สรา้ง  การประสานงานของกลุม่
ผูเ้กีย่วขอ้งในงานกอ่สรา้ง  การปฏบิตังิานดา้นเทคนคิ   ขอ้โตแ้ยง้ในงานกอ่สรา้ง   การใชก้รณีศกึษา   สถานการณ์จ าลอง   และเกม

บรหิาร  การวเิคราะหปั์ญหาและการตดัสนิใจในการแกปั้ญหาในทางการจัดการงานกอ่สรา้ง   จรรยาวชิาชพีธรุกจิกอ่สรา้ง   กจิกรรม

กลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม  จรยิธรรม  และภาวะการเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ  
  

 32201 คณติศาสตรแ์ละสถติเิพือ่ธุรกจิ 

  Business Mathematics and Statistics 

 เซต ตรรกศาสตร์ การจัดล าดบัและการจัดหมู่  ความน่าจะเป็น  การดฟิเฟอเรนซเิอต  และการอนิทเิกรต  การค านวณ   

ดอกเบีย้และคา่ปัจจบุนั  ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัสถติิ  และการน าไปประยกุตใ์ช ้ ไดแ้ก่ การเก็บรวบรวมและการน าเสนอขอ้มลู   การ

วเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ ตวัแปรสุม่และการแจกแจงความน่าจะเป็น  การแจกแจงสิง่ตวัอยา่ง  การประมาณคา่  การทดสอบสมมตฐิาน  
การหาสหสมัพันธอ์ยา่งงา่ย การหาดชัน ีการวเิคราะหอ์นุกรมเวลา การถดถอยและการทดสอบไคสแควร ์ฯลฯ  

  

 32202 การจดัการการตลาดและการผลติ 

  Marketing, Production and Operations Management 

 บทบาท หนา้ที่ และการจัดองคก์ารของการตลาดและการผลติ  ความสมัพันธร์ะหวา่งการตลาดและการผลติ  การวจิัย

สภาวะแวดลอ้มและขอ้มลูทางการตลาดเพือ่การผลติ  การวเิคราะหเ์ศรษฐกจิ  สภาพการแขง่ขนั  อปุสงคแ์ละอปุทาน  การพยากรณ์
โอกาสทางการตลาด  การแบง่สว่นตลาด  พฤตกิรรมผูบ้รโิภค  การวางแผนผลติภัณฑ์  ราคา การจัดจ าหน่าย  และการสง่เสรมิ

การตลาด การพจิารณาปัจจัยทีเ่กีย่วกบัการผลติ  การเลอืกท าเลทีต่ัง้  การวางผังโรงงาน  การวางแผนการผลติ  การวางระบบ   การ
ควบคมุคณุภาพและปรมิาณ ระบบการจัดซือ้ ระบบการควบคมุสนิคา้คงเหลอื  



 

 32203 การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจดัการส าหรบันกัการเงนิ 

  Financial and Managerial Accounting for Finance Officers 

 การบญัชเีกีย่วกบัการจัดตัง้หา้งหุน้สว่นและบรษัิท การบนัทกึรายการ หลกัการบญัชทีีส่ าคญัเกีย่วกบัสนิทรัพย์  หนีส้นิและ

ทนุ และการท างบการเงนิ  การแบ่งก าไรขาดทนุ  การลดและการเพิม่ทนุ  การเลกิกจิการ  การบญัชแีละการท างบการเงนิรวมของ

ส านักงานใหญแ่ละสาขา  การบญัชสี าหรับสาขาและบรษัิทยอ่ยทีอ่ยูใ่นตา่งประเทศ   การแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ   การรวม
กจิการ การคา้ร่วม  ตลอดจนศกึษาถงึการวเิคราะหแ์ละเทคนคิการใชข้อ้มลูทาง การบญัชเีพือ่วตัถปุระสงคใ์นการบรหิารโดยเนน้ให ้

น าไปใชป้ระโยชนใ์นกจิการธรุกจิการเงนิ 

  

 32204 การบญัชขี ัน้ตน้  

  Fundamentals of Accounting 

 ความเป็นมา  ความหมาย   ลกัษณะ  วตัถปุระสงคข์องการบญัชแีละมาตรฐานการบญัช ี จรรยาบรรณของวชิาชพีบญัช ี 
แมบ่ทการบญัชี   กฎหมายวา่ดว้ยการบญัช ี วงจรบญัช ี เอกสารทางการบญัช ี ผังบญัช ี สมดุบญัชขีัน้ตน้และสมดุบญัชขีัน้ปลาย  

การวเิคราะหร์ายการคา้  การบนัทกึบญัช ี การปรับปรุงรายการบญัช ี และการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทางบญัช ี การปิดบญัช ี การจัดท า

งบทดลอง  กระดาษท าการและ  งบการเงนิ  ระบบใบส าคญั  การบญัชเีกีย่วกบักจิการบรกิาร  กจิการพาณชิยกรรมและกจิการผลติ
กรรม  รวมทัง้การบญัชภีาษีมลูคา่เพิม่  การบญัชเีดีย่ว  พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏบิตัเิพือ่ประมวลความรูท้างการบญัชปีระจ าชดุวชิา 

  

 32206 สถติธิุรกจิ และการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  Business Statistics and Quantitative Analysis 

 การทดสอบสมมตฐิาน  การทดสอบไคสแควรแ์ละวธิกีารนอนพาราเมตรกิ  การวเิคราะหค์วามแปรปรวน  การวเิคราะหก์าร

ถดถอย  สหสมัพันธ์  การวเิคราะหอ์นุกรมเวลา   เลขดชันี  การตดัสนิใจภายใตส้ภาวการณ์ไมแ่น่นอน  การโปรแกรมเชงิเสน้ตรง   
การควบคมุสนิคา้คงเหลอื ทฤษฎกีารขนสง่ ทฤษฎเีกม ทฤษฎกีารรอคอย และทฤษฎโีครงขา่ยการจ าลอง  

  

 32207 การบญัชขี ัน้กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบญัช ี

  Intermediate Accounting I and Accounting Information System 

 ความหมาย ลกัษณะ การจ าแนก การวดัมลูคา่  การตรีาคา และการดอ้ยคา่ข องสนิทรัพย ์การบนัทกึบญัช ีการแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสนิทรัพย ์รวมถงึการรับรูร้ายได ้การบญัชสีนิคา้เกษตร 
ความหมาย สว่นประกอบ และลกัษณะของเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบสารสนเทศทางการบญัช ีการวเิคราะห ์การ

ออกแบบ การวางระบบ และการพัฒนาระบบสารสนเทศทาง การบญัช ีการควบคมุภายในของระบบสารสนเทศทางการบญัช ี

คลงัขอ้มลูและการจัดการฐานขอ้มลู  การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาจัดท าบญัช ี พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏบิตัเิพือ่ประมวลความรู ้
ทางการบญัชปีระจ าชดุวชิา 

  

 32208 การบญัชขี ัน้กลาง 2 และการรายงานทางการเงนิ    

  Intermediate Accounting II and Financial Reporting 

 ความหมาย ลกัษณะ การจ าแนกและการวดัมลูคา่ส าหรับหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ การบนัทกึบญัช ี การแสดงรายการ 

ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ การบญัชภีาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีการบญัชเีกีย่วกบัเครือ่งมอืท าง
การเงนิ การบญัชสี าหรับธรุกรรมซือ้คนื รวมถงึเหตกุารณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ การบญัชหีา้งหุน้สว่นและบรษัิทจ ากดั การ

บญัชหีุน้ทนุทีไ่ดรั้บคนื การค านวณก าไรตอ่หุน้ การบญัชเีกีย่วกบักจิการทีม่ปัีญหาทางการเงนิ การปรับโครงสรา้งหนีท้ีม่ปัีญหาการ

ช าระบญัช ี
ความหมา ย วตัถปุระสงค ์รูปแบบ การแปลความหมายและการใชป้ระโยชนข์องรายงานทาง การเงนิ การจัดท าและ

น าเสนอรายงานทางการเงนิซึง่รวมถงึงบกระแสเงนิสด รายงานทางการเงนิจ าแนกตามสว่นงาน รายงานขอ้มลูของบคุคลและกจิการ
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั และงบการเงนิระหวา่งกาล พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏบิตัเิพื่อประมวลความรูท้างการบญัชปีระจ าชดุวชิา 

  

 32301 การจดัการการผลติและปฏบิตักิาร 

  Production and  Operations Management     

 หนา้ทีใ่นการผลติและปฏบิตักิาร  ระบบการผลติและปฏบิตักิาร  การพยากรณ์  การตดัสนิใจ  การวางแผนผลติภัณฑแ์ละ

บรกิาร การวางแผนก าลงัการผลติ  การวางแผนเลอืกสถานทีต่ัง้  การวางแผนผังกระบวนการผลติ  การวางแผนการผลติรวม   การ

จัดล าดบัการผลติและการบรกิาร การบรหิารโครงการดว้ย PERT/CPM การบรหิารการจัดซือ้และสนิคา้คงเหลอื  การควบคมุการผลติ
และบรกิาร  การควบคมุคณุภาพ และมาตรฐานการผลติและบรกิาร การบ ารุงรักษา 

  

 32302 การจดัการการตลาด 

  Marketing Management 

 ความหมาย  ความส าคญั  บทบาทและหนา้ทีข่องการตลาด  แนวคดิทางการตลาด  ระบบการตลาด  และขอ้มลูทาง

การตลาด กระบวนการทางการตลาด  ตลาดและพฤตกิรรมการซือ้  การแบง่สว่นตลาด  การวเิคราะหโ์อกาสทางการตลาด   การ
จัดการสว่นประสมทางก ารตลาด อนัไดแ้ก่ ผลติภัณฑ์ การตัง้ราคา  การจัดจ าหน่าย  และการสง่เสรมิการตลาด  รวมถงึการวางแผน

และการควบคมุทางการตลาด 

  

 32303 การจดัการการเงนิ 

  Financial Management 

 จดุมุง่หมายและหนา้ทีท่างการเงนิ  การก าหนดมลูคา่ของธรุกจิ  เทคนคิและวธิกีารตดัสนิใจลงทนุ  การบรหิารสนิทรัพย์
หมนุเวยีน โครงสรา้งและนโยบายเงนิปันผล  การจัดหาเงนิทนุระยะสัน้  ระยะปานกลาง  และระยะยาว  การขยายกจิการ  การปรับปรุง  

และการเลกิกจิการ  



  

 32304 การจดัการทรพัยากรมนุษย ์

  Human Resource Management 

 หลกัและแนวคดิการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ขอบเขตและหนา้ทีก่ารจัดการทรัพยากรมนุษยโ์ดยเริม่ตัง้แตก่ารวางแผน

บคุลากร การจัดบคุคลเขา้ท างาน  การพัฒนาบคุลากร  การประเมนิการปฎบิตังิาน  การจงูใจ การบรหิารคา่ตอบแทน  ประโยชนแ์ละ

บรกิาร  วนัิยและจรรยาวชิาชพี  สขุภาพและความปลอดภัย  กฎหมายและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการทรัพย ากรมนุษย์  
ความสมัพันธร์ะหวา่งการจัดการทรัพยากรมนุษยก์บัเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม 

