
   

ค าอธบิายชุดวชิา 
   

10103 ทกัษะชวีติ  

 Life Skills 
 ทกัษะในการด าเนนิชวีติในสงัคมสมัยใหม ่ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรูใ้หม ่ความสามารถในดา้น  

การจัดการ การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การประนปีระนอม การขจั ด

ความเครยีด คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาทและการสมาคม 
 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  
 English for Communication 

 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  

 
10121 อารยธรรมมนุษย ์  

 Human Civilization 
 ความรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก การปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาตแิละกบัสงัคม

รอบตวั วถิกีารด าเนนิชวีติ ภมูปัิญญา ความนกึคดิ ศลิปะ  และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

 
10131 สงัคมมนุษย ์   

 Human Society 
  ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิ และสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบ
สงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี  

 

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ   
 Science, Technology and Environment for Life 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีความคดิเชงิวเิคราะห ์กฎเกณฑแ์ละพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีธรรมชาตวิทิยา  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์บัสิง่แ วดลอ้ม สขุภาพอนามัยและโภชนาการ การประยกุต์

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนการด ารงชวีติ  

 
10151 ไทยศกึษา  

 Thai  Studies 
 ความเป็นมาของวฒันธรรมไทย การตัง้ถิน่ฐาน การรับวฒันธรรมภายนอก และการประยกุตผ์สมผสาน การจัดระเบยีบ

สงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ การศกึษา วฒันธรรม ศาสนาและพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรม  
 

10152 ไทยกบัสงัคมโลก  

 Thailand and the World Community 
 สภาวการณ์ แนวโนม้ และลกัษณะความสมัพันธท์างเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงในสงัคมโลก สถานะของประเทศไทย

ในสงัคมโลก พลวตัของการเปลีย่นแปลงในสงัคมโลก และผลกระทบตอ่ประเทศไทย สภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้
ในประเทศไทยอนัเป็นผลมาจากกระแสโลกาภวิตัน ์รูปแบบ และวธิกีารในการเผชญิปัญหาและผลกระทบ  

 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร  
 Thai for Communication 

 ภาษากบัการสือ่สาร บทบาทหนา้ทีข่องภาษาในสงัคม ความสมัพันธร์ะหวา่งความคดิกบัภาษา หลกัการใชภ้าษาใน
การสือ่สารทัง้ในดา้นทกัษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีน การพัฒนาทกัษะภาษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ  

 

10161 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร  
 Khmer for Communication 

 ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขยีนอกัษรภาษาเขมรทัง้อกัษรเชลยีงและอกัษรมลู ค าศพัทพ์ืน้ฐานในชวีติประจ าวนั 
โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐาน ทกัษะการฟัง การพูด การอา่นและการเขยีนเพือ่การสือ่สารในระดบัพืน้ฐาน ค าศพัท์

ภาษาเขมรในภาษาไทย 
 

11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว   

 English  for Tourism 
 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษซึง่ใชใ้นการสือ่สารกบัชาวตา่งประเทศ การตดิตอ่ซือ้ขาย การบรกิาร

เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว การใหข้อ้มลูดา้นภมูศิาสตร ์ประวตัศิาสตร ์ขนบธรรมเนยีมประเพณี และศลิปวฒันธรรมไทย  
 

 



11303 ภาษาองักฤษส าหรบัพนกังานโรงแรม  

 English  for Hotel  Personnel 
 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษ ซึง่ใชก้นัทัว่ไปในธรุกจิโรงแรม ศพัทแ์ละส านวนเฉพาะทีใ่ชเ้กีย่วกบังาน

ในแผนกตา่งๆ ของโรงแรม ตลอดจนภาษาองักฤษทีใ่ชเ้พือ่การตดิตอ่สือ่สาร เพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพของงานและเพือ่พัฒนา
ตนเองในงานอาชพี 

 

30105 การบญัชแีละการเงนิเพือ่งานกอ่สรา้ง  
 Accounting and Finance for Construction 

 แนวคดิเกีย่วกบัการบญัชเีพือ่งานกอ่สรา้ง งบการเงนิ การรับรูร้ายไดแ้ละตน้ทนุของงานกอ่สรา้ง การบญัชเีพือ่  
การจัดการงานกอ่สรา้งในดา้นการงบประมาณ การใชข้อ้มลูทางการบญัชเีพือ่การตดัสนิใจ การวเิคราะหง์บการเงนิ การควบคมุ

ภายในและการประเมนิผลการปฏบิตังิาน รวมทัง้แนวคดิทางการเงนิ การจัดการสนิทรัพยห์มนุเวยีน สนิทรัพยถ์าวร และการจัดหา
เงนิทนุเพือ่งานกอ่สรา้ง 

 

30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร  
 Introduction to Administration 

ความหมายและสาระส าคญัของวชิาการบรหิาร ขอบขา่ยและพัฒนาการของการบรหิาร ทฤษฎแีละแนวคดิส าคญั
เกีย่วกบัการบรหิาร ความคลา้ยคลงึและความแตกตา่งระหวา่งการบรหิารรูปแบบตา่งๆ โครงสรา้ง องคป์ระกอบ และบทบาทหนา้ที่

ของระบบบรหิารโดยทัว่ไป ความสมัพันธร์ะหวา่งระบบบรหิารกบัสภาพแวดลอ้ม รวมตลอดถงึศกึษาหลกัปรัชญาก ารจัดองคก์าร 

กลไก กระบวนการและกจิกรรมส าคญัในการบรหิารงานโดยทัว่ไป  
 

30204 องคก์ารและการจดัการ  
 Organization and Management 

ความหมาย รูปแบบ แนวคดิ และทฤษฎตีา่งๆ เกีย่วกบัองคก์าร หลกัและวธิกีารจัดองคก์าร การก าหนดอ านาจ 
หนา้ทีใ่นองคก์าร หลกัการจัดการและและหนา้ทีส่ าคญัตา่งๆ ของการจัดการ อาท ิการวางแผน การจัดอตัราก าลงั การอ านวยการ  

การประสานงาน และการควบคมุงาน  เป็นตน้ 
 
30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ  ิ  

 Mathematics and Statistics 

เซต ตรรกศาสตร์ การจัดล าดบัและการจัดหมวดหมู่ ความน่าจะเป็น เงนิสด ดอกเบีย้ คา่รายปี ระบบจ านวน  
เมตรกิซ ์ ดเีทอรม์นัินตแ์ละการประยกุต์ ความสมัพันธ ์ฟังกช์นั ล าดบัและอนุกรมเรขาคณติวเิคราะห์ การดฟิเฟอเรนชเิอท  

ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัสถติิ สถติเิชงิพรรณนา ตวัแปรสุม่ การแจกแจง ความน่าจะเป็นของตวัแปรสุม่ชนดิไมต่อ่เนือ่ง  
การแจกแจงปกต  ิการแจกแจงสิง่ตวัอยา่งและการประเมนิคา่  

 
30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษอีากร 1  

 Business Law and Taxation I 
 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 30206-1 กฎหมายธุรกจิ (Business Law) 
หลกักฎหมายทัว่ไป กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ เชน่ ซือ้ข าย เชา่ทรัพย ์เชา่ซือ้  

กูย้มื ค ้าประกนั จ านอง จ าน า กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการจัดองคก์รธรุกจิ ทัง้กรณีหา้งหุน้สว่นสามัญ หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิคุคล  
หา้งหุน้สว่นจ ากดั บรษัิทจ ากดั บรษัิทมหาชนจ ากดั และกจิการร่วมคา้ ลกัษณะตา่งๆ ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกบัตราสาร 

ทางการเงนิ และกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการควบคมุธรุกจิ เชน่  กฎหมายทรัพยส์นิทางปัญญา กฎหมายแรงงานและแรงงานสมัพันธ ์ 

กฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
 30206-2 การภาษอีากร 1 (Taxation 1) 

หลกัเกณฑ ์วธิกิารประเมนิและวธิกีารจัดเก็บภาษีอากรตามประมวงรัษฎากรและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ภาษีเงนิ
ไดบ้คุคลธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงนิไดปิ้โตรเลยีม ภาษีสรรพสามติ ภาษี

ศลุกากร และภาษีทอ้งถิน่ 

 
30208 การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจดัการ   

  Financial Accounting and Managerial Accounting 
แนวความคดิเบือ้งตน้ทางการบญัช ีการรายงานทางการเงนิ กระบวนการ ขัน้ตอนการบนัทกึบญัชตีามวงจรบญัชี

ส าหรับธรุกจิบรกิารและพาณชิยกรรม  และการบญัชภีาษีอากรส าหรับธรุกจิ  
 แนวความคดิการบญัชเีพือ่การจัดการ ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัตน้ทนุ การวเิคราะหต์น้ทนุ-ปรมิาณ- ก าไร การจัดท า

งบประมาณ การวเิคราะหง์บการเงนิ การใชข้อ้มลูทางบญัชเีพือ่การตดัสนิใจ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศทาง 

การบญัช ีและการควบคมุภายใน 
 

30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ  
 Business Finance and Business Law 

วตัถปุระสงคแ์ละการรับผดิชอบทางการเงิน ตลาดการเงนิ สถาบนัการเงนิ ความเสีย่งและผลตอบแทน การจัดการ

สนิทรัพยห์มนุเวยีนและสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน โครงสรา้งเงนิทนุ ตน้ทนุเงนิทนุ นโยบายเงนิปันผล และการจัดหาเงนิทนุ  
หลกักฎหมายทัว่ไป กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ กฎหมายเกีย่วกั บการจัดองคก์ร

ธรุกจิ กฎหมายคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกบัตราสารทางการเงนิ  
 

 



30210 การจดัการการผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด   

 Production and Operation Management  and Principle of Marketing 
ระบบการผลติและด าเนนิการ การวางแผนผลติภัณฑ์ ก าลงัผลติ ท าเลทีต่ัง้ การวางผังสถานประกอบการ การจัดการ

คณุภาพ การจัดการหว่งโซอ่ปุทาน การพยากรณ์การผลติ การจัดการสนิคา้คงคลงั การวางแผนและการควบคมุการผลติและ
ด าเนนิงาน การออกแบบงาน การวดังาน มาตรฐานการท างาน การจัดล าดบังาน ความปลอดภัยในการท างาน การบรหิารโครงก าร   

แนวคดิการตลาด หนา้ทีก่ารตลาด และบทบาททางการตลาด กระบวนการการตลาด โครงสรา้งองคก์ารทาง

การตลาด สภาพแวดลอ้มทางการตลาด การจัดการการตลาดและการวางแผนกลยทุธ ์การวจิัยการตลาด ระบบสารสนเทศทาง
การตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ตลาดธรุกจิและพฤตกิรรมการซือ้ การแบง่สว่นตลาดและการตลาดเป้าหมาย การวางแผนและ  

การตดัสนิใจดา้นผลติภัณฑ ์การวางแผนและการตดัสนิใจดา้นราคา การวางแผนและการตดัสนิใจดา้นการจัดจ าหน่าย  
การวางแผนและการตดัสนิใจดา้นการสง่เสรมิการตลาด และจรรยาบรรณวชิาชพีบรหิารธรุกจิ 

 
30211 องคก์ารและการจดัการ และการจดัการทรพัยากรมนุษย ์  

 Organization and Management and Human Resource Management 

ความหมาย รูปแบบ ประเภท และขัน้ตอนของการวางแผน โครงสรา้งและสายการบงัคบับญัชา แนวคดิและ  
ทฤษฎตีา่งๆ เกีย่วกบัองคก์าร การจัดองคก์าร การอ านวยการ การจงูใจและความเป็นผูน้ า กลุม่และองคก์าร การจั ดการ 

สมัยใหมใ่นองคก์าร  
ทฤษฎแีละหลกัการในการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ระบบคณุธรรม ขอบขา่ยและขัน้ตอนในการจัดการทรัพยากร

มนุษย ์การวางแผนก าลงัคน  การก าหนดต าแหน่งและอตัราเงนิเดอืน การสรรหา  การคดัเลอืก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์  

การจัดสวสัดกิารและการพนักงานสมัพันธ ์การประเมนิผลการปฏบิตังิาน เทคนคิและเครือ่งมอืของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สมัยใหม ่

 
31301 การวางแผนงานกอ่สรา้ง  

 Construction Planning 
แนวคดิเกีย่วกบัการวางแผนกบัการจัดการงานกอ่สรา้ง  หลกัการวางแผน กระบวนการศกึษางาน เทคนคิในการ

วางแผนงานระบบตา่งๆ การวางแผนระบบตารางเวลาท างาน การวางแผนงานระบบสายงานวกิฤตแิบบเสน้ลกูศร  การวางแผนงาน

ระบบสายงานวกิฤตแบบเสน้วงกรอบ การวางแผนงานระบบเพริท์และระบบพเิศษอืน่ การเลอืกใชแ้ผนใหเ้หมาะสมและมี
ประสทิธภิาพ การปรับแผนใหเ้ขา้กบัทรัพยากร การน าแผนไปใชแ้ละการตดิตามผลความกา้วหนา้  เทคนคิการปรับแผนงาน 

ใหต้รงกบัสภาพงานจรงิ การเร่งงาน การวางแผนงานกอ่สรา้งโดยใชช้ ิน้สว่นส าเร็จรูป  การวางแผนเพือ่ประกนัคณุภาพ และ
คอมพวิเตอรก์บัการวางแผนงานกอ่สรา้ง  

 

31302 การส ารวจปรมิาณและการประมาณราคา  
 Quantity Survey and Cost Estimate 

การส ารวจปรมิาณและแยกวสัดุกอ่สรา้ง การประมาณราคาคา่กอ่สรา้ง เพือ่การประกวดราคาเสนอราคาและอืน่ๆ    
การวเิคราะหร์าคาคา่กอ่สรา้งของสว่นตา่งๆ  ของงานกอ่สรา้งประเภทตา่งๆ การจัดระบบ การควบคมุราคางานกอ่สรา้งในสนาม 

และการเปรยีบเทยีบราคา 

 
31303 การจดัการงานสนาม   

 Field Work Management 
การเตรยีมงานใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม การส ารวจและการเตรยีมการวางผังบรเิวณสถานทีก่อ่สรา้ง  การจัดหา

ทรัพยากร การประสานงานระหวา่งกลุม่ผูเ้กีย่วขอ้งในงานกอ่สรา้ง  การป้องกนัดนิพังในการกอ่สรา้งงานใตด้นิ  การออกแบบน่ังรา้น

และโครงสรา้งชัว่คราว ความปลอดภัยในงานกอ่สรา้ง สขุลกัษณะของสถานทีก่อ่สรา้ง การจัดท าแบบขยายจรงิและแบบท าจรงิ  

ของงานกอ่สรา้งงานระบบและงานอืน่  

31304 ระบบสารสนเทศในงานกอ่สรา้ง  

 Construction  Information  System 
ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์ แนวคดิเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ  การจัดการสารสนเทศ งานสารสนเทศ 

เพือ่การบรหิารส านักงาน  การบญัช ี การวางแผนและควบคมุทางการเงนิ  การวเิคราะหโ์ครงการ การวางแผนงานกอ่สรา้ง   

การส ารวจปรมิาณ  การจัดการงานสนาม  การจัดการเครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง  การตรวจงาน  และการวางแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่งานกอ่สรา้ง 

           
31402 การจดัการทรพัยากรอาคาร  

 Facility Management 

หลกัการและกระบวนการจัดการทรัพยากรอาคาร การวางแผนเชงิกลยทุธก์ารจัดการทรัพยากรอาคาร การบรหิาร
อาคาร เทคโนโลยอีาคาร การบ ารุงรักษาทรัพยากรอาคาร การเงนิและคา่ใชจ้า่ยอาคาร การประเมนิคา่ทางเศรษฐกจิของทรัพยากร

อาคาร การจัดการพลงังาน การจัดการทรัพยากรอาคารอยา่งยั่งยนื ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการทรัพยากรอาคาร ความปลอดภัย
ในอาคาร ขอ้ก าหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการทรัพยากรอาคาร 

 
31403 เทคนคิการกอ่สรา้งขนาดใหญ ่  

 Large-scale Construction Technique 

การเตรยีมงานส าหรับการกอ่สรา้งขนาดใหญ ่การบรหิารโครงการ การจัดล าดบัขัน้ตอนการกอ่สรา้งขนาดใหญ ่  

เทคนคิการกอ่สรา้งขนาดใหญแ่ละงานพเิศษ ปัญหาและขอ้ควรระวงัในการกอ่สรา้ง การป้องกนัอนัตรายในการกอ่สรา้งขนาดใหญ่ 

   



31405 การวเิคราะหโ์ครงการ 

 Project  Analysis 
   แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดท าโครงการ การวางแผนโครงการ การวเิคราะหโ์ครงการดา้นตา่งๆ 

การจัดการความเสีย่งของโครงการ กระบวนการตดิตามและประเมนิผลโครงการ ตลอดจนการประยกุตใ์ชห้ลกัการวเิคราะหโ์ครงการ
ในภาคเอกชนและภาครัฐ 

 

31406 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการงานกอ่สรา้ง  
 Professional Experience in Construction Management 

    การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางวชิาชพีการจัดการงานกอ่สรา้งสูภ่าคปฏบิตั ิหลกัปฏบิตัแิละหนา้ทีข่องผูป้ระกอบ
อาชพี ขอ้บงัคบั กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วกบัธรุกจิกอ่สรา้ง  เอกสารทีเ่กีย่วกบัธรุกจิกอ่สรา้ง การประสานงานของกลุม่ผูเ้กีย่วขอ้ง

ในงานกอ่สรา้ง การปฏบิตังิานดา้นเทคนคิ ขอ้โตแ้ยง้ในงานกอ่สรา้ง การใชก้รณีศกึษา สถานการณ์จ าลอง และเกมบรหิารในการ
วเิคราะหปั์ญหาและการตดัสนิใจในการแกปั้ญหาในทางการจัดการงานกอ่สรา้ง จรรยาวชิาชพีธรุกจิกอ่สรา้ง กจิกรรมกลุม่สมัพันธ์

เพือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และภาวการณ์เป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 
31409 เทคนคิและเครือ่งจกัรกลงานกอ่สรา้ง  

 Construction Technique and Equipment 
    พัฒนาการของเครือ่งมอื เครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง ความรูพ้ืน้ฐานการใชเ้ครือ่งจักรกล เทคนคิการกอ่สรา้งและ

เครือ่งจักรกลงานทดสอบ งานทัว่ไป งานไม ้งานเสาเข็ม งานคอนกรตี งานดนิ งานขนสง่ทางแนวดิง่และแนวราบ งานทางและ 

งานพเิศษ การจัดการเครือ่งจักรกล การบรหิารและการบ ารุงรักษาเครือ่งจักรกล 
 

32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ    
 Business Statistics and Quantitative Analysis 

 การทดสอบสมมตฐิาน การทดสอบไคสแควรแ์ละวธิกีารนอนพาราเมตรกิ การวเิคราะหค์วามแปรปรวน การวเิคราะห์
การถดถอย สหสมัพันธ ์การวเิคราะหอ์นุกรมเวลา เลขดชัน ีการตดัสนิใจภายใตส้ภาวการณ์ไมแ่น่นอน การโปรแกรมเชงิเสน้ตรง 

การควบคมุสนิคา้คงเหลอื ทฤษฎกีารขนสง่ ทฤษฎเีกม ทฤษฎกีารรอคอย และทฤษฎโีครงขา่ยการจ าลอง  

 
32207 การบญัชขี ัน้กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบญัชี  

 Intermediate Accounting 1 and Accounting Information System 
 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32207-1 การบญัชขี ัน้กลาง 1 (Intermediate Accounting 1) 

หลกัการและวธิกีารบญัชเีกีย่วกบัสนิทรัพย ์การจ าแนกประเภทสนิทรัพย ์การรับรูแ้ละการวดัมลูคา่สนิทรัพย ์การตี
ราคา การจัดแบง่สว่นสนิทรัพยเ์ป็นตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยตามหลกัการบญัช ีการดอ้ยคา่ของสนิทรัพย ์การแสดงรายการสนิทรัพย์  

ในงบดลุและการเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึ การรับรูร้ายไดแ้ละการบญัชสีนิคา้เกษตร พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏบิตัเิพือ่ประมวลความรู ้
ทางการบญัชปีระจ ารายวชิา  

 32207-2 ระบบสารสนเทศทางการบญัช ี(Accounting Information System) 

ลกัษณะ สว่นประกอบ และวธิกีารของระบบสารสนเทศทางการบญัช ีหลกัการจัดท าเอกสาร ของธรุกจิ หลกัการ
วเิคราะหแ์ละการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัช ีวงจรทางธรุกจิขัน้พืน้ฐาน ระบบยอ่ยของระบบสารสนเทศทางการบญัชี

เกีย่วกบัวงจรรายได ้วงจรคา่ใชจ้า่ย วงจรการผลติ วงจรการบรหิารเงนิ และรายงานทางการเงนิ ประเภทของเอกสารและ
สารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งในแตล่ะวงจร การควบคมุภายใน ทางเดนิเอกสารและสารสนเทศทางการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง และการน า

เทคโนโลยสีารสนเทศมาจัดท าบญัชี 
 

32208 การบญัชขี ัน้กลาง 2 รายงานการเงนิและการวเิคราะหง์บการเงนิ   

 Intermediate Accounting 2 ,Financial Reporting and Financial Statements Analysis 
 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ  

 32208-1 การบญัชขี ัน้กลาง  2 (Intermediate Accounting 2) 
หลกัการและวธิกีารบญัชเีกีย่วกบัหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ ประกอบดว้ยการจ าแนกประเภทหนีส้นิ การรับรู ้ 

และการวดัมลูคา่หนีส้นิ การตรีาคา การแสดงรายการหนีส้นิในงบดลุ และการเปิดเผยขอ้มลู การบญัชเีกีย่วกบัการจัดตัง้กจิการ 

การด าเนนิงาน การแบง่ผลก าไรขาดทนุ การเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของ การเลกิกจิการและการช าระบญัชขีองหา้งหุน้สว่น 
บรษัิทจ ากดั และบรษัิทมหาชนจ ากดั ตลอดจนการแสดงรายการสว่นของเจา้ของในงบดลุ การเปิดเผยขอ้มลู งบกระแสเงิ นสด 

การบญัชภีาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีการบญัชเีกีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิ การบญัชสี าหรับธรุกรรมซือ้คนื รวมถงึเหตกุารณ์
ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏบิตัเิพือ่ประมวลความรูท้างการบญัชปีระจ ารายวชิา 

 32208-2 รายงานการเงนิและการวเิคราะหง์บการเงนิ  
                  (Financial Reporting and Financial Statements Analysis) 

รายงานการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูทางการบญัช ีวธิกีารและเครือ่งมอืในการวเิคราะหง์บการเงนิและขอ้มลูทาง 

การบญัชอีืน่ทีส่ าคญัเพือ่การตดัสนิใจ การวเิคราะหอ์ตุสาหกรรม ผลกระทบตอ่งบการเงนิ จากการเลอืกใชน้โยบายการบญัชทีี่
แตกตา่งกนั การวเิคราะหง์บการเงนิรวม โดยเนน้การใชก้รณีศกึษาหรอืเหตกุารณ์จรงิ การรายงานทางการเงนิจ าแนกตาม 

สว่นงาน รายงานขอ้มลูของบคุคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัและงบการเงนิระหวา่งกาล พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏบิตัเิพือ่ประมวล  
ความรูท้างการบญัชปีระจ ารายวชิา 

 

 
 

 
 



32209 การบญัชขี ัน้ตน้และหลกัเบือ้งตน้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ   

 Principles of Accounting and Principles of Information Systems 
ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32209-1 การบญัชขี ัน้ตน้ (Principles of Accounting)  
ความเป็นมา ความหมาย ลกัษณะ วตัถปุระสงคข์องการบญัชแีละมาตรฐานการบญัช ีประโยชนข์องขอ้มลูทาง  

การบญัช ีจรรยาบรรณของวชิาชพีบญัช ีแมบ่ทการบญัช ีกฎหมายวา่ดว้ยการบญัช ีวงจรบญัช ีเอกสารทางการบญัช ีผังบญัช ี  

สมดุบญัชขีัน้ตน้และสมดุบญัชขีัน้ปลาย การวเิคราะหร์ายการคา้ การบนัทกึบญัช ีการปรับปรุงรายการบญัชแีละการแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดทางบญัช ีการปิดบญัช ีการจัดท างบทดลอง กระดาษท าการและงบการเงนิ ระบบใบส าคญั ระบบเงนิสดยอ่ย  

การบญัชเีกีย่วกบักจิการบรกิาร กจิการพาณชิยกรรม และกจิการผลติกรรม รวมทัง้การบญัชภีาษีมลูคา่เพิม่ การบญัชเีดีย่ว  
พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏบิตัเิพือ่ประมวลความรูท้างการบญัชปีระจ ารายวชิา  

 32209-2 หลกัเบือ้งตน้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ  (Principles of Information Systems) 
ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ บทบาทและองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศในองคก์ร รูปแบบและ

โครงสรา้งของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศยอ่ยทางธรุกจิ การเขา้ถงึระบบสารสนเทศ การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศ  

เพือ่การบรหิารงาน การสือ่สารขอ้มลูในระบบสารสนเทศและระบบเครอืขา่ย  
 

32210 องคก์ารและการจดัการและการจดัการเชงิกลยทุธ์  
 Organization and  Management and Strategic Management 

ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32210-1  องคก์ารและการจดัการ (Organization  and  Management) 
ความหมาย รูปแบบ แนวคดิ และทฤษฎตีา่งๆ เกีย่วกบัองคก์าร หลกัและวธิกีารจัดองคก์าร การก าหนดอ านาจ  

หนา้ทีใ่นองคก์าร หลกัการและหนา้ทีข่องการจัดการ การวางแผน การจัดองคก์าร ภา วะผูน้ าและการจงูใจ การตดิตามและ  
ควบคมุ พฤตกิรรมองคก์าร และการบรหิารการเปลีย่นแปลงการบญัชภีาษีมลูคา่เพิม่ การบญัชเีดีย่ว พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏบิตั ิ  

เพือ่ประมวลความรูท้างการบญัชปีระจ ารายวชิา  
 32210-2 การจดัการเชงิกลยทุธ์ (Strategic Management) 

ความหมาย ความส าคัญและองคป์ระกอบของการจัดการเชงิกลยทุธ ์ระดบัและประเภทของกลยทุธ ์กระบวนการการ

จัดการเชงิกลยทุธ ์ การตรวจสอบและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก การวางแผนกลยทุธ ์การน ากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิ
และการควบคมุกลยทุธ์ 

 
32302 การจดัการการตลาด  

 Marketing Management 

       ความหมาย ความส าคญั บทบาท และหนา้ทีก่ารตลาด ปรัชญา และแนวคดิการตลาด ระบบการตลาด และระบบ
สารสนเทศการตลาด กระบวนการทางการตลาด แนวโนม้การตลาด และพฤตกิรรมผูบ้รโิภค การตลาดเป้าหมาย การวเิคราะห์