  

 32305 การจดัการวสัดแุละการจดัซือ้ 

  Material Management and Purchasing 

 ลกัษณะความส าคญัและหนา้ทีข่องการบรหิารพัสดุ  โดยเนน้ทีก่จิกรรมดา้นการจัดซือ้  อาท ิ การเลอืกแหลง่ซือ้   การ

ตรวจสอบ และควบคมุคณุภาพพัสดทุีจั่ดซือ้  การจัดซือ้ในราคาและเวลาทีถ่กูตอ้ง  การจัดซือ้อปุกรณ์หลกั  การตดัสนิใจระหวา่งการ
ผลติกบัการซือ้ การวจิัยวางแผน การท างบประมาณ การตัง้เป้าหมายเกีย่วกบัการจัดซือ้ และการประเมนิผลหน่วยงานจัดซือ้ 

  

 32306 การลงทนุ 

  Investment 

 การลงทนุกบัการเก็งก าไร  ปัจจัยชกัจงูใหเ้กดิการลงทนุ  วธิวีเิคราะหก์ารลงทนุ  โครงการลงทนุ  การวดัผลตอบแทนจาก

การลงทนุ  การวเิคราะหภ์าวะเศรษฐกจิ  และภาวะอตุสาหกรรม  การท าความเขา้ใจเกีย่วกบังบการเงนิและการวเิคราะหบ์รษัิท  

แนวความคดิเกีย่วกบัมลูคา่ปัจจบุนั การวเิคราะหห์ุน้กู ้การวเิคราะหห์ุน้สามัญ การวเิคราะหห์ุน้บรุมิสทิธิ์  หุน้แปลงสภาพ  และสทิธใิน
การซือ้หุน้  การวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงของราคาหุน้สามัญโดยใชเ้ทคนคิตา่งๆ  ชว่งจังหวะเวลาในการลงทนุในหลกัทรัพยห์ลาย

ชนดิ 

  

 32307 การจดัการการขายและการกระจายสนิคา้ 

  Sales Management and Physical Distribution 

 ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการจัดการการขาย  การวเิคราะหต์ลาดและการวางแผนการขาย   การสรรหาและอบรมพนักงานขาย   
การแบง่อาณาเขตการขายและการจัดโควตา้   การจงูใจและการจา่ยคา่ตอบแทน   การควบคมุและประเมนิผลพนักงานขาย   การ

จัดการความสมัพันธก์บัลกูคา้   การจัดการการขายเพือ่การแขง่ขนักบัความรับผดิชอบตอ่สงัคม   ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการกระจาย
สนิคา้เพือ่สนับสนุนการขาย  การจัดการการขนสง่การจัดการวสัดแุละสนิคา้คงคลงั  การจัดการคลงัสนิคา้และการขนถา่ย   การบรรจุ

ภัณฑเ์พือ่การกระจายสนิคา้   การบรกิารในการกระจายสนิคา้   การควบคมุประเมนิผลและแนวโนม้ของการกระจายสนิคา้ทีช่ว่ยเพิม่

ความสามารถในการแขง่ขนั 

  

 32308   เศรษฐศาสตรป์ระยกุตเ์พือ่การจดัการ 

  Managerial Economics 

  การประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตรเ์พือ่ใชใ้นการจัดการ  ไดแ้ก่  การตดัสนิใจในสภาวะความไ มแ่น่นอนทางธรุกจิ    
แนวความคดิเกีย่วกบัก าไร  การวเิคราะหแ์ละการพยากรณ์อปุสงค์  การวเิคราะหต์ลาดและการแขง่ขนั  ทฤษฎกีารผลติ  การตัง้ราคา  

การวเิคราะหต์น้ทนุและปัจจัยการผลติ และปัญหาของการตดัสนิใจเพือ่การลงทนุ  รวมตลอดถงึการศกึษาและวเิคราะหเ์กีย่วกบัมวล
รวม การวเิคราะหป์ระชากรและรายไดป้ระชาชาติ   การค านวณรายไดป้ระชาชาติ  อปุสงคม์วลรวมและอปุทานมวลรวม   เงนิฝืด เงนิ

เฟ้อ การคา้ระหวา่งประเทศ ตลอดจนถงึการก าหนดนโยบายของรัฐบาล เพือ่การวางแผนทางเศรษฐกจิ  

  

 32309 องคก์ารและการจดัการงานบุคคล 

  Organization and Personnel Management 

 ความหมาย  รูปแบบ ประเภท และขัน้ตอนของการวางแผนโครงสรา้งและสายงานการบงัคบับญัชา  แนวคดิและทฤษฎี
ตา่งๆ เกีย่วกบัองคก์าร  การจัดองคก์าร  การอ านวยการ  การจงูใจและความเป็นผูน้ า  กลุม่และองคก์ารทฤษฎแีละหลกัการในการ

จัดการงานบคุคล  ระบบคณุธรรมและระบบอปุถัมภ์  ขอบข่ายและขัน้ตอนในการจัดการงานบคุคล  การวางแผนก าลงัคน   การ

เลอืกสรร การก าหนดต าแหน่งและอตัราเงนิเดอืน การพัฒนาบคุคล การจัดสวสัดกิารและ การพนักงานสมัพันธ ์

  

 32310 ตลาดการเงนิ สถาบนั และนโยบายการเงนิ 

  Financial Markets and Institutions and Monetary Policy 

 ลกัษณะ และความส าคญัของเงนิ ตลาดการเงนิ การจ าแนกประเภทตลาดการเงนิ สถาบนัการเงนิในตลาดการเงนิแตล่ะ
ประเภท โครงสรา้ง หนา้ที ่หลกัการ และวธิกีารด าเนนิงาน ตลอดจนกจิกรรมในสถาบนัการเงนิตา่งๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

นโยบายการเงนิ การคลงั การเปลีย่นแปลงของปรมิาณเงิน กลไกการควบคมุเงนิในระบบเศรษฐกจิ ตลอดจนผลกระทบของ
นโยบาย การเงนิการคลงัตอ่สถาบนัการเงนิและระบบการเงนิ  

  

 32311 การบญัชตีน้ทนุและการบญัชเีพือ่การจดัการ   

  Cost Accounting and Managerial Accounting 

 หลกัการพืน้ฐาน  การจ าแนกประเภท องคป์ระกอบ การรวบรวม และ การปันสว่นตน้ทนุ การวางแผน และควบคมุตน้ทนุ 

วธิกีารบญัชตีน้ทนุ การบญัชตีน้ทนุงานสัง่ท า ตน้ทนุชว่ง ตน้ทนุผลติภัณฑร์่วมและผลติภัณฑพ์ลอยได ้ตน้ทนุมาตรฐาน ตน้ทนุฐาน

กจิกรรม วตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตของการบญัชเีพือ่ การจัดการ การวเิคราะหร์ายงานทางการเงนิ วธิกีารตน้ทนุ ผันแปรและตน้ทนุ
รวม การวเิคราะหต์น้ทนุ-ปรมิาณ-ก าไร การวเิคราะห์เพือ่การตดัสนิใจระยะสัน้และระยะยาว การงบประมาณ การบญัชตีามความรับผดิชอบ 

การรายงานผลการปฏบิตังิานและการประเมนิผล พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏบิตัเิพือ่ประมวลความรูท้างการบญัชปีระจ าชดุวชิา 

  

  



 

 32314 การบญัชขี ัน้สงู         

  Advanced Accounting 

 การบญัชเีกีย่วกบั การเปลีย่นแปลงทางบญัชแีละการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีส่ าคญั การฝากขาย การร่วมคา้ การขายตาม

สญัญาผอ่นช าระและเชา่ซือ้ สญัญาเชา่ สญัญากอ่สรา้ง กองทนุ ส านักงานใหญแ่ละสาขา การรวมธรุกจิ เงนิลงทนุในบรษัิทร่วม

และบรษัิทยอ่ย รวมถงึการจัดท างบการเงนิรวม ธรุกจิระหวา่งประเทศ มาตรฐานการบญัชสีากล และการบญัชสี าหรับการ
แลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏบิตัเิพือ่ประมวลความรูท้างการบญัชปีระจ าชดุวชิา 

  

 32316 การจดัการขายและศลิปะการขาย 

  Sales Management and Salesmanship 

 บทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของพนักงานขาย  กระบวนการขาย  เทคนคิการขาย  ซึง่รวมถงึการเลอืกสรรลกูคา้  

การเขา้พบลกูคา้ การเสนอขาย การปิดการขายและบรกิารหลงัการขาย  
บทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูจ้ัดการขาย การจัดองคก์ารฝ่ายขาย  ก าหนดนโยบายและกลยทุ ธก์ารขาย  การ

พยากรณ์การขายและการจัดท างบประมาณ  การจัดการพนักงานขายซึง่รวมถงึการคดัเลอืกและฝึกอบรมพนักงานขาย  การก าหนด

อาณาเขตการขายและโควต ้ าการขาย  การวเิคราะหเ์วลา  การมอบหมายงาน  การควบคมุและประเมนิผลงาน   การก าหนด
คา่ตอบแทน 

  

 32317 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

  Consumer Behavior 

 แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ความสมัพันธร์ะหวา่งพฤตกิรรมผูบ้รโิภคกบัการบรหิารการตลาด  แบบจ าลองวเิคราะห์

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค  ปัจจัยภายในและภายนอกตวับคุคลทีม่อีทิธพิลตอ่กระบวนการตดัสนิใจซือ้  การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคใน
การตดัสนิใจซือ้และการใชส้นิคา้ในแงข่องจติวทิยา สงัคม วฒันธรรมและเศรษฐศาสตร ์ 

  

 32424 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายใน 

  Auditing and Internal Auditing 

 การเปรยีบเทยีบความเหมอืนกนัและความแตกตา่งกนัระหวา่งการสอบบญัช ีและการตรวจสอบภายใน 

ววิฒันาการวชิาชพีการสอบบญัช ีวตัถปุระสงค์ ของการสอบบญัช ีบทบาท ความรับผดิชอบและ จรรยาบรรณของผูส้อบ
บญัช ีมาตรฐานการสอบบญัชไีทยและสากล กฎหมายวา่ดว้ยการสอบบญัช ีการก ากบั ดแูลวชิาชพีสอบบญัช ีกระบวนการสอบบญัช ี

การประเมนิความเสีย่งและการวางแผนการ สอบบญัช ี การปฏบิตังิานสอบบญัช ี การจัดท ากระดาษท าการ และ การจัดท ารายงาน

การสอบบญัช ี การใหบ้รกิารอืน่  ของผูส้อบบญัช ีและการจัดการส านักงานสอบบญัช ี
ววิฒันาการวชิาชพีการตรวจสอบภายใน วตัถปุระสงคข์องการตรวจสอบภายใน บทบาทและความรับผดิชอบของผู ้

ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ จรยิธรรมของผูต้รวจสอบภายใน มาตรฐานวชิาชพีการตร วจสอบภายใน การก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีกระบวนการตรวจสอบภายใน การประเมนิความเสีย่งและการวางแผนการตรวจสอบภายใน การปฏบิตังิานตรวจสอบ