โอกาสและอปุสรรคทางการตลาด การวเิคราะหจ์ดุแข็งและจดุออ่นของกจิกา ร การจัดการสว่นประสมการตลาด การวางแผน  
การด าเนนิการ การควบคมุ การประเมนิผลการตลาด การจัดการความสมัพันธก์บัลกูคา้ และจรรยาบรรณการตลาด  

 

32303 การจดัการการเงนิ  
 Financial Management 

                จดุมุง่หมายและหนา้ทีท่างการเงนิ รูปแบบของธรุกจิทีม่ผีลทางภาษี ตลาดการเงนิ สถาบนัการเงนิ เทคนคิทีใ่ชใ้น 
การวเิคราะหท์างการเงนิ การจัดการสนิทรัพยห์มนุเวยีนและสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน โครงสรา้งทางการเงนิและนโยบายเงนิปันผล 

การจัดหาเงนิทนุของธรุกจิ การขยายกจิการ การปรับปรุงกจิการ  การเลกิกจิการ และการเงนิระหวา่งประทศ 
 

32304 การจดัการทรพัยากรมนุษย  ์  

 Human Resource Management 
 หลกัและแนวคดิการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ขอบเขตและหนา้ทีก่ารจัดการทรัพยากรมนุษย ์โดยเริม่ตัง้แตก่ารวางแผน

บคุลากร การจัดบคุคลเขา้ท างาน การพัฒนาบคุลากร การประเมนิการปฏบิตังิาน การจงูใจ การบรหิารคา่ตอบแ ทน ประโยชนแ์ละ
บรกิาร วนัิยและจรรยาวชิาชพี สขุภาพ  และความปลอดภัย กฎหมายและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

ความสมัพันธร์ะหวา่งการจัดการทรัพยากรมนุษยก์บัเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม  

 
32305 การจดัการวสัดแุละการจดัซือ้    

 Material Management and Purchasing 
ลกัษณะ  ความส าคญัและหนา้ทีข่องการบรหิารพัสด ุโดยเนน้ทีก่จิกรรมดา้นการจัดซือ้ อาทกิารเลอืกแหลง่ซือ้    

การตรวจสอบ และควบคมุคณุภาพพัสดทุีจั่ดซือ้ การจัดซือ้ในราคาและเวลาทีถ่กูตอ้ง การจัดซือ้อปุกรณ์หลกั การตดัสนิใจระหวา่ง
การผลติกบัการซือ้ การวจัิยวางแผน การท างบประมาณ การตัง้เป้าหมายเกีย่วกบัการจัดซือ้ และการประเมนิผลหน่วยงานจัดซือ้  

 

32308 เศรษฐศาสตรป์ระยกุตเ์พือ่การจดัการ  
 Managerial Economics 

การประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตรเ์พือ่ใชใ้นการจัดการ  ไดแ้ก ่ การตดัสนิใจในสภาวะความไมแ่น่นอนทางธรุกจิ  
แนวความคดิเกีย่วกบัก าไร การวเิคราะหแ์ละการพยากรณ์อปุสงค ์การวเิคราะหต์ลาดและการแขง่ขนั ทฤษฎกีารผลติ การตัง้ราคา  

การวเิคราะหต์น้ทนุและปัจจัยการผลติ  และปัญหาของการตดัสนิใจเพือ่การลงทนุ  รวมตลอดถงึการศกึษาและวเิคราะหเ์กีย่วกบั 

มวลรวม การวเิคราะหป์ระชากร และรายไดป้ระชาชาต ิการค านวณรายไดป้ระชาชาต ิอปุสงคม์วลรวมและอปุทานมวลรวม เงนิฝืด 
เงนิเฟ้อ การคา้ระหวา่งประเทศ ตลอดจนถงึการก าหนดนโยบายของรัฐบาลเพือ่การวางแผนทางเศรษฐกจิ 

 
 



32311 การบญัชตีน้ทนุ 1 และการบญัชตีน้ทนุ 2  

 Cost Accounting  1 and Cost Accounting 2 
 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32311-1  การบญัชตีน้ทนุ 1 (Cost Accounting 1) 
ความส าคญัและบทบาทของการบญัชตีน้ทนุในองคก์ารธรุกจิ ความหมายของตน้ทนุตา่งๆ การจ าแนกประเภท 

องคป์ระกอบ การรวบรวม และการปันสว่นตน้ทนุ ระบบบญัชทีีใ่ชบ้นัทกึตน้ทนุ วธิกีารบญัชแีละการควบคมุวตัถดุบิ แรงงาน 

คา่ใชจ้า่ยการผลติ ระบบบญัชตีน้ทนุงานสัง่ท า ระบบบญัชตีน้ทนุชว่งการผลติ ระบบบญัชตีน้ทนุมาตรฐาน การบญัชตีน้ทนุ
ผลติภัณฑร์่วมและผลติภัณฑพ์ลอยได ้ของเสยี ของสิน้เปลอืง งานทีบ่กพร่อง เศษซาก และตน้ทนุฐานกจิกรรม พรอ้มทัง้ 

แบบฝึกปฏบิตัเิพือ่ประมวลความรูท้างการบญัชปีระจ ารายวชิา 
 32311-2  การบญัชตีน้ทนุ 2 (Cost Accounting 2) 

วตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตของการบญัชเีพือ่การจัดการ การใชข้อ้มลูตน้ทนุในการวางแผน ควบคมุ การด าเนนิงาน 
กจิการและตดัสนิใจภายใตส้ภาวการณ์ทีแ่น่นอนและไมแ่น่นอน ความสมัพันธร์ะหวา่งตน้ทนุ ปรมิาณและก าไร ระบบตน้ทนุรวม  

ระบบตน้ทนุผันแปร งบประมาณ การวเิคราะหต์น้ทนุ การก าหนดราคาสนิคา้ ราคาโอน และการประเมนิผลการปฏบิตังิาน พรอ้มทัง้

แบบฝึกปฏบิตัเิพือ่ประมวลความรูท้างการบญัชปีระจ ารายวชิา 
 

32314 การบญัชขี ัน้สงู 1 และการบญัชขี ัน้สงู 2  
 Advanced Accounting 1 and Advanced Accounting 2 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32314-1  การบญัชขี ัน้สงู 1 ( Advanced Accounting 1) 
การบญัชเีกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางบญัชแีละการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด การฝากขาย การร่วมคา้ การขาย 

ตามสญัญาผอ่นช าระและเชา่ซือ้ สญัญาเชา่ สญัญากอ่สรา้ง ส านักงานใหญแ่ละสาขา  กองทนุและการบญัชเีฉพาะกรณี พรอ้มทัง้
แบบฝึกปฏบิตัเิพือ่ประมวลความรูท้างการบญัชปีระจ ารายวชิา 

 32314-2  การบญัชขี ัน้สงู 2 (Advanced Accounting 2) 
การบญัชเีกีย่วกบัการรวมธรุกจิ เงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและบรษัิทยอ่ย รวมถงึการจัดท างบการเงนิรวม ธรุกจิระหวา่ง

ประเทศ มาตรฐานการบญัชสีากล และการบญัชสี าหรับการแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏบิตัเิพือ่ประมวล

ความรูท้างการบญัชปีระจ ารายวชิา 
 

32316 การจดัการการขายและศลิปะการขาย  
 Sales Management and Salesmanship 

บทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของพนักงานขาย กระบวนการขาย เทคนคิการขาย ซึง่รวมถงึการเลอืกสรร  

ลกูคา้ การเขา้พบลกูคา้ การเสนอขาย การปิดการขายและบรกิารหลงัการขาย  
บทบาท หนา้ทีค่วามรับผดิชอบของผูจ้ัดการขาย การจัดองคก์ารฝ่ายขาย ก าหนดนโยบายและกลยทุธก์ารขาย  

การพยากรณ์การขายและการจัดท างบประมาณการจัดการพนักงานขายซึง่รวมถงึการคดัเลอืกและฝึกอบรมพนักงานขาย  
การก าหนดอาณาเขตการขายและโควตาการขาย การวเิคราะหเ์วลา การมอบหมายงาน การควบคมุและประเมนิผลงาน  

การก าหนดคา่ตอบแทน 

 
32324 การสอบบญัช ีการตรวจสอบภายในและการควบคมุภายใน  

 Auditing , Internal Auditing and Internal Control 
 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32324-1 การสอบบญัช ี(Auditing) 
แนวคดิทัว่ไป และแมบ่ทของมาตรฐานการสอบบญัช ีกฎหมายและพระราชบญัญัตเิกีย่วกบัการสอบบญัช ี  

จรรยาบรรณ และความรับผดิชอบของผูส้อบบญัช ีการทจุรติ และขอ้ผิดพลาด การวางแผนงานสอบบญัช ีความเสีย่งในการสอบ

บญัชแีละความมสีาระส าคญั การประเมนิความเสีย่ง หลกัฐานการสอบบญัช ีวธิกีารรวบรวมหลกัฐานและวธิกีารตรวจสอบ การเลอืก
ตวัอยา่งในการสอบบญัช ีการทดสอบแบบแจง้ขอ้ความของกรรมการ หรอืหุน้สว่น หรอืผูจั้ดการ กระดาษท าการของผูส้อ บบญัช ี 

การตรวจสอบสนิทรัพย ์หนีส้นิ สว่นของผูถ้อืหุน้ รายได ้และคา่ใชจ้า่ย รายงานของผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต รายงานการตรวจสอบ
และรับรองบญัชภีาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบญัชดีว้ยคอมพวิเตอร ์และการควบคมุคณุภาพการสอบบญัช ี

 32324-2 การตรวจสอบภายในและการควบคมุภายใน  (Internal Auditing and Internal Control) 

การก ากบัดแูลกจิการ วตัถปุระสงคแ์ละองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน การควบคมุภายในตามแนวคดิของ COSO 
การจัดการความเสีย่งขององคก์รตามแนวคดิของ COSO การประเมนิประสทิธภิาพการควบคมุภายใน แนวคดิการตรวจสอบภายใน

และการจัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน จรยิธรรม และมาตรฐานการปฏบิตังิานวชิาชพีตรวจสอบภายใน ประเภทและขัน้ตอนของ
งานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกจิกรรมทีส่ าคญัขององคก์ร รวมทัง้หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูต้รวจสอบภายในตอ่

การทจุรติในองคก์ร 

 
32325   ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการและการจดัการความรู ้  

   Management Information Systems and Knowledge Management 
แนวคดิของระบบเกีย่วกบัการจัดการ  การน าวธิเีชงิระบบมาใชก้บัการจัดการขอ้มลูเพือ่การบรหิาร พัฒนาการของ  

การประมวลผล ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์การสือ่สารขอ้มลูและฐานขอ้มลู การพั ฒนาระบบสารสนเทศ ประโยชนข์อง
ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและการน าไปประยกุตใ์ชใ้นสว่นตา่งๆของธรุกจิ  

ความสมัพันธร์ะหวา่งขอ้มลู สารสนเทศและความรู ้หลกัการการจัดการความรู ้ประเภทของความรู ้โครงสรา้งพืน้ฐาน

ของการจัดการความรู ้กระบวนการสรา้ง-แบง่ปันและถา่ยทอดความรู  ้การบรหิารการสรา้งความรู  ้
 

 
 



32326 การจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการจดัการเพือ่สรา้งสมรรถนะ   

 Strategic Management and Competency –based Management 
แนวคดิ กระบวนการ การตรวจสอบและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร เพือ่ใชใ้นการ

ตดัสนิใจของฝ่ายบรหิารระดบัสงูในการก าหนดทศิทาง วตัถปุระสงคแ์ละกลยทุธข์ององคก์ารในระดบัตา่งๆ และศกึษาขัน้ตอน  
และปัจจัยทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่การน าแผนกลยทุธไ์ปปฏบิตั ิเทคนคิและเครือ่งมอืในการประเมนิและตดิตามผลการปฏบิตักิาร  

ตลอดจนหลกัจรยิธรรมของนักบรหิารและความรับผดิชอบตอ่สภาพแวดลอ้มและ สงัคมใหเ้หมาะสม 

หลกัการและแนวคดิเกีย่วกบัสมรรถนะบคุคลและองคก์าร และการพัฒนาสมรรถนะของบคุคลและองคก์าร นโยบาย
และกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการเพือ่สรา้งสมรรถนะหลกัขององคก์าร แนวทางการพัฒนา

และสรา้งสมรรถนะของบคุคลดา้นความเป็นมอือาชพีและดา้นเกง่คดิ การพัฒนาตวับคุคลและการพัฒนาตนเอง การพัฒนาดา้น  
การฝึกอบรมเพือ่สรา้งสมรรถนะคน การประเมนิผลงานดว้ยตวัชีว้ดัสมรรถนะ การปรับปรุงผลการด าเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่งและ 

การพัฒนาสมรรถนะหลกัขององคก์าร 
 

32327 การจดัการคณุภาพและผลติภาพ  

 Quality and Productivity Management 
แนวคดิและปรัชญาในการจัดการคณุภาพทัง้ในอตุสาหกรรมและธรุกจิบรกิาร  การจัดการคณุภาพในมมุมองของชาติ

ตะวนัตกและตะวนัออก โดยเฉพาะการจัดการคณุภาพแบบญีปุ่่ น การประยกุตใ์ชแ้นวคดิการจัดการคณุภาพและการน าไปใชใ้ห ้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ เครือ่งมอืและวธิกีารจัดการคณุภาพ ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่ความสามารถในการจัดการคณุภาพ มาตรฐาน