ภายใน การจัดท ารายงานการตรวจสอบภายใน การตดิตามผลการตรวจสอบภายใน การจัดองคก์าร การบรหิารงาน และการ

ประเมนิผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

  

 32360 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว  

  Introduction to Tourism Industry 

 แนวคดิ องคป์ระกอบ  ความสมัพันธร์ะหวา่งสาขาตา่งๆ  ในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว  บทบาทส าคญัของอตุสาหกรรม
ทอ่งเทีย่ว รูปแบบขององคก์ารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว ประวตัขิองอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วจากอดตีถงึปัจจบุนั  ปัจจัยทีม่ผีลกระทบ

ตอ่อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว หลกัการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์ ผลกระทบของอตุส าหกรรมทอ่งเทีย่วตอ่เศรษฐกจิ  สงัคม  การเมอืง และ
สิง่แวดลอ้ม  องคก์รและสถาบนัทีม่บีทบาทส าคญัตอ่อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว  การจัดการ  และการสง่เสรมิอุ ตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว  

รวมทัง้จติวทิยาบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว โดยค านงึถงึสถานการณ์โลกและมาตรฐานการทอ่งเทีย่วสากล 

  

 32361 ทรพัยากรการทอ่งเทีย่วของไทย 

  Thai Tourism Resources 

 ความหมาย  ความส าคญั  และประเภทของทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว  ความส าคญั  เอกลกัษณ์  และคณุคา่ของแหลง่

ทอ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตร์  ศลิปะ โบราณสถาน  ศาสนสถาน  และสถานทีส่ าคญั  ตลอดจนแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตขิอง
ประเทศไทย  ปัจจัยทางภมูศิาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้มทีม่ตีอ่การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว  และการอนุรักษ์แหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัทาง

ธรรมชาติ แหลง่ทอ่งเที่ ยวทางศลิปะ  วฒันธรรม  ขนบธรรมเนยีมประเพณีทัง้โดยสว่นรวมและทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของแตล่ะ
ทอ้งถิน่ รวมทัง้การละเลน่ทีเ่อือ้ตอ่การทอ่งเทีย่ว ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรการทอ่งเทีย่วของไทย 

  

 32362 กลยทุธก์ารตลาดในอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

  Marketing Strategies in Tourism Industry 

 แนวคดิและลกัษณะทัว่ไปของการตลาดอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว  ระบบขา่วสารขอ้มลู  การวจิัยการตลาด  เทคนคิการ

คาดคะเนแนวโนม้การตลาดการทอ่งเทีย่ว  หลกัการ เครือ่งมอื และเทคนคิในการวางแผนบรกิาร  การก าหนดราคา  การจัดจ าหน่าย  
การสง่เสรมิการตลาด  รวมทัง้การจัดท า สือ่ความหมายและสือ่การขายในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว  และการพัฒนาธรุกจิบรกิารใน

อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

 
 

 
 



  

 32363 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการการทอ่งเทีย่ว 

  Information System for Tourism Management 

 แนวคดิของระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการฐานขอ้มลูทางการทอ่งเทีย่ว  ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัระบบคอมพวิเตอร์  และ

ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พือ่การจัดการการทอ่งเทีย่ว การน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการจัดการขอ้มลูเพือ่การทอ่งเทีย่ว  การใช ้

โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเร็จรูปในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

 32401 การวางแผนและควบคมุงานบรหิาร 

  Administrative Planning and Control 

 รูปแบบ แนวคดิ และกระบวนการในการวางแผนและควบคมุ  ลกัษณะและความส าคญัของแผนประเภทตา่งๆ  วธิกีาร
วเิคราะหค์วามเป็นไปไดแ้ละการน าแผนงานการบรหิารโครงการไปปฎบิตั ิ  ระบบการควบคมุประเภทตา่งๆ  อาท ิ การควบคมุโดย

งบประมาณ การควบคมุสนิคา้คงเหลอื การควบคมุตน้ทนุ การควบคมุและตรวจสอบการจัดการ  การใชร้ะบบขอ้มลูเพือ่การจัดการมา

ใชใ้นระบบการวางแผนและควบคมุ  ตลอดจนศกึษาเทคนคิ  วธิกีารและแนวคดิใหม่ๆ  เกีย่วกบัระบบการวางแผนและควบคมุงาน
บรหิาร  

  

 32403 พฤตกิรรมมนุษยใ์นองคก์าร  

  Human Behavior in Organizations 

 ลกัษณะ แนวคดิวา่ดว้ยพฤตกิรรมมนุษย์  ทัง้ในดา้นความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคล  บคุคลกบักลุม่บคุคล  บคุคลกบัองคก์าร  

และระหวา่งกลุม่บคุคล  อทิธพิลของพฤตกิรรมมนุษยท์ีม่ตีอ่องคก์าร  การตดิตอ่สือ่สาร  การประสานงานและการดสนิใจ  ทฤษฎแีละ
เทคนคิวธิกีารทีเ่กีย่วกบัการจงูใจ มนุษยสมัพันธแ์ละการสรา้งขวญั 

  

 32404 การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 

  Operations Research 

 ประวตัคิวามเป็นมาและความส าคญัของการจัดการเชงิวจัิยปฏบิตักิาร   และการแกปั้ญหาทางดา้นการจัดการดว้ยเทคนคิ

ของการตดัสนิใจตามแนววธิกีารของการจัดการเชงิวจัิยปฏบิตักิาร เชน่ การตัดสนิใจภายใตส้ภาวะอปุสงคท์ีไ่มแ่น่นอน  ทฤษฎคีวาม

น่าจะเป็น การโปรแกรมเชงิเสน้ตรง การควบคมุสนิคา้คงเหลอื ทฤษฎกีารขนสง่  ทฤษฎเีกม ทฤษฎกีารรอคอย  ทฤษฎโีครงขา่ยการ
จ าลอง ทัง้นีโ้ดยศกึษาปรัชญา สาระ ขอ้จ ากดั และวธิกีารใชเ้ทคนคิดงักลา่วอยา่งกวา้งๆ 

  

 32405 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 

  Management Information Systems (MIS) 

 แนวคดิของระบบเกีย่วกบัการจัดการ  การน าวธิเีชงิระบบมาใชก้บัการจัดการขอ้มลูเพือ่การบรหิารพัฒนาการของการ

ประมวลผล  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละการสือ่สารขอ้มลู  ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัฐานขอ้มู ล การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ประโยชนข์องระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและการน าไปใช ้ 

  

 32406 การจดัการสนิเชือ่ 

  Credit Management 

 บทบาท ความหมายและขอบเขตของสนิเชือ่  การตดัสนิใจในการใหส้นิเชือ่  นโยบายสนิเชือ่และการเรยีกเก็บเงนิ   การ

วเิคราะหส์นิเชือ่  เงนิสดและเ งนิสะพัด  การจัดหาเงนิ  และการลงทนุระยะสัน้  ขอ้ปฏบิตัทิางกฎหมายทีเ่กีย่วกบัสนิเชือ่และ  การ

ด าเนนิการเรยีกเก็บเงนิ  วธิปีฏบิตักิบัหนีส้ญู  การใชส้นิเชือ่ตา่งประเทศ  การแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ  การเรยีกเก็บเงนิ
ตา่งประเทศ บรกิารของสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

  

 32407 การจดัการธุรกจิตา่งประเทศ  

  International Business Management 

 พืน้ฐานเกีย่วกบัการตลาดตา่งประเทศ  การบรหิารการตลาดเพือ่การสง่ออก  การวจัิยและการส ารวจตลาดเพือ่การสง่ออก  

เทคนคิในการสง่เสรมิการสง่ออก  บทบาทของรัฐในการสง่เสรมิการสง่ออก  การบรหิารส านักงานสง่ออก  การเลอืกสนิคา้ตามความ
ตอ้งการของตลาด  การตัง้ราคา  ชอ่งทางในการจัดจ าหน่ายและเพิม่ยอดขายในตา่งประเทศ  ระเบยีบและเอกสารทีเ่กีย่วกบัการ

สง่ออก การเงนิในการสง่ออกและระเบยีบขอ้บงัคบัทางศลุกากรบรกิารของรัฐและสถาบนันานาชาติ  การบรหิารโครงการในสว่นขอ ง
ตา่งประเทศ และการคา้กบักลุม่ประเทศสงัคมนยิม 

  

 32408 การจดัการธุรกจิขนาดยอ่มและการคา้ปลกี  

  Small Business Management and Retailing 

 บทบาท  แนวความคดิ   และขัน้ตอนในการวางแผนประกอบการของธรุกจิขนาดยอ่ม  การบรหิารและควบคมุทางการเงนิ  

การส ารวจตลาด  แหลง่เงนิทนุ การหาท าเลทีต่ัง้  การสง่เสรมิการขาย  การตัง้ราคา  การควบคมุสนิคา้คงเหลอื  การใหส้นิเชือ่  การ

เสีย่ง การบรหิารขอ้มลูทางบญัชี  การคา้ปลกี  การจัดรา้นคา้  การบรหิารบคุคล  การบรหิารสนิคา้  การบรหิารการขาย  และการบรหิาร
การควบคมุในการคา้ปลกี 

  

 32410 การบรหิารคา่ตอบแทน 

  Compensation Administration 

 ความเป็นมา  แนวคดิ หลกัการ  วตัถปุระสงค์  ขอบเขตและกระบวนการการบรหิารคา่ตอบแทน   เทคนคิและปัจจัยทีม่ี

อทิธพิลตอ่การบรหิารคา่ตอบแทน  สภาพและปัญหาอปุสรรคในทางปฏบิตัติลอดจนแนวทางแกไ้ขแนวโนม้การบรหิารคา่ตอบแทน
ในอนาคต  รวมทัง้การน าไปประยกุตใ์ช ้

 

  



 32411 ปญัหาและการวจิยัตลาด 

  Marketing Problems and Research 

 ปัญหาทางการตลาด การตดัสนิใจทางการตลาด การก าหนดกลวธิสีภาพการณ์ทีจ่ าเป็นตอ่การวจิัย  วธิกีารวจิัยชนดิตา่งๆ   
การวดัผลและการวเิคราะห ์การรายงาน การวางแผนการวจิัย การเก็บขอ้มลู และการใชผ้ลการวจัิยเพือ่ประโยชนใ์นการตดัสนิใจ 

  

 32413 การจดัการงานขนสง่สนิคา้ 

  Shipping Management 

 การประกอบธรุกจิการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ  การจัดตัง้และสง่เสรมิธรุกจิการพาณชิยน์าวไีทย  การด าเนนิการขนสง่  

สนิคา้ของเจา้ของเรอื  สมาคมเจา้ของเรอื  ผูน้ าเขา้และผูส้ง่ออก  สภาผูส้ง่สนิคา้ออกทางเรอื  ชมรมเรอืทีส่ าคญัๆ  การขนสง่สนิคา้
ทางรถยนต์ ทางรถไฟผา่นแดน  และการขนสง่ทางเครือ่งบนิ  การพจิารณาประเภทของสนิคา้เพือ่ค านวณตน้ทนุการสง่ออก  การ