คณุภาพและรางวลัคณุภาพตา่งๆทีใ่ชใ้นการประเมนิคณุภาพทัว่โลก การไดม้าซึง่มาตรฐานและรางวลัคณุภาพ  

แนวคดิและเทคนคิเกีย่วกบัการปรับปรุงวธิกีารปฏบิตังิานเพือ่เพิม่ผลติภาพส าหรับอตุสาหกรรมและธรุกจิบรกิาร   
การวดัผลติภาพ แนวคดิการจัดการแบบวทิยาศาสตร ์กระบวนการแกปั้ญหาเพือ่ปรับปรุงผลติภาพ การศกึษางานการควบคมุ

กระบวนการดว้ยวธิทีางสถติเิบือ้งตน้ การประยกุตใ์ชเ้ทคนคิตา่งๆ  เพือ่การเพิม่ผลติภาพ  
 

32328 การจดัการนวตักรรมและการเปลีย่นแปลง   
 Innovation and Change Management 

 แนวคดิและทฤษฎใีนการจัดการนวตักรรม การจัดการองคก์ารนวตักรรม กระบวนการจัดการนวตักรรม การจัดการ

ความคดิสรา้งสรรคเ์พือ่สรา้งนวตักรรม การสรา้งนวตักรรมดา้นการบรหิารจัดการ นวตักรรมดา้นผลติภัณฑ ์นวตักรรมเพือ่สรา้ง  
ความแตกตา่งและความสามารถในการแขง่ขนัขององคก์าร การจัดการดา้นสทิธบิตัรเพือ่ขอรับความคุม้ครองนวตักรรม การน า

นวตักรรมไปประยกุตใ์ชใ้นการผลติและการด าเนนิงาน  การจัดการการเปลีย่นแปลงดา้นนวตักรรม  
   แนวคดิและทฤษฎกีารจัดการการเปลีย่นแปลง กระบวนการในการเปลีย่นแปลง การตอ่ตา้นการเปลีย่นแปลง 

เครือ่งมอืและภาวะผูน้ าเพือ่สรา้งการยอมรับการเปลีย่นแปลง และกลยทุธใ์นการจัดการการเปลีย่นแปลง  

 
32329 การบญัชขี ัน้กลางและการบญัชขี ัน้สงูส าหรบันกัการเงนิ   

 Intermediate Accounting and Advanced Accounting for Finance Officers 
การบญัชเีกีย่วกบัการจัดตัง้หา้งหุน้สว่น  บรษัิท และบรษัิทมหาชน  หลกัการบญัชทีีส่ าคญัเกีย่วกบัสนิทรัพย์   

หนีส้นิ ทนุ รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย การท างบการเงนิ การแบง่ก าไรขาดทนุ การลดและการเพิม่ทนุ การเลกิกจิการ การท างบการเงนิ

รวมของส านักงานใหญแ่ละสาขา การบญัชสี าหรับสาขาและบรษัิทยอ่ยทีอ่ยูใ่นตา่งประเทศ  การบญัชธีุรกรรมระหวา่งประเทศ   
การรวมกจิการ การร่วมคา้/ฝากขาย/เชา่ซือ้  

การใชป้ระโยชนจ์ากงบการเงนิ ความสมัพันธข์องรายการในงบการเงนิ การบญัชตีน้ทนุ การงบประมาณ  
การวเิคราะหแ์ละเทคนคิการใชข้อ้มลูทางการบญัชเีพือ่วตัถปุระสงคใ์นการบรหิาร  โดยเนน้ใหน้ าไปใชป้ระโยชนใ์นกจิการ 

ธรุกจิการเงนิ 
 

32330 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจดัการและการภาษอีากร   

 Managerial Economics 
การประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตรเ์พือ่ใชใ้นการจัดการ  แนวคดิเกีย่วกบัก าไร การวเิคราะหแ์ละการพยากรณ์อปุสงค ์ 

การวเิคราะหก์ารผลติ  การวเิคราะหต์น้ทนุ  การวเิคราะหต์ลาดและการแข่ งขนั การก าหนดราคา  การวเิคราะหก์ารลงทนุ  
การตดัสนิใจในสภาวะความเสีย่งและความไมแ่น่นอน ตลอดจนการศกึษาและการวเิคราะหเ์กีย่วกบัรายไดป้ระชาชาต ิอปุสงค์  

มวลรวมและอปุทานมวลรวม การวเิคราะหแ์ละพยากรณ์ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะเงนิเฟ้อ เงนิฝืด การคา้ระหวา่งประเทศ รวมทัง้

นโยบายและมาตรการทางเศรษฐกจิของภาครัฐทีม่ผีลตอ่การวางแผนและตดัสนิใจทางธรุกจิ  
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา 

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงนิไดปิ้โตรเลียม ภาษีสรรพสามติ ภาษีศลุกากร ภาษี
ทอ้งถิน่ และภาษีอืน่ 

 
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงนิและการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ   

 Financial Information System and Project Feasibility Studies 

แนวคดิเชงิระบบของการจัดการและการจัดการการเงนิ ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละระบบสารสนเทศ 
ทางการเงนิ การน าวธิเีชงิระบบและระบบสารสนเทศทางการเงนิมาใชก้บัการจัดการขอ้มลูเพือ่การบรหิาร การพัฒนาระบบ

สารสนเทศทางการเงนิ ประโยชนข์องระบบสารสนเทศทางการเงนิและการน าไปใช  ้
หลกัการและวธิกีารประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการในเชงิธรุกจิและสงัคม ทัง้ทางดา้นการตลาด เทคนคิการผลติ 

การจัดการ การเงนิ และกฎหมาย การยอมรับของสงัคม สภาพแวดลอ้มทัว่ๆ ไป 

 
 

 
 



32332 การจดัการความเสีย่งและหลกัการประกนัภยั   

 Risk Management and Principles of Insurance 
  แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการความเสีย่ง  สนิทรัพย ์หนีส้นิ และปัจจัยอืน่ๆ ทีก่อ่ใหเ้กดิความเสีย่ง เทคนคิหรอืเครือ่งมอื

ทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิคา่ความเสีย่งและการจัดการความเสีย่ง   ปัจจัยตา่งๆ ทีม่ผีลตอ่การจัดการความเสีย่ง  ทัง้การจัดการ
ความเสีย่งสว่นบคุคล การจัดการความเสีย่งของธรุกจิและการจัดการความเสีย่งของสถา บนัการเงนิ 

 ลกัษณะและประเภทการเสีย่งภัย หลกัการประกนัภัย ความรูเ้บือ้งตน้ของการประกนัภัยแขนงตา่งๆ วธิกีารจัดการ

ความเสีย่งภัย การเลอืกผูรั้บประกนั วธิกีารจา่ยเบีย้ประกนัภัย การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน  ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกบั  
การประกนัภัยในสว่นทีคุ่ม้ครองผูเ้อาประกนัภัย 

 
32333 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค  

 Consumer Behavior Analysis 
  แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค การวเิคราะหป์ระเภทของผูบ้รโิภค การเขา้ใจผูบ้รโิภคผา่นการวจิัยผูบ้รโิภค  

การแบง่สว่นตลาด แบบจ าลองการวเิคราะหผ์ูบ้รโิภค ปัจจัยภายในและภายนอกที่ มอีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การวเิคราะห์

กระบวนการตดัสนิใจซือ้ และการประยกุตใ์ชก้ลยทุธก์ารตลาดใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  
 

32334 ระบบสารสนเทศและการวจิยัการตลาด   
 Information System and Marketing Research 

  ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศทางการตลาด ประเภทของสารสนเทศ สารสนเทศกบัการตดัสนิใจ  
ทางการตลาด การออกแบบระบบสารสนเทศ ลกัษณะของการวจิัยการตลาด กระบวนการวจิัย การก าหนดจดุประสงคแ์ละประเภท

ของการวจิัย การออกแบบวจิัย การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู และการจัดท ารายงานการวจิัย  
 

32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วและอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว   

 Introduction to Tourism and Tourism Industry 
  แนวคดิ องคป์ระกอบ ความสมัพันธร์ะหวา่งองคป์ระกอบ รูปแบบของการทอ่งเทีย่ว ประวตั ิความเป็นมาของ  

การทอ่งเทีย่วและโรงแรมจากอดตีจนถงึปัจจบุนั ปัจจัยทีม่ผีลกระทบตอ่ก ารทอ่งเทีย่ว ผลกระทบของการทอ่งเทีย่วตอ่เศรษฐกจิ 
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม การวางแผนและพัฒนาการทอ่งเทีย่ว การจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งย่ังยนื กฎหมายเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว 

ธรุกจิในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว องคก์ารทีม่บีทบาทส าคญัตอ่อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว จติวทิยาบรกิารใ นอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

โดยค านงึสถานการณ์การทอ่งเทีย่วโลกและมาตรฐานการทอ่งเทีย่วสากล  
 

32336 การจดัการทรพัยากรการทอ่งเทีย่วไทยอยา่งย ัง่ยนื   
 Sustainable Tourism Resources Management in Thailand 

  ความหมาย ความส าคญั และประเภทของทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว ปัจจัยทางภมูศิาสตรแ์ละธรรมชาตทิีม่ผีล 

ตอ่การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว เอกลกัษณ์และคณุคา่ของแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิแหลง่ทอ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตร ์
โบราณสถาน  ศาสนสถาน  ศลิปวฒันธรรม  งานเทศกาลประเพณีของไทย และการละเลน่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ประจ าทอ้งถิน่  

หลกัการทอ่งเทีย่วอยา่งย่ังยนื ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้มจากการทอ่งเทีย่วอยา่งย่ังยนื การพัฒนาและ  
จัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งย่ังยนื สถานการณ์และแนวโนม้ของการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งย่ังยนื การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ  

การทอ่งเทีย่วโดยชมุชน 
 

32337 การจดัการการตลาดเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม  

 Marketing Management for Tourism and Hotel 
  แนวคดิและลกัษณะทัว่ไปของการตลาดทอ่งเทีย่วและโรงแรม ระบบขา่วสารขอ้มลู การวจิัย การตลาด เทคนคิ  

การคาดคะเนแนวโนม้การตลาดทอ่งเทีย่วและโรงแรม หลกัการ เครือ่งมอื และเทคนคิในการวางแผนบริ การ การก าหนดราคา  
การจัดจ าหน่าย การสง่เสรมิการตลาด รวมทัง้การจัดท าสือ่ความหมาย และสือ่การขายในตลาดทอ่งเทีย่วและโรงแรม และ 

การพัฒนาธรุกจิบรกิารในตลาดทอ่งเทีย่วและโรงแรม  

 
32338 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม   

 Information Technology for Tourism and Hotel  
  แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจัดการฐานขอ้มลูเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม ความรูพ้ืน้ฐาน

เกีย่วกบัระบบคอมพวิเตอร ์และระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พือ่การจัดการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม การน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการพัฒนาฐานขอ้มลูเพือ่การจัดการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม  การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเร็จรูป 

เพือ่การจัดการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม  

 
32339 การจดัการการเงนิ การตลาด และการผลติ   

 Financial, Marketing and Production Management 
 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32339-1 การจดัการการเงนิ (Financial Management) 

 จดุมุง่หมายและหนา้ทีท่างการเงนิ รูปแบบของธรุกจิทีม่ผีลทางภาษี ตลาดการเงนิ สถาบนัการเงนิ เทคนคิทีใ่ชใ้น 
การวเิคราะหท์างการเงนิ การจัดการสนิทรัพยห์มนุเวยีนและสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน โครงสรา้งทางการเงนิและนโยบายเงินปันผล 

การจัดหาเงนิทนุของธรุกจิ การขยายกจิการ การปรับปรุงกจิการ  การเลกิกจิการ และการเงนิระหวา่งประเทศ 
 32339-2 การจดัการการตลาด และการผลติ  (Marketing and Production Management) 

 ความหมาย ความส าคญั บทบาท และหนา้ทีก่ารตลาด ปรัชญา และแนวคดิการตลาด ระบบการ ตลาด และระบบ

สารสนเทศทางการตลาด กระบวนการทางการตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การตลาดเป้าหมาย การวเิคราะหโ์อกาสและอปุสรรค
ทางการตลาด การวเิคราะหจ์ดุแข็งและจดุออ่นของกจิการ การจัดการสว่นประสมการตลาด การจัดการความสมัพันธก์บัลกูคา้  

และจรรยาบรรณการตลาด 



 ระบบการผลติและด าเนนิการ การวางแผนผลติภัณฑ ์ก าลงัการผลติ ท าเลทีต่ัง้ การวางผังสถานประกอบการ  

การจัดการคณุภาพ การจัดการหว่งโซอ่ปุทาน การพยากรณ์การผลติ การจัดการสนิคา้คงคลงั การวางแผนและการควบคมุ  
การผลติและด าเนนิงาน การออกแบบงาน การวดังาน มาตรฐานการท างาน การ จัดล าดบังาน ความปลอดภัยในการท างาน  

และการบรหิารโครงการ   
 

32403 พฤตกิรรมมนุษยใ์นองคก์าร  

 Human Behavior in Organization 
 ลกัษณะ แนวคดิวา่ดว้ยพฤตกิรรมมนุษย ์ทัง้ในดา้นความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคล บคุคลกบักลุม่บคุคล บคุคลกบั  

องคก์าร และระหวา่งกลุม่บคุคล อทิธิพลของพฤตกิรรมมนุษยท์ีม่ตีอ่องคก์าร การตดิตอ่สือ่สาร การประสานงานและการตดัสนิใจ 
ทฤษฎแีละเทคนคิวธิกีารทีเ่กีย่วกบัการจงูใจ มนุษยสมัพันธ ์และการสรา้งขวญั  