ประสานงานของผูส้ง่ออก  เจา้ของเรอื  ชมรมเดนิเรอืและผูน้ าเขา้  การพจิารณาอตัราค่ าระวางบรรทกุสนิคา้  การท าสญัญาเชา่เรอื
บรรทกุสนิคา้ การลงทนุในกจิการขนสง่สนิคา้ ปัญหาและการพัฒนาการขนสง่สนิคา้ของประเทศไทย 

  

 32414 การตลาดสนิคา้เกษตรกรรมกบัเศรษฐกจิของไทย 

  Agricultural Marketing and Thai Economy 

 ววิฒันาการของระบบเศรษฐกจิไทยกบัการตลาด  ความหมาย  ขอบเขตของการตลาดสนิคา้เกษตรกรรม  หนา้ที่ และ

ความส าคญัของการตลาด  ระบบการตลาดสนิคา้เกษตรกรรม  แนวคดิเรือ่งสว่นประสมการตลาด  การวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้ม  การ

วเิคราะหต์ลาด การวจิัยตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย กระบวนการการตลาด  กลยทุธก์ารตลาด  แผนการตลาด  การควบคมุทาง
การตลาด ตลอดจนการประเมนิผลและการจัดท ารายงานทางการตลาด  การจัดการการตลาดและการผลติ   และการตลาดระหวา่ง

ประเทศ 
  

 32415 ประสบการณว์ชิาชพีบรหิารธุรกจิ 

  Professional Experience in Business Administration 

 การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางการจัดการและการบรหิาร ธรุกจิสูภ่าคปฎบิตั ิ การใชก้รณีศกึษา  สถานการณ์  จ าลอง
และเกมบรหิาร  เพือ่วเิคราะหปั์ญหาและการตดัสนิใจในการแกปั้ญหาทางการบรหิาร  การพัฒนาทกัษะเพือ่เป็นนักบรหิารธรุกจิ  

จรรยาวชิาชพีบรหิารธรุกจิ กจิกรรมกลุม่สมัพันธ ์เพือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และภาวการณ์เป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 
  

 32416 การวางแผน การควบคมุและการวจิยัทางการเงนิ 

  Financial Planning Control and Research 

 หลกัการ แนวคดิ และเทคนคิของการจัดท าแผนและการควบคมุทางการเงนิ  คณติศาสตรท์างการเงนิ  การวเิคราะห์
ตน้ทนุตา่งๆ  การน าเทคนคิดงักล่ าวมาประยกุตใ์ชใ้นการวางแผน  และควบคมุทางการเงนิ  ทัง้ทางดา้นรายได  ้คา่ใชจ้า่ย และก าไร 

ตลอดจนหลกัการและวธิกีารวเิคราะหปั์ญหาเกีย่วกบัการเงนิ  กระบวนการวจิัยปัญหาทางการเงนิ  การเก็บขอ้มลู   วธิกีารวจิัย   การ
น าเสนอผลการวจิัย และการใชผ้ลการวจัิยเพือ่ประโยชนใ์นการวางแผนและควบคมุทางการเงนิ  

  

 32417 การจดัการและการบญัชธีนาคารพาณชิย์ 

  Management and Accounting in Commercial Banking 

 บทบาท หนา้ที่ และความรับผดิชอบของผูบ้รหิารธนาคารพาณชิย์  หลกัการ นโยบาย และสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งใน

การบรหิารธนาคารพาณชิย์  การจัดองค์การ การจัดการงานบคุคล  การจัดการงานการตลาดของธนาคารพาณชิย์  การวางแผน  การ
ตดัสนิใจและการควบคมุ  การจัดการเงนิทนุ  การใชเ้งนิทนุและการจัดหาเงนิทนุ  การจัดการสนิเชือ่  การก าหนดโครงสรา้งเงนิทนุ  

การก าหนดนโยบาย การใหบ้รกิารทัง้ในประเทศและตา่งประเทศดา้นตา่งๆ  ศกึษาเอกสารและวธิกีารบนัทกึทางบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั

ธรุกรรมตา่งๆ ของธนาคารพาณชิย ์ตลอดจนหลกักฎหมายเกีย่วกบัธนาคารพาณชิย ์
  

 32418 ประสบการณว์ชิาชพีการเงนิและการธนาคาร   

  Professional Experience in Finance and Banking 

 การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางการเงนิและการธน าคารสูภ่าคปฏบิตั ิ การใชก้รณีศกึษา  สถานการณ์จ าลองและเกม

บรหิาร เพือ่วเิคราะหปั์ญหา  แนวโนม้ และการตดัสนิใจในการแกปั้ญหาทางการเงนิและการธนาคาร  การพัฒนาทกัษะเพือ่เป็น
นักการเงนิและนักการธนาคารทีด่แีละมจีรรยาวชิาชพี  การใชก้จิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้ี คณุธรรม  จรยิธรรม และ

ภาวะการเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 
  

 32419 ธุรกจิการเงนิระหวา่งประเทศ 

  International Finance 

 ความสมัพันธร์ะหวา่งการคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิการเงนิระหวา่งประเทศ  หลกัและนโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ  
อปุสรรคทางการคา้ นโยบายคุม้กนัทางการคา้ ดลุการคา้ ดลุการช าระเงนิ  ระบบการเงนิและบทบาทสถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศ  

ตลาดเงนิตราตา่งประเทศ การปรวิรรตเงนิตรา วธิกีารจัดหาเงนิ วธิกีารช าระเงนิ  การวางแผนช าระเงนิตราตา่งประเทศ  การวเิคราะห์

และพยากรณ์อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ  ตลอดจนเอกสารทีเ่กีย่ว ขอ้งในธรุกจิการคา้และการเงนิระหวา่งประเทศ  รวมทัง้
กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

  

 32421 การศกึษาความเป็นไปได  ้และการวเิคราะหโ์ครงการ 

  Feasibility Studies and Project Analysis 

 หลกัการและวธิกีารวเิคราะหโ์ครงการและประเมนิคา่ทางการเงนิของโครงการ  รวมทัง้หลกัการและวธิกีารประเมนิความ    

เป็นไปไดข้องโครงการในเชงิธรุกจิและสงัคม ทัง้ทางดา้นการตลาด เทคนคิการผลติ แรงงาน การเงนิ และกฎหมายการยอมรับของ
สงัคม สภาพแวดลอ้มทัว่ๆ  ไป การวเิคราะหแ์ละประเมนิราคาอสงัหารมิทรัพยเ์กีย่วกบัทีด่นิ  สิง่ปลกูสรา้งและอืน่ๆ  การคาดคะเน  

สภาพแวดลอ้ม  การคาดคะเนรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย  ศกึษาแหลง่เงนิทนุ  และวธิกีารจัดหาเงนิทนุเพือ่ด าเนนิโครงการ  ตลอดจนการ
เสนอโครงการและการประเมนิคา่โครงการ 



  

 32422 หลกัการประกนัภยั 

  Principles of Insurance 

 ลกัษณะและประเภทการเสีย่งภัย  ความเสยีหายทางการ เงนิทีอ่าจเกดิขึน้แกบ่คุคล  ธรุกจิและองคก์ารตา่ง  ๆ หลกัการ

ประกนัภัย ความรูเ้บือ้งตน้ของการประกนัภัยแขนงตา่งๆ  วธิกีารจัดการความเสีย่งภัย  การเลอืกผูรั้บประกนั  วธิกีารจา่ยเบีย้ประกนั  

ประโยชนท์ีจ่ะไดรั้บจากประกนัภัย การเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกบัการประกนัภัยในสว่นทีคุ่ม้ครองผูเ้อาประกนั  

  

 32424 ประสบการณว์ชิาชพีการบญัชี 

  Professional Experience in Accounting 

 การประมวลความรูท้างการบญัช ีการบญัชเีฉพาะกจิการ รวมถงึการบญัชภีาษีอากร การประยกุตห์ลกัการ  ทฤษฎแีละ
มาตรฐานการบญัชสีูภ่าคปฏบิตัใินแตล่ะ ประเภทธรุกจิ และแตล่ะวชิาชพีบญัช ี การใชก้รณีศกึษา สถานการณ์จ าลองและเกมเพือ่

วเิคราะหปั์ญหาและการตดัสนิใจในการแกปั้ญหาทางการบญัช ี   การพัฒนาทกัษะเพือ่เป็นนักบญัช ีจรรยาบรรณของวชิาชพีบญัช ี
กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และภาวะการเป็นผูน้ าทีด่ ี           

  

 32432 การจดัการผลติภณัฑแ์ละราคา 

  Product and Price Management 

 บทบาทของผลติภัณฑแ์ละราคาในฐานะทีเ่ป็นสว่นประสมการตลาด บทบาทหนา้ทีข่องผูจ้ัดการผลติภัณฑ์  กลยทุธ์  การ

จัดการสว่นประสมผลติภัณฑ์  ซึง่รวมถงึองคป์ระกอบของผลติภัณฑ์  วตัถดุบิ คณุภาพ  การออกแบบ  การบรรจภุัณฑแ์ละบรกิาร

ประกอบการขาย นโยบายตราสนิคา้ การวางต าแหน่งผลติภัณฑ์  การจัดการวงจรชวีติผลติภัณฑ์  การพัฒนาผลติภัณฑ์  สาเหตทุีท่ า
ใหผ้ลติภัณฑล์ม้เหลว  

ความหมายของราคา บทบาทของราคา วตัถปุระสงค ์และกลยทุธก์ารก าหนดราคา รูปแบบการก าหนดราคาแตล่ะระดบั
ของการจัดจ าหน่าย ทฤษฎรีาคา และการก าหนดราคาในทางปฏบิตั ิ 

  

 32433 การจดัการชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย และการกระจายสนิคา้ 

  Marketing Channels and Physical Distribution Management 

 ชอ่งทางการจัดจ าหน่ายและการกระจายสนิคา้ในฐานะทีเ่ป็นสว่นประสมการต ลาด  ชอ่งทางการจัดจ าหน่ายสนิคา้   

ผูบ้รโิภคและสนิคา้อตุสาหกรรม  กระบวนการเลอืกชอ่งทางและคนกลาง  การวางแผนและการพัฒนาชอ่งทางการจัดจ าหน่าย  การ
รักษาความสมัพันธ ์การกระตุน้และสง่เสรมิคนกลาง การแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ในระบบการจัดจ าหน่ายและการประเมนิผล   การก าหนด

อตัราคา่ตอบแทนและการตัง้ราคา การวเิคราะหต์น้ทนุการจัดการชอ่งทางการจัดจ าหน่าย  การรวบรวม  การเก็บรักษา  การขนสง่และ

การเลอืกวธิกีารขนสง่ทีก่อ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ  

  

 32434 การสง่เสรมิการตลาด 

  Promotion in Marketing 

 ความหมาย  บทบาท ความส าคญัของสว่นประสม การสง่เสรมิการตลาด โดยศกึษาแนวคดิ  วตัถปุระสงค์ ลกัษณะวธิกีาร
ด าเนนิงาน การก าหนดแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิาร  การจัดสรรงบประมาณส าหรับการโฆษณา  การขายโดยบคุคล  การสง่เสรมิ