 
32408 การจดัการธุรกจิขนาดยอ่มและการคา้ปลกี   

 Small Business Management and Retailing 

   บทบาท แนวความคดิ และขัน้ตอนในการวางแผนการประกอบการของธรุกจิขนาดยอ่ม การบรหิารและควบคมุ  
ทางการเงนิ การส ารวจตลาด แหลง่เงนิทนุ การหาท าเลทีต่ัง้ การสง่เสรมิการขาย การตัง้ราคา การควบคมุสนิคา้คงคลงั การให ้

สนิเชือ่ การเสีย่ง การบรหิารขอ้มลูทางการบญัช ีการคา้ปลกี การจัดรา้นคา้ การบรหิารบคุคล การบรหิารสนิคา้ การบรหิารการขาย 
และการบรหิารการควบคมุในการคา้ปลกี 

 

32414 การตลาดสนิคา้เกษตรกบัเศรษฐกจิของไทย   
 Agricultural Marketing and Thai Economy 

 ววิฒันาการของระบบเศรษฐกจิไทยกบัการตลาด  ความหมาย ขอบเขตของการตลาดสนิคา้เกษตร หนา้ที่  และ
ความส าคญัของการตลาด  ระบบการตลาดสนิคา้เกษตร แนวคดิเรือ่งสว่นประสมการตลาด  การวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้ม   

การวเิคราะหต์ลาด การวจิัยตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย กระบวนการการตลาด กลยทุธก์ารตลาด แผนการตลาด    
การควบคมุทางการตลาด  ตลอดจนการประเมนิผลและการจัดท ารายงานทางการตลาด การจัดการการตลาดและการผลติ  

และการตลาดระหวา่งประเทศ 

 
32432 การจดัการผลติภณัฑแ์ละราคา  

 Product and Price Management 
   แนวคดิเกีย่วกบัผลติภัณฑ ์การจัดประเภทผลติภัณฑแ์ละกลยทุธก์ารตลาด การก าหนดสว่นประสมผลติภัณฑ ์  

การก าหนดกลยทุธก์ารตลาดของผลติภัณฑแ์ละราคาใหส้อดคลอ้งกบัวงจรชวีติผลติภัณฑ ์การพัฒนาผลติภัณฑใ์หม ่การตดัสนิใจ

ดา้นราคา การก าหนดราคาตามจดุมุง่หมายตา่งๆ การตัง้ราคาของผูผ้ลติและผูจ้ัดจ าหน่าย   
 

32435 ประสบการณว์ชิาชพีการตลาด  
 Professional Experience in Marketing 

   การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางการบรหิารธรุกจิโดยเนน้หนักดา้นการจัดการการตลาดสูภ่าคปฏบิตั ิการใช ้

กรณีศกึษาสถานการณ์จ าลอง และเกมทางธรุกจิเพือ่พัฒนาทกัษะ การวเิคราะหปั์ญหา การแกปั้ญหา การวางแผน และการตดัสนิใจ
ทางการตลาด การจัดการลกูคา้สมัพันธแ์ละความรับผดิชอบตอ่สงัคม ศกึษาจรรยาบรรณทาง การตลาด การใชก้จิกรรมกลุม่สมัพันธ์

เพือ่เสรมิสรา้งจรรยาวชิาชพี คณุธรรม จรยิธรรม และภาวะการเป็นผูน้ าใหเ้ป็นนักการตลาดทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ  
 

32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชแีละการสอบบญัชี   
 Information Technology Application in Accounting and Auditing 

 หลกัการท างานของโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการจัดท าและประมวลผลขอ้มลูทางการบญัชทีางดา้น ระบบซือ้  

ระบบขาย ระบบบญัชเีจา้หนี ้ระบบบญัชลีกูหนี ้ระบบบญัชสีนิคา้คงเหลอื ระบบบญัชเีงนิเดอืน ระบบบญัชแียกประเภท และ  
ระบบอืน่ๆ  

 การควบคมุภายในและการประเมนิประสทิธภิาพการควบคมุภายในของระบบประมวลผลขอ้มลูดว้ยคอมพวิเตอร ์  
การทจุรติทางคอมพวิเตอรแ์ละมาตรการป้องกนั วธิกีารใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่ชว่ยในการตรวจสอบบญัชขีองผูส้อบบญัช ี การจัดท า

แนวการตรวจสอบ การจัดท ากระดาษท าการ และรายงานผลการ ตรวจสอบ  รวมถงึเทคนคิและวธิกีารตรวจสอบระบบบญัชทีี่ ใช ้

คอมพวิเตอรป์ระมวลผล 
 

32444 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายในข ัน้สงู  
 Advanced  Auditing and  Internal Auditing 

 วเิคราะหเ์พือ่ใหเ้กดิความรู ้และความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ในปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัช ี  
แนวทางการแกปั้ญหาอนักอ่ใหเ้กดิทกัษะเมือ่ปฏบิตังิานจรงิได ้โดยใชก้รณีศกึษาเกีย่วกบัปัญหาดา้นตา่ง ๆ ของหลกัการและ  

การปฏบิตังิานสอบบญัช ีความเป็นอสิระ ความรับผดิชอบ และมาตรฐานการสอบบญัช ีกระดาษท าการในการสอบบญัช ี  

การประเมนิความเสีย่งกรณีตา่ง ๆ การควบคมุภายใน การเลอืกตวัอยา่งในการสอบบญัช ีการรายงานการสอบบญัช ีการสือ่สารกบั
คณะกรรมการตรวจสอบ การใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายใน  การจัดองคก์รและการวางแผนการสอบบญัชใีน

สถานการณ์ทีซ่บัซอ้น จรยิธรรมในการปฏบิตังิานและการพัฒนาวชิาชพีสอบบญัชี  
 วเิคราะหเ์พือ่ใหเ้กดิความรู ้ทกัษะ และความเขา้ใจอยา่งลึกซึง้ในปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในการปฏบิตังิานของ 

ผูต้รวจสอบภายในไดแ้ก ่การตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ การตรวจสอบการปฏบิตังิาน การตรวจสอบผลการด าเนนิงาน  

การตรวจสอบเพือ่สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้การตรวจสอบพเิศษอืน่ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการตรวจสอบ
ภายใน แนวทางแกไ้ขปัญหาอนักอ่ใหเ้กดิทกัษะในการปฏบิตังิานจรงิ  

 
 



32446 การบญัชเีพือ่การจดัการข ัน้สงู  

 Advanced Managerial Accounting 
 ตน้ทนุเพือ่การจัดการในเชงิกลยทุธ ์ตน้ทนุคณุภาพ ตน้ทนุตามเป้าหมาย การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมตน้ทนุ การวเิคราะห์

ตน้ทนุฐานกจิกรรม การวเิคราะหห์ว่งโซแ่หง่คณุคา่และตน้ทนุตามวงจรผลติภัณฑ ์ระบบการจัดการสนิคา้คงคลงั การวดัผลงาน  
แบบดลุยภาพ การวดัมลูคา่เพิม่ทางเศรษฐศาสตร์ 

 การวางแผนธรุกจิและการออกแบบระบบบญัชเีพือ่การจัดการ บทบาท หลกัการ และเทคนคิในการวางแผนก าไร  

และการควบคมุ การวดัผลและประเมินผลการปฏบิตังิาน การก าหนดดชันชีีว้ดัผลการด าเนนิงาน การรายงานเพือ่การควบคมุ  
การวเิคราะหก์ าไร การจัดท างบประมาณเพือ่ใชใ้นการบรหิาร วเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาทีเ่กีย่วกบัการบญัชเีพือ่การจัดการ  

โดยใชก้รณีศกึษา  
 

32447 การภาษอีากร 2 และการวางแผนภาษอีากร  
 Taxation 2 and Tax Planning 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32447-1 การภาษอีากร 2 ( Taxation 2) 
 แนวคดิและความแตกตา่งระหวา่งเกณฑก์ารรับรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยตามหลกัการบญัชแีละการภาษีอากร การจัดท า

กระดาษท าการเพือ่ค านวณภาษีเงนิไดต้ามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงก าไรสทุธทิางการบญัชกีารเงนิเป็นก าไรสทุธทิางภาษีอากร 
รวมทัง้การจัดท ารายงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษีสรรพากร และการยืน่แบบแสดงรายการภาษีสรรพากร 

 ปัญหาในทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการบญัชภีาษีอากรและความแตกตา่งระหวา่งการบญัชกีารเงนิกบัการบญัชภีาษีอากร 
วเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาจากกรณีศกึษาตา่งๆทีเ่กีย่วกบัหลกัเกณฑ ์ วธิกีารจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ไดแ้ก ่ภาษีเงนิได ้

บคุคลธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ภาษีเงนิไดห้ัก ณ ทีจ่า่ย ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีธรุกจิเฉพาะ โดยเนน้ปัญหาทีเ่กดิจากการ

ปฏบิตัทิางดา้นการบญัชภีาษีอากร 
 32447-2 การวางแผนภาษอีากร (Tax Planning) 

 แนวคดิเกีย่วกบัการวางแผนภาษีอากร วธิกีารและขัน้ตอนการวางแผนภาษีอากร ประโยชนแ์ละขอ้ควรค านงึใน 
การวางแผนภาษีอากร 

 วเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาจากกรณีศกึษาตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัการวางแผนภาษีอากรไดแ้ก ่ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา  

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ภาษีเงนิได ้หัก ณ ทีจ่า่ย ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีธรุกจิเฉพาะ โดยเนน้ปัญหาทีเ่กดิจากการปฏบิตังิาน  
การวางแผนภาษีอากร 
 

32448 การศกึษาความเป็นไปไดแ้ละการวจิยัธุรกจิ   

 Feasibility Study and Business Research 
 หลกัการ ความส าคญัและความจ าเป็นของการศกึษาความเป็นไปไดท้างธรุกจิ  การวเิคราะหค์วามเป็นไปได  ้

ของผลติภัณฑห์รอืบรกิาร สิง่แวดลอ้มของตลาดทีค่าดหมาย กลยทุธก์ารตลาด การคาดการณ์การผลติหรอืปฏบิตักิาร การแขง่ขนั 

อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีรูปแบบธรุกจิ การจัดการและทรัพยากรมนุษยท์ีต่อ้งการ  ทรัพยส์นิทางปั ญญา กฎระเบยีบและประเด็น 
ดา้นสิง่แวดลอ้ม การยอมรับของสงัคม ปัจจัยเสีย่ง การคาดคะเนเงนิทนุทีต่อ้งการและการวเิคราะหท์างการเงนิ และความเป็นไปได ้

ของกลยทุธก์ารออกจากธรุกจิ 
 การออกแบบการวจัิย หลกัการและธรรมชาตขิองการวจัิยเชงิคณุภาพและการวจัิยเชงิปรมิาณ เทคนคิการวิ จัยธรุกจิ 

เชงิคณุภาพ เชน่ การสมัภาษณ์ การสงัเกต การวเิคราะหเ์นือ้หาเอกสาร (Content analysis) Focus group การวเิคราะหผ์ล 
การวจัิยเชงิคณุภาพดว้ยคอมพวิเตอร ์เทคนคิการวจัิยธรุกจิเชงิปรมิาณ เชน่ การสุม่ตวัอยา่ง การสรา้งแบบสอบถาม การวเิคราะห์

ผลการวจัิยเชงิปรมิาณดว้ยคอมพวิเตอร ์ การวจัิยร่วมทัง้เชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ การใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการวจัิย จรรยาบรรณ  

การวจิัย 
 

32449 การสรา้งธุรกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ  
 Business Building and Entrepreneurship 

  แนวคดิเกีย่วกบัการสรา้งธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มโดยใชค้วามคิดสรา้งสรรค ์การสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้กธ่รุกจิ 
วธิกีารและขัน้ตอนในการสรา้งธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มใหป้ระสบความส าเร็จ บทบาทของการเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิ  

ขนาดกลางและขนาดยอ่มทีป่ระสบความส าเร็จ  การพัฒนาศกัยภาพในการแขง่ขนัและสรา้งความแข็งแกร่งใหก้บัธรุกจิ  
 

32450 การจดัการธุรกจิและการตลาดระหวา่งประเทศ    

 International Business and Marketing of International Business 
  สิง่แวดลอ้มของธรุกจิระหวา่งประเทศดา้นตา่งๆ และทฤษฎธีรุกจิระหวา่งประเทศ การประเมนิโอกาสทางธรุกจิ  

ระหวา่งประเทศ กลยทุธร์ะหวา่งประเทศ วธิกีารเขา้สู่ตลาดตา่งประเทศ  แนวคดิการจัดการการตลาดระหวา่งประเทศ แนวคดิ  
การจัดการทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ และแนวคดิการจัดการการเงนิระหวา่งประเทศ  

                 แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการการตลาดระหวา่งประเทศ การประเมนิโอกาสทางการตลาดระหวา่งประเทศ กลุม่และ  

เขตการคา้ การพัฒนากลยทุธก์ารตลาดระหวา่งประทศ ผลติภัณฑแ์ละบรกิารระหวา่งประเทศ การตัง้ราคาผลติภัณฑแ์ละบรกิาร
ระหวา่งประเทศ ชอ่งทางการตลาดระหวา่งประเทศ การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาดระหวา่งประเทศ การบรหิารหว่งโซอ่ปุทาน

และการขนสง่ระหวา่งประเทศ 
 

32451 พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์ และการจดัการธุรกจิน าเขา้-สง่ออก  