การขาย และการประชาสมัพันธ ์โดยเนน้ความส าคญัของการโฆษณา  ซึง่คลมุถงึการก าหนดวตัถปุระสงค์  การก าหนดและกา รเลอืก
สือ่การโฆษณา  การก าหนดงบประมาณ  การประเมนิผล  การโฆษณา  การเลอืกและสรา้งความสมัพันธก์บัตวัแทนโฆษณา   การ

ควบคมุและจรรยาบรรณในการโฆษณา แนวโนม้และพัฒนาการการสง่เสรมิการตลาดในอนาคต 

  

 32435 ประสบการณว์ชิาชพีการตลาด  

  Professional Experience in Marketing 

 การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางการบรหิารธรุกจิโดยเนน้หนักดา้นการจัดการการตลาดสูภ่าคปฏบิตั ิ  การใช ้

กรณีศกึษาสถานการณ์จ าลอง  และเกมทางธรุกจิเพือ่พัฒนาทกัษะ  การวเิคราะหปั์ญหา  การแกปั้ญหา  การวางแผน  และการ
ตดัสนิใจทางการตลาด  ศกึษาจรรยาบรรณทางการตลาด  การใชก้จิกรรมกลุ่ มสมัพันธเ์พือ่เสรมิสรา้งจรรยาวชิาชพี  คณุธรรม  

จรยิธรรม และภาวะการเป็นผูน้ าใหเ้ป็นนักการตลาดทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ  

  

 32436 การตลาดระหวา่งประเทศ 

  International Marketing 

 บทบาทและความส าคญัของการตลาดระหวา่งประเทศ  องคก์รระหวา่งประเทศ  ความสมัพันธร์ะหวา่ง ตลาด
ภายในประเทศและตลาดระหวา่งประเทศ  หลกัการและแนวความคดิการจัดการการตลาดระหวา่งประเทศ  การวเิคราะหโ์อกาส  การ

ตดัสนิใจเลอืกตลาดตา่งประเทศ  การวางแผน  การพัฒนาสว่นประสมทางการตลาด  ศกึษาความส าคญัของการสง่ออก  การน าเขา้ 

และการลงทนุตาม กลยทุธก์ารตลาด กระบวนการของการสง่ออกและการน าเขา้ ทศิทางการตลาดระหวา่งประเทศ  การสง่ออก การ
น าเขา้ และการลงทนุในตา่งประเทศตามแนวกลยทุธก์ารตลาด  

  

 32442 การจดัการเชงิกลยทุธ ์

  Strategic Management 

 แนวคดิ กระบวนการ และเทคนคิของการจัดการเชงิกลยทุธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดนโยบายและเป้าหม ายเชงิกลยทุธ์ 

การก าหนดและวเิคราะหก์ลยทุธร์ะดบับรษัิท  ระดบัหน่วยธรุกจิและระดบัหนา้ที่  แนวคดิและเทคนคิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิการ
เชงิกลยทุธใ์นสว่นทีเ่กีย่วกบัการก าหนดโครงสรา้ง  องคก์าร การจัดสรรทรัพยากร  ภาวะผูน้ า ระบบการใหร้างวลั  ระบบการบรหิารที่

เหมาะสม แนวคดิและเทคนคิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคมุเชงิกลยทุธ์  รวมถงึแนวคดิและหลกัการทัว่ไปของการสรา้งความไดเ้ปรยีบ
ทางการแขง่ขนัเพือ่ใหธ้รุกจิสามารถแขง่ขนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพภายใตภ้าวะความไมแ่น่นอนและภายใตก้ระแสโลกาภวิฒัน์  อาท ิ

การสรา้งความไดเ้ปรยีบดา้นตน้ทนุ การสรา้งความแตกตา่ง การกระจายสายผลติภัณฑ ์การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบ 



  

 32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชแีละการสอบบญัชี    

  Information Technology Application in Accounting and Auditing 

 หลกัการท างานของโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการจัดท าและประมวลผลข อ้มลูทางการบญัชทีางดา้นระบบซือ้ ระบบขาย 

ระบบบญัชเีจา้หนี ้ระบบบญัชลีกูหนี ้ระบบบญัชสีนิคา้คงเหลอื ระบบบญัชเีงนิเดอืน ระบบบญัชแียกประเภท และระบบอืน่ๆ  

การควบคมุภายในและการประเมนิประสทิธภิาพการควบคมุภายในของระบบประมวลผลขอ้มลูดว้ยคอมพวิเตอร ์การ
ทจุรติทางคอมพวิเตอรแ์ละมาตรการป้องกนั วธิกีารใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่ชว่ยในการตรวจสอบบญัชขีองผูส้อบบญัช ี การจัดท าแนว

การตรวจสอบ การจัดท ากระดาษท าการ และรายงานผลการ ตรวจสอบ  รวมถงึเทคนคิและวธิกีารตรวจสอบระบบบญัชทีีใ่ช ้

คอมพวิเตอรป์ระมวลผล 

  

 32444 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายในข ัน้สงู    

  Advanced  Auditing and  Internal Auditing 

 วเิคราะหเ์พือ่ใหเ้กดิความรู ้และความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ในปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัช ีแนว

ทางการแกปั้ญหาอนักอ่ใหเ้กดิทกัษะเมือ่ปฏบิตังิานจรงิได ้โดยใชก้รณีศกึษาเกีย่วกบัปัญหาดา้นต่ างๆ ของหลกัการและการ

ปฏบิตังิานสอบบญัช ีความเป็นอสิระ ความรับผดิชอบ และมาตรฐานการสอบบญัช ีกระดาษท าการในการสอบบญัช ีการประเมนิ
ความเสีย่งกรณีตา่งๆ การควบคมุภายใน การเลอืก ตวัอยา่งในการสอบบญัช ีการรายงานการสอบบญัช ีการสือ่สารกบัคณะกรรมการ

ตรวจสอบ การใหข้อ้เสนอแน ะเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายใน  การจัดองคก์รและการวางแผนการสอบบญัชใีนสถานการณ์ที่
ซบัซอ้น จรยิธรรมในการปฏบิตังิานและการพัฒนาวชิาชพีสอบบญัช ี

วเิคราะหเ์พือ่ใหเ้กดิความรู ้ทกัษะ และความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ในปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบ
ภายในไดแ้ก่ การตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ การตรวจสอบการปฏบิตังิาน การตรวจสอบผลการด าเนนิงาน การตรวจสอบ

เพือ่สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้การตรวจสอบพเิศษอืน่ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการตรวจสอบภายใน แนว

ทางแกไ้ขปัญหาอนักอ่ใหเ้กดิทกัษะในการปฏบิตังิานจรงิ  

  

 32446 การบญัชเีพือ่การจดัการข ัน้สงู       

  Advanced Managerial Accounting 

 ตน้ทนุเพือ่การจัดการในเชงิกลยทุธ ์ตน้ทนุคณุภาพ ตน้ทนุตามเป้าหมาย การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมตน้ทนุ การวเิคราะห์
ตน้ทนุฐานกจิกรรม การวเิคราะหห์ว่งโซแ่หง่คณุคา่และตน้ทนุตามวงจรผลติภัณฑ ์ระบบการจัดการสนิคา้คงคลงั การวดัผลงานแบบ

ดลุยภาพ การวดัมลูคา่เพิม่ทางเศรษฐศาสตร ์
การวางแผนธรุกจิและการออกแบบระบบบญัชเีพือ่การจัดการ บทบาท หลกัการ และเทคนคิในการวางแผนก าไรและการ

ควบคมุ การวดัผลและประเมนิผลการปฏบิตังิาน การก าหนดดชันชีีว้ดัผลการด าเนนิงาน การรายงานเพื่ อการควบคมุ การวเิคราะห์

ก าไร การจัดท างบประมาณเพือ่ใชใ้นการบรหิาร วเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาทีเ่กีย่วกบัการบญัชเีพือ่การจัดการโดยใชก้รณีศกึษา  

  

 32447 การบญัชภีาษอีากรและการวางแผนภาษอีากร     

  Tax Accounting and Tax Planning 

 ปัญหาในทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการบั ญชภีาษีอากรและความแตกตา่งระหวา่งการบญัชกีารเงนิกบัการบญัชภีาษีอากร 
แนวคดิเกีย่วกบัการวางแผนภาษีอากร วธิกีารและขัน้ตอนการวางแผนภาษีอากร ประโยชนแ์ละขอ้ควรค านงึในการวางแผนภาษี

อากร 
วเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาจากกรณีศกึษาตา่งๆ  ทีเ่กีย่วกบัหลกัเกณฑ ์ วธิกีารจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและการ

วางแผนภาษีอากร ไดแ้ก ่ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ภาษีเงนิไดห้ัก ณ ทีจ่า่ย ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีธรุกจิ

เฉพาะ โดยเนน้ปัญหาทีเ่กดิจากการปฏบิตัทิางดา้นการบญัชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร 

  

 32460 การจดัการธุรกจิทอ่งเทีย่ว 

  Tourist Business Management 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัประเภท และหนา้ทีข่องธรุกจิการทอ่งเทีย่ว รูปแบบการทอ่งเทีย่วเพือ่การพักผอ่นและรูปแบบการ
ทอ่งเทีย่วเพือ่การประชมุ  นทิรรศการและการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั การจัดการขององคก์ารธรุกจิการทอ่งเที่ ยว  ธรุกจิสมัพันธ์

ในธรุกจิการทอ่งเทีย่วแตล่ะประเภท  ระบบการตลาดและสว่นประสมการตลาดบรกิารในธรุกจิการทอ่งเทีย่ว  การจัดการความ
ปลอดภัยในธรุกจิการทอ่งเทีย่ว  รวมทัง้หลกักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วและวธิกีารเขา้-ออกประเทศ 

  

 32461 การจดัการธุรกจิน าเทีย่ว 

  Tour Operation and Travel Agency Management 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัประเภท  รูปแบบการจัดการธรุกจิน าเทีย่ว ความตอ้งการและพฤตกิรรมของนักทอ่งเทีย่วไทยและ

นานาชาต ิ การประสานงานในการจัดน าเทีย่ว ระเบยีบขอ้ปฏบิตัแิละเอกสารส าคญัในการเดนิทางระหวา่งประเทศ  วธิกีารด าเนนิงาน
ดา้นการจัดน าเทีย่วเกีย่วกบัการเตรยีม การจัดโปรแกรมน าเทีย่ว การจัดหารถ  การวางแผนและพัฒนาเสน้ทางการเดนิทาง และ

น ามาใชก้บัธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง การเตรยีมอาหารและเครือ่งดืม่ เทคนคิการคดิตน้ทนุในการน าเทีย่ว การเตรยีมการน าเทีย่ว  การ

เตรยีมการเกีย่ วกบัทีพั่ก  การส ารองทีน่ั่งในการเดนิทางและการเป็นตวัแทนจ าหน่ายบรกิารการเดนิทาง การใหค้ าแนะน าเกีย่วกบั
การจับจา่ยใชส้อย ศลิปะการแสดงและสนิคา้พืน้เมอืง รายการน าเทีย่วเสรมิพเิศษแกนั่กทอ่งเทีย่วและความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบังาน

มัคคเุทศก ์
 

 

 
 

  



 32462 การขนสง่ผูโ้ดยสารเพือ่ธุรกจิการทอ่งเทีย่ว 

  Passenger Transportation for Tourism Business 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการขนสง่ หลกัเศรษฐศาสตรพ์ืน้ฐาน  ความส าคญัของระบบขนสง่ทางบกทางอากาศ และ  ทาง
น ้าตอ่การทอ่งเทีย่วในปัจจบุนั หลกัการและการวางแผนเกีย่วกบัการรับสง่ผูโ้ดยสาร การวเิคราะหย์านพาหนะในการจัดบรกิารขนสง่ 

การประสานงานการก าหนดเสน้ทางการเดนิทางทางบก ทางอากาศ และทางน ้า การประกนัภัยในการเดนิทางและการขนสง่ 
กฎหมายและขอ้บงัคบัในการขนสง่ พระราชบญัญัตกิารบนิพลเรอืน  ขอ้ตกลงการบนิระหวา่งประเทศ และระเบยีบพธิกีารเขา้ -  ออก

ประเทศ 

 32463 การจดัการธุรกจิในแหลง่ทอ่งเทีย่ว 

  Tourist Destination Management 

 ความหมาย  ความส าคญั  องคป์ระกอบและประเภทของธรุกจิในแหลง่ทอ่งเทีย่ว  กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและการวางแผน

แหลง่ทอ่งเทีย่ว  การจัดการทีพั่ก  อาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ  พาหนะขนสง่  การสือ่สาร นันทนาการ และสิง่อ านวยความสะดวกใน
แหลง่ทอ่งเทีย่ว  การสง่เสรมิการตลาดส าหรับธรุกจิแหลง่ทอ่งเทีย่ว  ธรุกจิสมัพันธใ์นแหลง่ทอ่งเทีย่ว  การจัดการความปลอดภัย  

และการใชพ้ลงังานในแหลง่ทอ่งเทีย่วอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  

 32464 การจดัการทรพัยากรการทอ่งเทีย่ว 

  Tourism Resource Management 

 ความหมาย หลกัการ รูปแบบของการจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว  ความตอ้งการ พฤตกิรรมนักทอ่งเทีย่ว และจติวทิยา

ในการบรกิารนักทอ่งเทีย่ว ตลอดจนการประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นการจัดการบรกิารธรุกจิในแหลง่ทอ่งเทีย่ว  การบรหิารตน้ทนุ กฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว 

  

 32465 การจดัการนนัทนาการและการทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิ

  Recreation and Nature Tourism Management 

 ความหมาย  ลกัษณะของนันทนาการและการทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติ  สถานการณ์ปัจจบุนัของการทอ่งเทีย่วทาง

ธรรมชาตทิัง้ในระดบัโลก ภมูภิาคและประเทศ ขอ้พจิารณาในการวางแผนและการจัดการนันทนาการ  บทบาท ความรับผดิชอบ  และ
ความร่วมมอืของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการอนุรักษ์ และการทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตแิบบยั่งยนื ตลอดจนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

  

 32466 การจดัการธุรกจิการจดัประชุม 

  Convention Management 

 ประวตัคิวามเป็นมาของธรุกจิการจัดประชมุ  ความหมาย  ความส าคญั  ลกัษณะ ประเภทวตัถปุระสงคข์องการจัดประชมุ  

องคป์ระกอบของการจัดประชมุ ความสมัพันธร์ะหวา่งธรุกจิการจัดประชมุกบัการจัดนทิรรศการและการจัดน าเทีย่ว  การเลอืกสถานที่ 

การคดิตน้ทนุการจัดการก าหนดกลุม่ตลาดเป้าหมาย  การวางแผนกลยุทธก์ารตลาด  ศลิปะการขาย  หน่วยงานทีส่นับสนุนการจัด
ประชมุและสมาคมตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ผลกระทบของธรุกจิการจัดประชมุตอ่ทอ้งถิน่ ปัญหาและแนวทางแกไ้ขในธรุกจิการจัดประชมุ 

  

 32467 การจดัการธุรกจิการจดันทิรรศการ 

  Exhibition Management 

 พืน้ฐานธรุกจิการจัดนทิร รศการ ประโยชนจ์ากการจัดงานนทิรรศการ  ประวตัคิวามเป็นมาของการจัดนทิรรศการ     การ

เลอืกกลุม่เป้าหมาย  การก าหนดกลยทุธก์ารตลาด  ไดแ้ก่ กลยทุธด์า้นการจัดนทิรรศการ  กลยทุธก์ารก าหนดราคา  กลยทุธก์ารจัด
จ าหน่ายและกลยทุธก์ารสง่เสรมิการตลาด  ศลิปะการขาย  ความพรอ้มในการจัดนทิร รศการ ไดแ้ก่ ทีพั่ก ขนสง่ เสน้ทางคมนาคม  

หน่วยงานทีส่นับสนุนในการจัดงานนทิรรศการ และความสมัพันธข์องธรุกจิ ผลกระทบของธรุกจิการจัดนทิรรศการตอ่ทอ้งถิน่  ปัญหา

และแนวทางแกไ้ขในธรุกจิการจัดนทิรรศการ 

  

 32468 การจดัการธุรกจิทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั 

  Incentive Travel Management 

 ประวตัคิวามเป็นมาและแนวคดิของการจงูใจ  ความหมาย  ความส าคญั  วตัถปุระสงค์ และรูปแบบของการจัดการธรุกจิ
ทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั  การวางแผนและการคดิตน้ทนุของการจัดโปรแกรมทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั  การก าหนดกลุม่ตลาด

เป้าหมาย การวางแผนกลยทุธก์ารตล าดและการมศีลิปะการขายส าหรับธรุกจิทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั  หน่วยงานทีส่นับสนุน   การ
จัดทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั และสมาคมตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ปัญหาและแนวทางแกไ้ขในธรุกจิทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั 

  

 32469 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการการทอ่งเทีย่ว 

  Professional Experience in Tourism Management 

 การประยกุตห์ลกัการ  แนวความคดิเกีย่วกบัการจัดการการทอ่งเทีย่วสูภ่าคป ฏบิตั ิ การสมัมนา การใชก้รณีศกึษา   

สถานการณ์จ าลอง  เพือ่การวเิคราะหแ์ละการตดัสนิใจในประเด็นปัญหาทีเ่กีย่วกบัสภาวะและการจัดการการทอ่งเทีย่ว  การพัฒนา
บคุลกิภาพและความคดิสรา้งสรรค ์การเสรมิสรา้งมนุษยสมัพันธ ์จรรยาวชิาชพีบรหิารธรุกจิในการจัดการการทอ่งเทีย่ว  กจิกรรมกลุม่

สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรมและภาวะผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

  

 33201 การบรหิารราชการไทย 

  Thai Public Administration 

 ประวตัคิวามเป็นมาของการบรหิารราชการไทย   ทัง้ในดา้นแนวคดิ   พฤตกิรรม  กระบวนการ   คา่นยิมและขนบธรรมเนยีม

ปฏบิตั  ิ โดยเฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกบัการจัดองคก์ารบรหิาร   ระบบและโครงสรา้งของกระทรวง   ทบวง  กรม  กระบวนการและพฤติ
กรรมการบรหิารของไทย   ปัจจัยตา่งๆ   ทีส่ง่ผลกระทบตอ่การบรหิารราชการ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัจจัยทางการเมอืง  ปัญหาและ

อปุสรรคตา่งๆ ของการบรหิารราชการ  รวมตลอดถงึปัญหา อปุสรรค แนวทางการปรับปรุง และแนวโนม้ในอนาคต 

  



 33202 การคลงัและงบประมาณ 

  Public Finance and Budgeting 

 หลกัการ แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบันโยบาย  สถาบนั แผนปฏบิตั ิ และระเบยีบกฎเกณฑว์า่ดว้ยการคลงัและงบประมาณ   
หนีส้าธารณะ  การบรหิารรายรับรายจา่ยของรัฐบาล  บทบาทของสถาบนัการเงนิ  การคลงัของประเทศ  ประเภทของงบประมาณ  

กระบวนการงบประมาณ  เทคนคิการวเิคราะหแ์ละจัดท างบประมาณ  ความสมัพันธร์ะหวา่งระบบการคลงัและงบประมาณ กบัระบบ
เศรษฐกจิและการเมอืง ระบบการคลงัและวธิกีารงบประมาณของประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  

  

  

 33203 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การบรหิารรฐักจิ 

  Economics for Public Administration 

 แนวคดิทฤษฎทีางจลุเศรษฐศาสตรแ์ละมหเศรษฐศาสตรท์ีเ่กีย่วข ้ องกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและพฤตกิรรมผูผ้ลติในดา้น

การตดัสนิใจเลอืกและบรโิภค  การผลติ  การออมและการลงทนุของสาขาเอกชนโดยอาศยัการวเิคราะหแ์ละการพยากรณ์   อปุสงค์  
การวเิคราะหต์ลาด   และการแขง่ขนั   บทบาทของรัฐทางดา้นเศรษฐกจิทีม่ตีอ่สงัคม   เศรษฐกจิ  และการเมอืง   การประยกุตห์ลกั

และวธิกีารศกึษา   และทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรเ์พือ่ใชใ้นการบรหิารสภาพแวดลอ้มและการพยากรณ์ทางเศรษฐกจิ   การตดัสนิใจ

ภายใต ้ความเสีย่งและความไมแ่น่นอน  การก าหนดนโยบายทางเศรษฐกจิของรัฐทัง้ทางดา้นการเงนิ    การคลงัของประเทศรวมทัง้
บทบาทของรัฐในการใชจ้า่ยงบประ มาณและการภาษีอากร   โดยการวเิคราะหแ์หลง่ทีม่าและการใชจ้า่ยงบประมาณของรัฐ   

งบประมาณการลงทนุ  การวเิคราะหแ์ละประเมนิคา่การลงทนุภาครัฐและการรักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ               

  

 33302 หลกักฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารราชการไทย 

  Laws and Regulations in Thai Bureaucracy 

 ทฤษฎี แนวคดิ และหลกัการในการก าหนดกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานขององคก์ารของรัฐ   ทีม่า
ของอ านาจหนา้ที ่สถาบนัทีรั่บผดิชอบในการออกกฎหมายและระเบยีบตา่งๆ ของหน่วยราชการ  ตวับทกฎหมายเกีย่วกบั การบรหิาร

ราชการแผน่ดนิ กฎระเบยีบเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัริาชการ ตลอดจนปัญหาในการใชก้ฎหมายและระเบยีบเหลา่นัน้  

  