 Electronic Commerce and Import-Export Management 
 แนวคดิและตวัแบบของพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์ โครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคโนโลยสี าหรับพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์  

การสรา้งเว็บไซตส์ าหรับพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์ ระบบความมั่นคงปลอดภัยแล ะระบบการจา่ยเงนิ  การตลาดและการสือ่สาร
การตลาดผา่นพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์ ประเด็นเรือ่งจรยิธรรมและปัญหาการเมอืงของพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์การคา้ปลกีและ  

การบรกิารแบบออนไลน ์ พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิสแ์บบ B2B  การบรหิารโซอ่ปุทานดว้ยพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์เครอืขา่ยทาง  
สงัคม การประมลูแบบอเิล็กทรอนกิส ์



 หลกัการ แนวปฏบิตั ิกฎระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่ออกและน าเขา้สนิคา้ พธิกีารศลุกากร  

ระบบตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าเขา้-สง่ออก การเงนิ การบรรจเุพือ่ขนสง่ การขนสง่ การประกนัภัย และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบั  
การน าเขา้-สง่ออก 

 
32452 กลยทุธก์ารจดัการทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้   

 Human Resource Strategy  and Learning Organization  

  แนวคดิกลยทุธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารธรุกจิ การออกแบบโครงสรา้งและระบบจัดการทรัพยากร
มนุษย ์ การปรับปรุงระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน การสรา้งความเป็นผูน้ า การสรา้งทมีทีม่ปีระสทิธภิาพสงู เทคนคิและ  

วธิกีารในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการและประเภทตา่งๆของการฝึกอบรมในฐานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์  
  การสรา้งและสะสมความรูข้องพนักงานทีร่ะดบัตา่งๆในองคก์าร  การถา่ยทอดความรูจ้ากพนักงา นและทมีใหแ้ก่

องคก์าร พืน้ฐานสรา้งองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้5 ประการ  ความช านาญของบคุลากร ตวัแบบทางจติ  วสิยัทศันร์่วม การเรยีนรู ้
ของทมี และการคดิเชงิระบบ 

 

32453 การพนกังานสมัพนัธแ์ละการบรหิารคา่ตอบแทน   
 Employee Relations and Compensation Management 

      ววิฒันาการของระบบการพนักงานสมัพันธท์ัง้ในและตา่งประเทศ  หลกัการและกลไกตา่งๆทีม่บีทบาทในการก าหนด
ความสมัพันธร์ะหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง  บทบาทขององคก์ารนายจา้ง องคก์ารลกูจา้งและรัฐบาล  กฎหมายแรงงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

ปัญหาเกีย่วกบัแรงงานทีก่ระทบตอ่ฝ่ายบรหิาร  และแนวทางการจัดการการพนักงานสมัพันธเ์พือ่ความสมัพันธอ์นัดรีะหวา่งฝ่าย

นายจา้งและลกูจา้ง 
     หลกัการ วตัถปุระสงค ์ขอบเขต และกระบวนการการบรหิารคา่ตอบแทน  เทคนคิและปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การบรหิาร

คา่ตอบแทน สภาพปัญหาและอปุสรรคในทางปฏบิตัติลอดจนแนวทางแกไ้ขและการน าไปป ระยกุตใ์ช ้  
 

32454 การวจิยัทางธุรกจิ  การวางแผนและการควบคมุทางการเงนิ   
 Business Research and Financial Planning and Control 

  แนวคดิเกีย่วกบัการวจิัยเบือ้งตน้ทางธรุกจิ วตัถปุระสงค ์ประโยชนแ์ละประเภทของการวจิัย ขัน้ตอนในการท าวจิัย  

การวางแผนและควบคมุงานวจัิย การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะหข์อ้มลู การเขยีนรายงานการวจัิยและตวัอยา่งงานวจัิย  
  หลกัการ แนวคดิ และเทคนคิของการจัดท าแผนและการควบคมุทางการเงนิ การวเิคราะหต์น้ทนุตา่งๆ การงบประมาณ  

การน าเทคนคิทางการเงนิมาประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนและควบคมุทางการเงนิทัง้ทางดา้นรายได ้ คา่ใชจ้า่ย และก าไร ตลอดจน 
การควบคมุภายในและการจัดการตามหลกัการธรรมาภบิาล 

 

32455 ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ  
 International Business and Finance 

  ความสมัพันธร์ะหวา่งการคา้ระหวา่งประเทศและการเงนิระหวา่งประเทศ หลกัและนโยบายการคา้ระหว่ างประเทศ 
อปุสรรคทางการคา้ นโยบายและมาตรการคุม้กนัทางการคา้ ดลุการคา้ ดลุการช าระเงนิ ระบบการเงนิและบทบาทสถาบนัการเงนิ

ระหวา่งประเทศ ตลาดเงนิตราตา่งประเทศ  การปรวิรรตเงนิตรา วธิกีารจัดหาเงนิ วธิกีารช าระเงนิ  การวางแผนช าระเงนิตรา

ตา่งประเทศ  การวเิคราะหแ์ละพยากรณ์อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ตลอดจนเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งในธรุกจิการคา้และ
การเงนิระหวา่งประเทศ รวมทัง้หลกักฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  

 
32456 ประสบการณว์ชิาชพีการเงนิ  

 Professional Experience in Finance 
       การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางการเงนิสูภ่าคปฏบิตั ิการประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอรใ์นการจัดการการเงนิ การจัดท า

แผนธรุกจิ การใชก้รณีศกึษา สถานการณ์จ าลองและเกมบรหิารเพือ่วเิคราะหปั์ญหา แนวโนม้ และการตดัสนิใจในการแกปั้ญหาทาง

การเงนิ การเจรจาตอ่รองทางธรุกจิ การพัฒนาทกัษะเพือ่เป็นนักการเงนิทีด่ ีแล ะมจีรรยาบรรณในวชิาชพีการเงนิ การใชก้จิกรรม 
กลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรมและภาวะการเป็นผูน้ าทีด่ ี 

 
32457 การลงทนุและการวเิคราะหห์ลกัทรพัย์   

 Investments and Securities Analysis 

      ลกัษณะของการลงทนุ เครือ่งมอืประเภทตา่งๆ ในการลงทุน องคก์รและสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุในตราสาร
ทางการเงนิ อตัราผลตอบแทนและความเสีย่งของตราสารทางการเงนิแตล่ะประเภท การวเิคราะหห์ลกัทรัพยแ์ละการจัดการกลุม่

หลกัทรัพย ์การลงทนุและการวเิคราะหห์ลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  
      การวเิคราะหห์ลกัทรัพยแ์ละการจัดการกลุม่หลกัทรัพยท์ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ การประยกุตใ์ชผ้ลงานวจัิยที่

เกีย่วกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดทนุในการวเิคราะหห์ลกัทรัพย์  ผลกระทบของการเคลือ่นไหวของตลาดทนุในตา่งประเทศทีม่ตีอ่  
การวเิคราะหห์ลกัทรัพย์ การประเมนิผลการลงทนุในหลกัทรัพยแ์ละกลุม่หลักทรัพย ์

 

32458 วาณชิธนกจิและนวตักรรมทางการเงนิ   
 Investment Banking and Financial Innovation 

       บทบาทและการด าเนนิงานดา้นวาณชิธนกจิของสถาบนัการเงนิ หลกัการและเทคนคิการวาณชิธนกจิในทางปฏบิตั ิ
ส าหรับการก าหนดมลูคา่ใหก้บักจิการและผูล้งทนุ การจัดจ าหน่ายหลักทรัพยข์องกจิการในรูปแบบตา่งๆ การลงทนุของธรุกจิใน

หลายๆ รูปแบบ การควบรวมกจิการ ตลอดจนการจัดการการเงนิดา้นอืน่ๆ  

       ประเภทของอนุพันธท์างการเงนิและโภคภัณฑ ์องคก์รและสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนตลาดตราสารอนุพันธท์าง
การเงนิและโภคภัณฑ ์การประเมนิคา่และการซือ้ขายอนุพันธ ์การประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืทางการเงนิสมัยใหมใ่นการจัดการความเสีย่ง  

 
 



32459 การจดัการสนิเชือ่และการประเมนิราคาหลกัประกนั   

 Credit Management and Asset Appraisal 
       บทบาท ความหมาย ความส าคญัและประเภทของสนิเชือ่ การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการให ้สนิเชือ่  

การวเิคราะหเ์พือ่ก าหนดวงเงนิสนิเชือ่ การพจิารณาโครงการเงนิกู ้ การควบคมุและตดิตามหนี ้ตลอดจนการแกไ้ขหนีท้ีม่ปัีญหา  
     วตัถปุระสงคข์องการประเมนิราคาสนิทรัพย์ ลักษณะและประเภทของสนิทรัพยท์ีใ่ชเ้ป็นหลักประกัน   

อันประกอบดว้ยอสงัหารมิทรัพย์  สงัหารมิทรัพย์ และทรัพยส์นิทางปัญญา  ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การประเมนิราคาและกฎหมาย  

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิราคา 
 

32470 การธนาคารพาณชิยแ์ละการจดัการสถาบนัการเงนิ   
 Commercial Banking and Financial Institutions Management 

     ววิฒันาการของธนาคารพาณชิย์  ธรุกรรม  บทบาทและหนา้ทีข่องธนาคารพาณชิยต์อ่ระบบเศรษฐกจิ  บทบาท 
ของธนาคารกลางในการก ากบัและควบคมุสถาบนัการเงนิ    

     ความหมาย ลกัษณะ ประเภทและบทบาทของธรุกจิทีจ่ัดเป็นสถาบนัการเงนิ  ศกึษาโครงสรา้ง การจัดองคก์ารและ 

การบรหิารจัดการ ลกัษณะของบรกิาร  กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและการจัดการการเงนิของสถาบนัการเงนิ เพือ่ใหม้สีภาพคลอ่งและ 
มคีวามมั่นคง 

 
32471 การประกนัวนิาศภยั  

 Non-Life  Insurance 

      หลกัทัว่ไปเกีย่วกบัการประกนัวนิาศภัยแขนงตา่งๆ  การประกนัอคัคภีัย การประกนัภัยทางทะเลและขนสง่  
การประกนัภัยรถยนต ์ การประกนัภัยเบ็ดเตล็ด  โดยศกึษาเกีย่วกบัเงือ่นไขและกรมธรรมป์ระกนัภัย  แบบของสญัญาประกนัภัย   

     การจัดตัง้  นโยบาย  การจัดองคก์รของบรษัิทประกนัวนิาศภัย  การบรหิารงานภายในของบรษัิทประกนัวนิาศภัย  
การตลาด การรับประกนัภัย  การบรกิารและการอนุรักษ์กรมธรรม ์การจา่ยสนิไหมทดแทน การบญัชี  การบรหิารการเงนิและ 

การลงทนุ คณติศาสตรป์ระกนัวนิาศภัย การบรหิารทรัพยากรมนุษย ์การประมวลผลขอ้มลู การประกนัภัยตอ่ และความสมัพันธ์
ระหวา่งหน่วยงานตา่งๆ ในบรษัิท  กรณีศกึษาเกีย่วกบัปัญหาตา่งๆ  ในทางปฏบิตัขิองการประกนัวนิาศภัย ตลอดจนกฎหมาย  

และองคก์รทีส่ง่เสรมิและควบคมุการด าเนนิงานของธรุกจิประกนัวนิาศภัย  

  
32472 การประกนัชวีติ  

 Life Insurance 
     หลกัทัว่ไปเกีย่วกบัการประกนัชวีติ ประเภทของการประกนัชวีติ การประกนัชวีติรายบคุคล และการประกนัชวีติกลุม่ 

สญัญาหลกั สญัญาแนบทา้ย โดยศกึษาเกีย่วกบัเงือ่นไขและกรมธรรมป์ ระกนัภัย แบบของสญัญาประกนัภัย 

 
32473 การจดัการชอ่งทางการตลาดและหว่งโซอุ่ปทาน   

 Marketing Channel and Supply Chain Management 
                แนวคดิเกีย่วกบัหว่งโซอ่ปุทาน การจัดหาทัง้วตัถดุบิ วสัดุ  และสนิคา้ส าเร็จรูป การคดัเลอืกแหลง่จัดซือ้จัดหา  

การตรวจสอบ การควบคมุคณุภาพ การจัดซือ้จัดหาใหไ้ดใ้นราคา ปรมิาณและเวลาทีเ่หมาะสม การตดัสนิใจเกีย่วกบัการผลติ  

และการจัดซือ้เพือ่จ าหน่าย การจัดการการจัดจ าหน่าย การเลอืกชอ่งทางการจัดจ าหน่าย กระบวนการคดัเลอืกคนกลาง  
การวางแผนและการพัฒนาชอ่งทางการจัดจ าหน่าย การจัดการสินคา้คงคลงัและการขนถา่ย การจัดสง่ การขนสง่ การจัดการ  

สนิคา้คงคลงั เพือ่บรกิารและสนองความตอ้งการใหไ้ดต้ามความตอ้งการของตลาด และน ามาใชเ้ป็นกลยทุธก์ารสรา้งความ
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

 
32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาด  

 Marketing Communication and Promotion 

    แนวคดิ หนา้ที ่บทบาทของการสือ่สารทางการตลาด เครือ่งมอืของการสือ่สาร สว่นประกอบของการสือ่สาร  
ทางการตลาด กระบวนการสือ่สาร และการวางแผนการสือ่สารทางการตลาด  