 33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

  Public Policy and Planning 

 แนวคดิพืน้ฐาน  กระบวนการ  และวธิใีนการก าหนดนโยบายสาธารณะ  บทบาทและอทิธพิลของปัจจัยตา่งๆ  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ระบบราชการต่ อการก าหนดนโยบายสาธารณะ  ทฤษฎตีา่งๆ  เกีย่วกบัการตดัสนิใจก าหนดนโยบายสาธารณะและแผนงาน  

กระบวนการวางแผนพัฒนา  ระดบัของแผน  ขัน้ตอนของการวางแผน  บทบาทของงบประมาณตอ่การวางแผน  ปัญหาและอปุสรรค

ของการวางแผน และการด าเนนิการตามแผน 

  

 33304 ขอบขา่ยการศกึษาและวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์ 

  Scope of Study and Research in Public Administration 

 ววิฒันาการ ขอบขา่ย  สถานภาพและแนวทางการศกึษาทางรัฐประศาสนศาสตรใ์นแนวทางสากลและกรณีของประเทศไทย  
สภาพแวดลอ้มและอทิธพิลของสภาพแวดลอ้มทีม่ตีอ่การบรหิารรัฐกจิ   วธิกีารวจิัยทางรัฐประศาสนศาสต ร ์  ประโยชนแ์ละการน า

ความรูจ้ากขอบขา่ยการศกึษาและวธิวีจัิยทางรัฐประศาสนศาสตรไ์ปใชใ้นการบรหิารงานภาครัฐ 

  

 33401 ประสบการณว์ชิาชพีบรหิารรฐักจิ 

  Professional Experience in Public Administration 

  การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางการบรหิารรัฐกจิสูภ่าคปฏบิตั ิ  การใชก้รณีศกึษา  สถานการณ์จ าลอง  และเกมการ
บรหิาร เพือ่วเิคราะหปั์ญหาและตดัสนิใจในการแกปั้ญหาทางบรหิารรัฐกจิเปรยีบเทยีบกบัประเทศอืน่  ทัง้ทีก่ าลงัพัฒนาและพัฒนา

แลว้ จรรยาวชิาชพีบรหิารรัฐกจิ  กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม  จรยิธรรม  และภาวะการเป็ นผูน้ าทีม่ี

ประสทิธภิาพ  

  

 33410 การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

  Human Resources Development 

 ความเป็นมา   แนวคดิ หลกัการ  ขอบเขต  กระบวนการและวธิกีารพัฒนาทรัพยากรมนุษยท์ัง้ระดบัผูบ้รหิารและระดบั     
ผูป้ฏบิตังิานในองคก์าร   รวมทัง้ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การพัฒนาทรัพย ากรมนุษย์  สภาพและปัญหาอปุสรรคในทางปฏบิตั ิ   ตลอดจน

แนวทางแกไ้ข  แนวโนม้การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคตรวมทัง้การประยกุตใ์ช ้

  

 33411 การแรงงานสมัพนัธ ์

  Labor Relations 

 พัฒนาการของการแรงงานสมัพันธท์ัง้ในและตา่งประเทศ   หลกัการและกลไกตา่งๆ  ของการแรงงานสมัพั นธท์ีม่อีทิธพิล
ตอ่การก าหนดนติสิมัพันธร์ะหวา่งนายจา้งกบัลกูจา้ง   กฎหมายเกีย่วกบัการแรงงานสมัพันธ์   บทบาทของทวภิาคี   และไตรภาคใีน

การแรงงานสมัพันธ์   กฎเกณฑแ์ละกลไกทีก่ าหนดความสมัพันธร์ะหวา่งฝ่ายตา่งๆ  เชน่  การปรกึษาหารอืร่วมระหวา่งฝ่ายนายจา้ง

กบัลกูจา้งและการ เจรจาตอ่รอง   การประนอมและการชีข้าดขอ้พพิาทแรงงาน   การนัดหยดุงาน   และการปิดงานระหวา่งองคก์าร
ของลกูจา้ง   นายจา้ง และรัฐบาล   กจิกรรมสง่เสรมิการแรงงานสมัพันธ์   การแรงงานสมัพันธใ์นสว่นราชการ   รัฐวสิาหกจิ   องคก์าร

มหาชน  องคก์รอสิระตามรัฐธรรมนูญ   และสถานประกอบการ ของธรุกจิเอกชน   รวมทัง้ปัจจัยแวดลอ้มและอทิธพิลขององคก์าร
ตา่งๆ  ทัง้ภายในและภายนอกประเทศทีม่ตีอ่การแรงงานสมัพันธใ์นประเทศไทย 

 
 

  



 33412 การวางแผนทรพัยากรมนุษย  ์

  Human Resource Planning 

 ความเป็นมา   ความส าคญั   แนวคดิ  หลกัการ  วตัถปุระสงค์  ขอบเขตและกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์   และ
ปัจจัยทีม่สีว่นส าคญัและเทคนคิในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์   สภาพและปัญหาอปุสรรคในทางปฏบิตัติลอดจนแนวทางแกไ้ข   

แนวโนม้การวางแผนทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคต  รวมทัง้การประยกุตใ์ช ้

  

 33420   การบรหิารราชการสว่นภูมภิาค 

  Provincial Administration 

 แนวคดิและหลกัการในการบรหิารราชการสว่นภมูภิาค   ระบบ  รูปแบบ  โครงสรา้งองคก์ร   และกระบวนการบรหิารงาน
ราชการสว่นภมูภิาค  ความสมัพันธร์ะหวา่งการบรหิารราชการสว่นภมูภิาคกบัหน่วยงานสว่นกลางและทอ้งถิน่   นโยบายและแผนการ

บรหิารราชการสว่นภมูภิาค   สภาพแวดลอ้ม  พฤตกิรรมของขา้ราชการ   การมสีว่นร่วมของประชาชนในการบรหิารราชการสว่น

ภมูภิาค  การบรหิารราชการสว่นภมูภิาคทัง้ตา่งประเทศและในประเทศ   บทบาทของการบรหิารราชการสว่นภมูติอ่การพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ   การวเิคราะหปั์ญหา   การก าหนดแนวทางแกไ้ขและมาตรการใ นการป้องกนัปัญหา   รวมทัง้

ผลกระทบทีเ่กดิจากการบรหิารราชการสว่นภมูภิาค 

  

 33421 การบรหิารทอ้งถิน่ 

  Local Administration 

 แนวคดิและหลกัการในการบรหิารทอ้งถิน่   ระบบบรหิารทอ้งถิน่   รูปแบบ  โครงสรา้งและความสมัพันธก์บัรัฐบาลกลาง   
นโยบายและแผนการบรหิารทอ้งถิน่  การจัดองคก์ารและการบรหิารงานในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  การมสีว่นร่วมของประชาชน

ในการบรหิารทอ้งถิน่   การบรหิารทอ้งถิน่ในประเทศไทย   บทบาทของการบรหิารทอ้งถิน่ตอ่การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของ

ประเทศ  ปัญหาอปุสรรค  แนวทางแกไ้ขและแนวโนม้ของการบรหิารทอ้งถิน่ 

  

 33422 การบรหิารการพฒันาเมอืงและชนบท 

  Urban and Rural Development Administration 

 ความส าคญั   แนวคดิ  และทฤษฎขีองการบรหิารการพัฒนาเมอืงและชนบท   ขอบเขต  แนวทาง  รูปแบบ  หลกัการ  
และวธิกีารบรหิารการพัฒนาเมอืงและชนบททัง้ในประเทศและตา่งประเทศ   ปัจจัยตา่งๆ  ทีม่อีทิธพิลตอ่การบรหิารการพัฒนาเมอืง

และชนบท  ระบบการบรหิารการพัฒนาเมอืงและชนบท   แนวโนม้และทศิทางการบรหิารการพัฒนาเมอืงและชนบท   กรณีศกึษา
และตวัอยา่งของการบรหิารการพัฒนาเมอืงและชนบททัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

  

 33424 การบรหิารการพฒันาและการพฒันาการบรหิาร 

  Development Administration and Administrative Development 

 ววิฒันาการของปรัชญา   แนวคดิ  หลกัการ  ขอบเขต  ทฤษฎขีองการบรหิารการพัฒนาสิง่แวดลอ้มและปัจจัยทีม่ี

ผลกระทบตอ่การบรหิารการพัฒนา  การบรหิารการพัฒนาในประเทศไทย  ทศิทางและแนวโนม้การบรหิารการพัฒนาในอนาคต  

 ความส าคญั   ขอบเขต  รูปแบบ  วธิกีารพัฒนาการบรหิารเพือ่เพิม่สมรรถนะขององคก์าร   เทคนคิการบรหิารสมัยใหม่   
กรณีศกึษาและตวัอยา่งในการบรหิารการพัฒนา 

  

 33432 การบรหิารส านกังาน 

  Administrative Office Management 

 ความส าคญั  แนวคดิ  วตัถปุระสงค ์ และขอบเขตของการบรหิารส านักงาน  รวมทัง้กระบวนการการบรหิารส านักงาน  ซึง่

ครอบคลมุการวางแผน  การลงมอืปฏบิตังิาน  และการประเมนิผล  รวมตลอดถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง  ปัญหาอปุสรรค  เครือ่งมอืและ
เทคนคิ  ตลอดจนการพัฒนาการบรหิารส านักงาน  ทัง้นีเ้พือ่น าไปประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงานของระบบราชการไทย 

  

 33434 กฎหมายเกีย่วกบังานราชทณัฑ ์

  Laws Related to Corrections 

 กฎหมายทัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้งกบังานราชทณัฑ์ ไดแ้ก่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

กฎหมายเกีย่วกบัการควบคมุประพฤตแิละกฎหมายอืน่ๆ  และกฎหมายทีเ่กีย่วกบังานราชทณัฑโ์ดยตรง คอื พระราชบญัญัติ
ราชทณัฑ ์กฎหมายเกีย่วกบัการอภัยโทษ กฎกระทรวงมหาดไทย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎเกณฑต์า่งๆ 

  

 33435 อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา 

  Criminology and Penology 

 ความหมาย ลกัษณะ และขอบเขตของอาชญากรรม ทฤษฎ ีสาเหตขุองการเกดิอาชญากรรม  แนวคดิและวธิกีารตา่งๆ  ใน

การป้องกนัอาชญากรรม  และการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม  ความหมาย  ขอบเขตและวตัถปุระสงคข์องวชิาทณัฑวทิยา  ทฤษฎแีละ

วตัถุ-ประสงคข์องการลงโทษ  ระบบและวธิกีารลงโทษผูก้ระท าความผดิ  การควบคมุผูต้อ้งขงัและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของเรอืนจ า การปกครองเรอืนจ าและทณัฑสถาน 

  

 33436 การปฏบิตัติอ่ผูก้ระท าความผดิ 

  Treatment of the Offenders 

 แนวคดิ หลกัการและทฤษฎใีนการปฏบิตัติอ่ผูก้ระท าความผดิ  การปฏบิตัติอ่ผูก้ระท าความผดิโดยวธิกีาร คมุประพฤตแิละ

พัก การลงโทษในสถานทีค่วบคมุ  การปฏบิตัติอ่ผูก้ระท าความผดิในชมุชน  ในแนวทางใหม่ เทคนคิและวธิกีารในการอบรมแกไ้ข
ผูก้ระท าความผดิในสถานทีค่วบคมุและในชมุชน  แนวความคดิ  ปัญหา อปุสรรค และแนวโนม้ในการปฏบิตัติอ่ผูก้ระท าความผดิใน

อนาคต  

  



 33437 การบรหิารงานราชทณัฑ  ์ 

  Correctional Administration 

 ปรัชญา แนวคดิ ทฤษฎี นโยบาย  และกระบวนการที่ เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานราชทณัฑ์  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การ
วางแผน  การจัดองคก์าร  การบรหิารงานบคุคล  การอ านวยการ  การประสานงาน  การงบประมาณ  การควบคมุ  และประเมนิผล

ตลอดจนวเิคราะหร์ะบบและการคาดการณ์อนาคตเพือ่พัฒนาปรับปรุงระบบการบรหิารงานราชทณัฑ์  ใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงในอนาคต 

  

 33438 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัเก็บภาษ ี

  Information Systems for Tax Collection 

 แนวความคดิของระบบสารสนเทศทีม่ตีอ่การจัดการ  แนวความคดิของระบบสารสนเทศกบัการจัดการขอ้มลูเพือ่การ

บรหิาร ระบบขอ้มลูทัง้ในอดตีและปัจจบุนั  ความรูเ้บือ้งตน้เ กีย่วกบัคอมพวิเตอร์  การจัดองคก์ารเพือ่การบรหิารระบบสารสนเทศ  

ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัโครงสรา้งของคลงัขอ้มลู  (Data Base) ลกัษณะพเิศษของระบบคอมพวิเตอรท์ีใ่ชก้บัระบบสารสนเทศเพือ่
การจัดการ  ประโยชนข์องการน าระบบคอมพวิเตอรม์าใชใ้นการบรหิารการจัดเก็บภาษี  เชน่ การจัดเก็บขอ้มลู การตรวจสอบภาษี  

และการป้องกนัการกระท าผดิหรอืหลกีเลีย่งภาษี 

  

 33439 กฎหมายเกีย่วกบัภาษสีรรพสามติ 

  Excise Tax Laws 

 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป  แนวความคดิเกีย่วกบักฎหมายภาษีอากรในประเทศไทย  พระราชบญัญัตภิาษี
สรรพสามติ  พ.ศ.2527 พระราชบญั ญัตพิกิดัอตัราภาษีสรรพสามติ  พ.ศ.2527 พระราชบญัญัตสิรุา  พุทธศกัราช  2493 

พระราชบญัญัตยิาสบู พ.ศ.2509 พระราชบญัญัตไิพ่  พุทธศกัราช  2486 พระราชบญัญัตจิัดสรรเงนิภาษีสรรพสามติ  พ.ศ.2527 พระ

ราช-บญัญัตจิัดสรรเงนิภาษีสรุา  พ.ศ.2527 รวมทัง้กฎหมายอืน่ในสว่นทีเ่กีย่วกบัภ าษีสรรพสามติกลา่วคอื  ประมวลรัษฎากร  พระ
ราช-บญัญัตศิลุกากร ประมวลกฎหมายอาญา  ประมวลกฎหมายแพ่ง  ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  ประมวลกฎหมายวธิี

พจิารณาความแพ่ง และลกัษณะของการด าเนนิคดสีรรพสามติ 

  

 33440 การบรหิารงานสรรพสามติ 

  Excise Administration 

 แนวความ คดิเกีย่วกบัการบรหิารงาน  ประวตัคิวามเป็นมาและหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของกรมสรรพสามติในอดตีและ
ปัจจบุนั การแบง่สว่นราชการของกรมสรรพสามติ  ความส าคญัและประเภทของภาษีสรรพสามติ  วธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการบรหิารงาน

ภาษีสรรพสามติตามพระราชบญัญัตภิาษีสรรพสามติ  พ.ศ.2527 การบริหารงานภาษีสรุา  การบรหิารงานภาษียาสบู  การบรหิารงาน
ภาษีไพ่ ปัญหาและอปุสรรคของการบรหิารงานแตล่ะประเภท  วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบภาษีสรรพสามติระหวา่งไทยกบัประเทศตา่งๆ  

บทบาทและแนวโนม้ของภาษีสรรพสามติ และการบรหิารภาษีสรรพสามติในอนาคต  

  

 33441 การตรวจสอบและการควบคมุการจดัเก็บภาษ ี

  Tax  Auditing Control 

 ลกัษณะและหนา้ทีท่างการบญัชี  งบดลุ งบก าไรขาดทนุ  กระบวนการทางบญัชี  1 และ 2 หลกัการบญัชทีีส่ าคญั  การ

บญัชสี าหรับกจิการผลติ  กรรมการควบคมุภายใน  ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการสอบบญัชี  การตรวจสอบสนิทรัพย์  การตรวจสอบสนิคา้
คงเหลือ หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ  การสอบบญัชใีนกจิการทีใ่ชค้อมพวิเตอรท์ีเ่กีย่วกบัสรรพสามติ  พรอ้มทัง้มาตรการตรวจสอบ

และควบคมุการจัดเก็บภาษี  การประเมนิภาษี  มาตรการป้องกนัและปราบปรามการกระท าผดิกฎหมายสรรพสามติ  ตลอดถงึเทคนคิ
ในการตรวจสอบ สบืสวน จับกมุ เปรยีบเทยีบปรับ รวมทัง้การท ารายงาน 

  

 33442 การจดัการเชงิกลยทุธใ์นภาครฐักจิ 

  Strategic Management in Public Administration 

 การศกึษาและวเิคราะหท์ีเ่กีย่วกบัแนวคดิ  ทฤษฎี  หลกัการ  ตวัแบบและกระบวนการบรหิารเชงิกลยทุธใ์นองคก์รภาครัฐ   

การวเิคราะหแ์ละก าหนดกลยทุธร์ะดบัตา่งๆ ในระดบัประเทศ   ระดบัองคก์รภาครัฐและระดบัหนา้ทีแ่ละฝ่ายตา่งๆ  ในองคก์รภาครัฐที่

ประกอบดว้ยภารกจิ   วสิยัทศัน์  ปรัชญา  นโยบายและวตัถปุระสงค์   การวางแผนกลยทุธ์   การวางแผนปฏบิตักิาร   การด าเนนิกล
ยทุธแ์ละการก าหนดระบบและวธิกีารตา่งๆ  ในการควบคมุเชงิกลยทุธร์วมทัง้กา รประเมนิผลกลยทุธ์   ทัง้นีเ้พือ่ใหอ้งคก์รภาครัฐ

สามารถด าเนนิงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุภายใตส้ภาวะความไมแ่น่นอนและภายใตก้ระแสโลกาภวิฒัน ์

  

 33443 การบรหิารการเปลีย่นแปลง 

  Change Management 

 แนวคดิ  ทฤษฎี  หลกัการ  ในการบรหิารการเปลี่ ยนแปลง  ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงกระบวนการ   ปัญหา
อปุสรรคในการเปลีย่นแปลงองคก์รภาครัฐและแนวทางในการแกไ้ขปัญหา   ระบบและวธิกีารควบคมุการบรหิารการ

เปลีย่นแปลงรูปแบบตา่งๆ   ในการเปลีย่นแปลงองคก์าร   เชน่  การรือ้ปรับระบบ   การบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องคก์าร  องคก์าร

แหง่การเรยีนรู ้

  

 33444 การบรหิารองคก์รภาครฐั 

  Public Organization Administration 

 ลกัษณะ  ประเภท  รูปแบบและทฤษฎกีารบรหิารองคก์ารภาครัฐ   การบรหิารองคก์รภาครัฐ   เทคนคิการบรหิารองคก์ร
ภาครัฐเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการบรหิารองคก์รในสว่นราชกา ร รัฐวสิาหกจิ   องคก์รมหาชน  และองคก์รอสิระตาม

รัฐธรรมนูญ  เชน่  การบรหิารมุง่ผลสมัฤทธิ ์ การปฏริูปและปรับปรุงองคก์รภาครัฐ   หลกัและวธิกีารเสรมิสรา้งจติส านกึในการบรหิาร  
การจัดท าบรกิารสาธารณะ  ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารการปรับปรุงกระบวนการระบบการท างาน 

  



 40205 กฎหมายธุรกจิ 

  Business Law 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมาย ทีม่าของกฎหมาย ชนดิของกฎหมาย การใช ้การยกเลกิและการตคีวาม  หลกัทัว่ไปของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยท์ีเ่กีย่วกบับคุคล  นติกิรรม หนี้ สญัญาและการละเมดิสญัญา  หลกักฎหมายเกีย่วกบัหา้งหุน้สว่น

และบรษัิท รวมทัง้กฎหมายเอกเทศสญัญาทีส่ าคญั 

  

 60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  Principles of Economics 

 ปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร์  ซึง่น าไปสู่ การแบง่แยกการท างานในสงัคมระบบเศรษฐกจิกลไก  และแนวคดิทฤษฎี
ทางจลุเศรษฐศาสตรแ์ละมหเศรษฐศาสตรใ์นดา้นการบรโิภค  การผลติ การออม และการลงทนุของสาขารัฐบาลและสาขาเอกชน  

วเิคราะหปั์ญหาความสมัพันธแ์ละความสมดลุของตลาดแบบตา่งๆ  ในระบบปิดและระบบเปิด  และแนะแนวทางในการแกปั้ญหาทาง

เศรษฐกจิพืน้ฐาน 

  

 60450 เศรษฐศาสตรส์าธารณะ 

  Public Economics 

 พืน้ฐานเบือ้งตน้เกีย่วกบัการคลงัของรัฐบาล บทบาทของรัฐบาลทีม่ตีอ่สงัคม  เศรษฐกจิและการเมอืง  วเิคราะหบ์ทบาท
ของรัฐบาลในการใชจ้า่ยงบประมาณและการภาษีอากรทัง้ในแงจ่ลุเศรษฐศาสตรแ์ละมหเศรษฐศาสตร ์ทฤษฎกีารคลงัสาธารณะใน

สภาพสถติและสภาพพลวตั  ไดแ้ก ่ทฤษฎเีศรษฐศาสตรข์องภาครัฐบาล  บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิ จ  ทฤษฎกีารใชจ้า่ย
ของรัฐบาลในระดบัทีเ่หมาะสม การใชน้โยบายการคลงัในการรักษาเสถยีรภาพของเศรษฐกจิ  การแกปั้ญหาเศรษฐกจิและการ

สง่เสรมิ การพัฒนาเศรษฐกจิ 

  

 80202 สถาบนัและกระบวนการทางการเมอืงไทย 

  Thai Political Institutions and  Processes 

 สถาบนัและกระบวนกา รทางการเมอืงของไทย  ทัง้ในสว่นทีเ่ป็นฝ่ายผูน้ าและประชาชนและกลุม่อทิธพิลตา่งๆ  ทัง้ทีเ่ป็น

ทางการและไมเ่ป็นทางการซึง่มบีทบาททางการเมอืง 

  

 