     ความหมาย บทบาท ความส าคญัของสว่นประสมการสง่เสรมิการตลาด โดยศกึษาแนวคดิ วตัถปุระสงค ์ลกัษณะ  
วธิกีารด าเนนิงาน การก าหนดแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิาร การจัดสรรงบประมาณ การประเมนิผล และการพัฒนาการสง่เสรมิ

การตลาดในอนาคต 

 
32475 การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก   

 International and Global Marketing 
      ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัตลาดระหวา่งประเทศและตลาดโลก เศรษฐกจิโลก สภาวะแวดลอ้มของตลาดโลก สว่นประสม

ทางการตลาดเพือ่การตลาดโลก การจัดองคก์ารเพือ่สูต่ลาดโลก บทบาทและความสมัพันธข์องการตลาดระหวา่งประเทศ องคก์ร
ระหวา่งประเทศ ความสมัพันธร์ะหวา่งตลาดภายในประเทศและตลาดระหวา่งประเทศ การตดัสนิใจเลอืกตลาดตา่งประเทศ และ  

การน าเขา้สูต่ลาดระหวา่งประเทศ การลงทนุตามกลยทุธก์ารตลาด กระบวนการของการสง่ออกและน าเขา้  

 
32476 การตลาดสถาบนัและการตลาดบรกิาร   

 Institutional Marketing and Service Marketing 
      ขอบเขตและลกัษณะของตลาดสถาบนั การวางต าแหน่งกลยทุธต์ลาดสถาบนั องคป์ระกอบของแผนกา รตลาดใน

หน่วยธรุกจิ การแบง่สว่นตลาดโดยใชก้ารวเิคราะห ์SWOT ผูม้อีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจในตลาดสถาบนั การเลอืกตลาดเป้าหมาย 

เทคนคิการสรา้งภาพพจนอ์งคก์ร กลยทุธก์ารก าหนดราคาและชอ่งทางการจัดจ าหน่าย เครือ่งมอืสือ่สารของตลาดสถาบนั 
ความหมายของบรกิาร พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในตลาดบรกิาร การก าหนดลกัษณะทางกายภาพทีจ่ดุบรกิาร บทบาทของพนักงาน  

และลกูคา้ในตลาดบรกิาร การบรหิารความตอ้งการการจัดการลกูคา้สมัพันธ ์การตัง้ราคาในตลาดบรกิาร  
 



32477 การจดัการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศกแ์ละการจดัการธุรกจิตวัแทนทอ่งเทีย่ว    

 Tour Operator and Tour guide and Travel Agency Management 
  แนวคดิเกีย่วกบัธรุกจิน าเทีย่ว การจัดการธรุกจิน าเทีย่ว ความตอ้งการและพฤตกิรรมของนักทอ่งเทีย่ว จติวทิยา  

ในการบรกิารนักทอ่งเทีย่ว การวางแผนและจัดรายการน าเทีย่ว การคดิตน้ทนุและราคา การเจรจาตอ่รอง การปฏบิตักิารจัดน าเที่ ยว 
พธิกีารเขา้ออกราชอาณาจักร การจัดการความปลอดภัยแกนั่กทอ่งเทีย่ว การจัดการความเสีย่งและการประกนัภัยของธรุกจิน าเทีย่ว 

หลกัการมัคคเุทศก ์จรรยาบรรณทางธรุกจิทอ่งเทีย่ว แนวคดิเกีย่วกบัธรุกจิตวัแทนทอ่งเทีย่ว และการจัดการธรุกจิตวัแทนทอ่งเทีย่ว 

การส ารองและจ าหน่ายบตัรโดยสาร การขายปลกีสนิคา้และบรกิาร กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดธรุกจิน าเทีย่ว และธรุกจิตวัแทน
ทอ่งเทีย่ว 

   
32478 การจดัการธุรกจิการจดัประชุม นทิรรศการ และการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั  

 Meeting, Incentive, Convention and Exhibition  Management 
      ความหมาย ความส าคญั ลกัษณะ ประเภท วตัถปุระสงคข์องการจัดประชมุ การจัดนทิรรศการ และการทอ่งเทีย่ว  

เพือ่เป็นรางวลั ประวตัคิวามเป็นมาของการจัดประชมุ  การจัดนทิรรศการ องคป์ระกอบของการจัดประชมุ ความสมัพันธร์ะหวา่ง  

ธรุกจิการจัดประชมุกบัการจัดนทิรรศการและการจัดน าเทีย่ว การเสนอขอเป็นเจา้ภาพ กระบวนการจัดประชมุ การเลอืกสถานที ่  
การคดิตน้ทนุการจัดประชมุ หลกัการจัดนทิรรศการและองคป์ระกอบของธรุกจิการจัดนทิรรศการ กระบวนการจัดการทอ่งเทีย่ว  

เพือ่เป็นรางวลั การวางแผนและการคดิตน้ทนุของการจัดโปรแกรมทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั การเตรยีม ความพรอ้ม การสรา้ง 
ความประทบัใจ การก าหนดกลุม่ตลาดเป้าหมาย  การวางแผนกลยทุธก์ารตลาด  ศลิปะการขาย  หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและ  

สนับสนุนการจัดประชมุ  การจัดนทิรรศการ และการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั และสมาคมตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ปัญหาและแนวทาง  

การแกไ้ขในธรุกจิการจัดประชมุ การจัดนทิรรศการ และการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั  
 

32479 การจดัการโรงแรมและกลยทุธก์ารจดัการโรงแรม  
 Hotel  Management and Strategies 

     หลกัการ แนวคดิ และกลยทุธเ์กีย่วกบัการจัดการธรุกจิโรงแรม การศกึษาความเป็นไปไดแ้ละการวางแผนพัฒนา  
เพือ่การลงทนุในธรุกจิโรงแรม กลยทุธก์ารจัดการองคก์รโรงแรมประเภทตา่งๆ โครงสรา้งการบรหิารงาน การจัดการบรกิารทีม่ี

ประสทิธภิาพ บทบาทของผูน้ ากบัการจัดการการเปลีย่นแปลง การพัฒนาบคุลากรทัง้ระดบัผูบ้รหิารและปฏบิตักิารของแผนกตา่งๆ  

ในโรงแรม การจัดการและกลยทุธก์ารจัดบรกิารเสรมิเพื่อความสะดวกของผูรั้บบรกิารในโรงแรม ระบบการเงนิและทรัพยส์นิ ระบบ
บรหิารงานวศิวกรรมและระบบงานสขุาภบิาลและความปลอดภัยในโรงแรม การจัดพลงังานและสิง่แวดลอ้มเพือ่ความย่ังยนืและ  

การประสานงานระหวา่งโรงแรมกบัธรุกจิอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง  กลยทุธก์ารสรา้งรายไดข้องหน่วยธรุกิ จในสว่นตา่งๆของโรงแรม  
การจัดบรกิารและการสรา้งรายไดข้องแผนกบรกิารสว่นหนา้ แผนกอาหารและเครือ่งดืม่ และแผนกแมบ่า้น และกลยทุธก์ารสรา้ง

รายไดเ้สรมิในโรงแรม กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการโรงแรม  

 
32480 การจดัการหอ้งพกัและการจดัการอาหารและเครือ่งดืม่   

 Room Division and Food and Beverage Management 
      แนวคดิ เกีย่วกบั ระบบและวธิกีารด าเนนิงาน ในการจัดการบรกิารในงานหอ้งพัก การจัดการบคุลากรในงานหอ้งพัก 

การจัดการการบรกิารผูเ้ขา้พักและการจัดการสว่นส ารองหอ้งพัก  การตัง้ราคาหอ้งพักและการพยากรณ์จ านวนหอ้งพัก การจัดท า

งบประมาณและการควบคมุระบบเครดติ  การจัดการเพิม่รายไดข้องการบรกิารงานหอ้งพัก การประสานงานกบัองคก์รและการจัดการ
ปัญหาของแขกในงานหอ้งพัก การจัดระบบการบรกิารและความปลอดภัยแกแ่ขกในงานหอ้งพัก  การจัดการระบบปฎบิตังิานบรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่ การจัดการงานบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ การจัดการการผลติและจัดหาวตัถดุบิดา้นอาหารและเครือ่งดืม่  
การควบคมุตน้ทนุและการก าหนดราคาเพือ่งานบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ กลยทุธก์ารเพิม่รายไดใ้นงานบรกิารอาหารและ  

เครือ่งดืม่ การจัดการสขุาภบิาลและความปลอดภัยเพือ่งานบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ และการจัดการการบรกิารเครือ่งดืม่ 
 

32481 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม   

 Professional Experience in Tourism and Hotel Management 
      การประยกุตห์ลกัการ  แนวความคดิเกีย่วกบัการจัดการการทอ่งเทีย่วสูภ่าคปฏบิตั ิ การสมัมนาการใชก้รณีศึ กษา 

สถานการณ์จ าลอง เพือ่การวเิคราะหแ์ละการตดัสนิใจในประเด็นปัญหาทีเ่กีย่วกบัสภาวะและการจัดการการทอ่งเทีย่วและ 
การโรงแรม การพัฒนาบคุลกิภาพและความคดิสรา้งสรรค ์การเสรมิสรา้งมนุษยสมัพันธ ์จรรยาวชิาชพีบรหิารธรุกจิการทอ่งเทีย่ว  

และการโรงแรม กจิกรรมกลุม่สมัพันธ์เพือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรมและภาวะผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ  

 
32482 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการ  

 Professional Experience in Administration  
    การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางการจัดการและการบรหิารธรุกจิสูภ่าคปฏบิตั ิการใชก้รณีศกึษา สถานการณ์  

จ าลองและเกมบรหิาร เพือ่วเิคราะหปั์ญหาและการตดัสนิใจในการแกปั้ญหาทางการบรหิาร  การพัฒนาทกัษะเพือ่เป็น  
นักบรหิารธรุกจิ  จรรยาวชิาชพีบรหิารธรุกจิและความรับผดิชอบตอ่สงัคม  กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม 

จรยิธรรม และภาวะการเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 
32483 สมัมนาการบญัชกีารเงนิและสมัมนาการบญัชบีรหิาร   

 Seminar in Financial Accounting and Seminar in Managerial Accounting 
 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32483-1 สมัมนาการบญัชกีารเงนิ (Seminar in Financial Accounting) 

 อภปิรายและวเิคราะหแ์นวทางการน าแมบ่ทการบญัชแีละมาตรฐานการบญัชไีปใชใ้นการปฏบิตังิานดา้นการบญัชี

การเงนิส าหรับองคก์รประเภทตา่งๆ โดยใชก้รณีศกึษา บทความ เอกสารตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ประเด็น  

ทีน่่าสนใจ ตลอดจนปัญหาดา้นการบญัชกีารเงนิและจรรยาบรรณวชิาชพี  
 



 32483-2 สมัมนาการบญัชบีรหิาร (Seminar in Managerial Accounting) 

 อภปิรายและวเิคราะหบ์ทบาทของการบญัชบีรหิารกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป การใชข้อ้มลูทางการบญัช ี
ในเชงิกลยทุธ ์การประยกุตก์ารบญัชตีน้ทนุและการวเิคราะหข์อ้มลูทางการบญัชเีพือ่การบรหิาร ตลอดจนประเด็นทีน่่า สนใจ  

ปัญหาพเิศษทางการบญัชบีรหิารตามสภาพแวดลอ้มปัจจบุนัและจรรยาบรรณวชิาชพี  
 

33201 การบรหิารราชการไทย  

 Thai Public Administration 
 ประวตัคิวามเป็นมาของการบรหิารราชการไทย ทัง้ในดา้นแนวคดิ พฤตกิรรม กระบวนการคา่นยิมและขนบธรรมเนยีม

ปฏบิตั ิโดยเฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกบัการจัดองคก์ารบรหิาร ระบบ และโครงสรา้งของกระทรวง ทบวง กรม กระบวนการและ  
พฤตกิรรมการบรหิารของไทย ปัจจัยตา่งๆ ทีส่ง่ผลกระทบตอ่การบรหิารราชการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัจจัยทางการเมอืง ปัญหา  

และอปุสรรคตา่ง ๆ ของการบรหิารราชการ รวมตลอดถงึปัญหา อปุสรรค แนวทางก ารปรับปรุง และแนวโนม้ในอนาคต 
 

33207 เศรษฐศาสตรแ์ละการคลงัสาธารณะ  

 Economic and Public Finance 
 แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ และวธิกีารทางเศรษฐศาสตรจ์ลุภาค เศรษฐศาสตรม์หภาค บทบาท ของรัฐบาลทางดา้น

เศรษฐกจิ การคลงัและงบประมาณ หนีส้าธารณะ นโยบายและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่ วขอ้งกบัการคลงัและงบประมาณ การบรหิารรายได ้
และรายรับของรัฐบาล ประเภทและกระบวนการงบประมาณ เทคนคิการวเิคราะหแ์ละจัดท างบประมาณ ตลอดจนปัญหาและอปุสรรค

ทางการคลงัและงบประมาณของไทย 

 
33302 หลกักฎหมายเกีย่วกบัการบรหิาราชการไทย   

 Laws and Regulations in Thai Bureaucracy 
 ทฤษฎ ีแนวคดิ และหลกัการในการก าหนดกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานขององคก์ารของรัฐ  

ทีม่าของอ านาจหนา้ที ่สถาบนัทีรั่บผดิชอบในการออกกฎหมาย และระเบยีบตา่งๆ ของหน่วยราชการ ตวับทกฎหมายเกีย่วกบั  
การบรหิารราชการแผน่ดนิ กฎระเบยีบเกีย่วกบัวธิปีฏิบตัริาชการ ตลอดจนปัญหาในการใชก้ฎหมายและระเบยีบเหลา่นัน้  

 

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน  
 Public Policy and Planning 

 แนวคดิพืน้ฐาน กระบวนการ และวธิใีนการก าหนดนโยบายสาธารณะ บทบาท และอทิธพิลของปัจจัยตา่งๆ  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระบบราชการตอ่การก าหนดนโยบายสาธารณะ ทฤษฎตีา่งๆ เกีย่วกบัการตดัสนิใจก าหนดนโยบายสาธารณะ  

และแผนงาน กระบวนการวางแผนและพัฒนาระดบัของแผน ขัน้ตอนของการวางแผนบทบาทของงบประมาณตอ่การวางแผน  

ปัญหาและอปุสรรคของการวางแผน และการด าเนนิการตามแผน  
 

33304 ขอบขา่ย การศกึษาและวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์  
 Scope of Study and Research in Public Administration 

 ววิฒันาการ ขอบขา่ย สถานภาพและแนวทางการศกึษาทางรัฐประศาสนศาสตรใ์นแนวทางสากล และกรณีของ

ประเทศไทย สภาพแวดลอ้มและอทิธพิลของสภาพแวดลอ้มทีม่ตีอ่การบรหิารรัฐกจิ วธิกีารวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์  
ประโยชนแ์ละการน าความรูจ้ากขอบขา่ยการศกึษา และวธิวีจัิยทางรัฐประศาสนศาสตรไ์ปใชใ้นการบรหิารงานภาครัฐ  

 
33401 ประสบการณว์ชิาชพีบรหิารรฐักจิ  

 Professional Experience in Public Administration 
 การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางการบรหิารรัฐกจิสูภ่าคปฏบิตั ิการใชก้รณีศกึษา สถานกา รณ์จ าลองและ 

เกมบรหิาร เพือ่วเิคราะหปั์ญหาและตดัสนิใจในการแกปั้ญหาทางบรหิารรัฐกจิเปรยีบเทยีบกบัประเทศอืน่ ทัง้ทีก่ าลงัพัฒนาและ

พัฒนาแลว้ จรรยาวชิาชพีบรหิารรัฐกจิ กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และภาวการณ์เป็นผูน้ าทีม่ี
ประสทิธภิาพ 

 
33410 การพฒันาทรพัยากรมนุษย  ์  

 Human Resource Development 

 ความเป็นมา แนวคดิ หลกัการ ขอบเขต กระบวนการ และวธิกีารพัฒนาทรัพยากรมนุษยท์ัง้ระดบัผูบ้รหิารและ  
ระดบัผูป้ฏบิตังิานในองคก์าร รวมทัง้ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์สภาพและปัญหาอปุสรรคในทางป ฏบิตัติลอดจน

แนวทางแกไ้ข แนวโนม้การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคต รวมทัง้การประยกุตใ์ช  ้
 

33412 การวางแผนทรพัยากรมนุษย  ์  
 Human Resource Planning 

 ความเป็นมา ความส าคญั แนวคดิ หลกัการ วตัถปุระสงค ์ขอบเขต และกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์และ

ปัจจัยทีม่สีว่นส าคญัและเทคนคิในการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์สภาพและปัญหาอปุสรรคในทางปฏบิตัติลอดจนแนวทางแกไ้ข 
แนวโนม้การวางแผนทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคต รวมทัง้การประยกุตใ์ช  ้

 
33421 หลกัการบรหิารทอ้งถิน่  

 Principle of Local Administration 

 แนวคดิและหลกัการในการบรหิารทอ้งถิน่ ระบบบริหารทอ้งถิน่ รูปแบบ โครงสรา้งและความสมัพันธก์บัรัฐบาลกลาง 
นโยบายและแผนการบรหิารทอ้งถิน่ การจัดองคก์ารและการบรหิารงานในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ การมสีว่นร่วมของประชาชน

ในการบรหิารทอ้งถิน่ การบรหิารทอ้งถิน่ในประเทศไทย บทบาทของการบรหิารทอ้งถิน่ตอ่การพัฒนาเศรษฐกิ จและสงัคมของ
ประเทศ ปัญหาอปุสรรค แนวทางแกไ้ข และแนวโนม้ของการบรหิารทอ้งถิน่ไทย  



33422 การบรหิารการพฒันาเมอืงและชนบท  

 Urban and Rural Development Administration 
 ความส าคญั แนวคดิ และทฤษฎขีองการบรหิารการพัฒนาเมอืงและชนบท ขอบเขต แนวทาง รูปแบบ หลกัการและ

วธิกีารบรหิารการพัฒนาเมอืงและชนบททัง้ในและตา่งประเทศ ปัจจัยตา่ง ๆ ทีม่อีทิธพิลตอ่การบรหิารการพัฒนาเมอืงและชนบท 
ระบบการบรหิารการพัฒนาเมอืงและชนบท แนวโนม้และทศิทางการบรหิารการพัฒนาเมอืงและชนบท กรณีศกึษาและตวัอยา่ง  

ของการบรหิารการพัฒนาเมอืงและชนบททัง้ในและตา่งประเทศ 

 
33432 การบรหิารส านกังาน  

 Office Administration  
 ความส าคญั แนวคดิ  วตัถปุระสงค ์และขอบเขตของการบรหิารส านักงาน รวมทัง้กระบวนการบรหิารส านักงาน  

ซึง่ครอบคลมุการวางแผน การลงมอืปฏบิตังิานและประเมนิผล รวมตลอดถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง ปัญหาอปุสรรค เครือ่ง มอื และ 
เทคนคิ ตลอดจนการพัฒนาการบรหิารส านักงานทัง้นีเ้พือ่น าไปประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงานของระบบราชการไทย  

 

33442 การจดัการเชงิกลยทุธใ์นภาครฐักจิ    
 Strategic Management in Public Administration 

 การศกึษาและวเิคราะหเ์กีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ ตวัแบบและกระบวนการบรหิารเชงิกลยทุธใ์นองคก์ร 
ภาครัฐ การวเิคราะหแ์ละก าหนดกลยทุธร์ะดบัตา่งๆ ในระดบัประเทศ ระดบัองคก์รภาครัฐ และระดบัหนา้ที ่และฝ่ายตา่งๆ  

ในองคก์รภาครัฐทีป่ระกอบดว้ยภารกจิ วสิยัทศัน ์ปรัชญา นโยบายและวตัถปุระสงค ์การวางแผนกลยทุธ ์การวางแผนปฏบิตักิาร  

การด าเนนิกลยทุธ ์และการก าหนดระบบและวธิกีารตา่งๆ ในการควบคมุเชงิกลยทุธร์วมทัง้การประเมนิผลกลยทุธ ์ทัง้นีเ้พือ่ให ้ 
องคก์รภาครัฐสามารถด าเนนิงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุภายใตส้ภาวะความไมแ่น่นอนและภายใต ้

กระแสโลกาภวิตัน์ 
 

33443 การบรหิารการเปลีย่นแปลง  
 Change Administration 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ ในการบรหิารการเปลีย่นแปลง ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลง  กระบวนการ ปัญหา  

อปุสรรคในการเปลีย่นแปลงองคก์ารภาครัฐและแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ระบบและวธิกีารควบคมุการบรหิารการเปลีย่นแปลง 
รูปแบบตา่งๆ ในการเปลีย่นแปลงองคก์าร เชน่ การรือ้ปรับระบบ การบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องคก์าร องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้ 

 
33444 การบรหิารองคก์รภาครฐั  

 Public Organization Administration 

 ลกัษณะ ประเภท รูปแบบและทฤษฎกีารบรหิารองคก์รภาครัฐ การบรหิารองคก์รภาครัฐ เทคนคิการบรหิารองคก์ร
ภาครัฐเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการบรหิารองคก์รในสว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ องคก์รมหาชนและองคก์รอสิระ  

ตามรัฐธรรมนูญ เชน่ การบรหิารมุง่ผลสมัฤทธิ ์การปฏริูปและปรับปรุงองคก์รภาครัฐ หลกัและวธิกีารเสรมิสรา้งจติส านกึใน 
การบรหิารการจัดท าบรกิารสาธารณะ ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารการปรับปรุงกระบวนการระบบการท างาน  

 

33446 นโยบาย แผน และโครงการทอ้งถิน่   
 Local Policy, Plan and Project 

 แนวคดิและหลกัการเกีย่วกบันโยบาย แผน และโครงการทอ้งถิน่ ตามแนวทางประชาธปิไตย ปัจจัยแวดลอ้มทีม่ี
อทิธพิลตอ่การก าหนดนโยบาย การวางแผน และการจัดท าโครงการของทอ้งถิน่ กระบวนการและขัน้ของนโยบายทอ้งถิน่ 

กระบวนการและขัน้ตอนในการวางแผนทอ้งถิน่และการน าแผนไปปฏบิตั ิการจัดท าโครงการและการบรหิารโครงการทอ้งถิน่ 
ความสมัพันธร์ะหวา่งนโยบาย แผน และโครงการทอ้งถิน่ กบันโยบาย แผน และโครงการในระดบัชาตแิละระดบัภมูิ ภาค 

 

33447 การจดับรกิารสาธารณะของทอ้งถิน่  
 Local Services Management 

 แนวคดิและหลกัการเกีย่วกบัภารกจิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และการการจัดบรกิารสาธารณะของทอ้งถิน่   
กระบวนการ ขัน้ตอน และวธิกีารในการจัดบรกิารสาธารณะของทอ้งถิน่  ทัง้ในภารกจิทัว่ไปและภารกจิเฉพาะทีส่ าคญั อาท ิ 

การพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การสง่เสรมิ และพัฒนาอาชพี การผังเมอืง การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม การบ ารุงรักษาศลิปะ วฒันธรรม และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ปัญหา อปุสรรค และแนวทาง  
แกไ้ขปัญหาในการการจัดบริการสาธารณะของทอ้งถิน่ 

 
33448 การบรหิารการคลงัทอ้งถิน่  

 Local Finance Administration 
 แนวคดิและหลกัการในการบรหิารการคลงัทอ้งถิน่ กระบวนการ ขัน้ตอน และวธิกีารในการบรหิารการคลงัทอ้งถิน่  

ของไทยและตา่งประเทศ การบรหิารรายได ้การบรหิารรายจา่ย เงนิอดุหนุน และดลุการคลงัของทอ้งถิน่ การบรหิาร 

การเบกิจา่ยเงนิ การจัดซือ้จัดจา้ง การควบคมุและตรวจสอบการใชจ้า่ยเงนิของทอ้งถิน่ ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา  
การบรหิารการคลงัทอ้งถิน่ 

 
33449 การบรหิารการบรกิารสาธารณะ  

 Public Service Administration 

 แนวคดิและหลกัการในการบริการสาธารณะ ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การบรกิารสาธารณะ การจัดระบบการบรหิารและ
โครงสรา้งสนับสนุนระบบสารสนเทศเพือ่การบรกิารสาธารณะ คณุภาพและการปรับปรุงการบรกิาร การสือ่สาร มนุษยสมัพันธแ์ละ

จรยิธรรมในการบรกิารสาธารณะ การประเมนิผลการบรกิาร ปัญหาและการแกไ้ขแนวโนม้และแ นวทางการพัฒนาการบรกิาร 
 



 

 

 

33450 การบรหิารคา่ตอบแทนและประโยชนเ์กือ้กลู  

 Compensation and Employee benefits  Administration 
 หลกัการ แนวคดิ วธิกีารก าหนดเงนิเดอืนและคา่จา้ง การจัดสวสัดกิารและผลประโยชนเ์กือ้กลู รวมทัง้การบรหิาร

เงนิเดอืน คา่จา้ง สวสัดกิารและประโยชนเ์กือ้กลูในองคก์รภาครัฐ รวมทัง้การน าไปประยกุตใ์ช  ้
 

33451 การจดัหาทรพัยากรมนุษย  ์  

 Recruitment and Selection 
 ศกึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีกระบวนการและขัน้ตอน วธิกีารและเทคนคิการสรรหาและเลอืกสรรบคุคล การบรรจุ

และแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูป้ฏบิตังิานในต าแหน่งงานตา่งๆ ในองคก์าร รวมทัง้หลกัการ แนวคดิ ขอ้พจิารณาในการทดลองปฏบิตังิาน  
การเลือ่น การยา้ยสบัเปลีย่น และการรับโอนในกรณีตา่งๆ ของบคุลากรในการบรหิารทรัพยากรบคุคล การน าหลกัการ แนวคดิ 

ทฤษฎ ีวธิกีารและเทคนคิไปใชใ้นการสรรหาและเลอืกสรร การบรรจแุละแตง่ตัง้ การทดลองปฏิบตังิาน การยา้ย สบัเปลีย่น และ 
การโอนบคุลากร 

 

54102 การบรหิารงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  
 Occupational Health and Safety Management 

  ความหมายและค าจ ากดัความของอบุตัเิหตแุละอบุตักิารณ์ แนวคดิและทฤษฎกีารเกดิอบุตัเิหตุ  การวเิคราะหแ์ละ
สอบสวนการเกดิอบุตั ิเหต ุการวเิคราะหค์วามสญูเสยี เทคนคิความปลอดภัยในการท างาน  ป้ายสญัลกัษณ์ความปลอดภัย หนา้ที่

ความรับผดิชอบขององคก์รดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย นโยบายดา้นความปลอดภัย การจัดสวสัดกิาร ระบบขอ้มลูงาน

และการจัดท ารายงานประจ าปีดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย หลกัการปร ะเมนิและการจัดการความเสีย่ง ระบบการจัดการ  
อาชวีอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 
60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้  

 Principles of Economics  
 ปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร ์ซึง่น ามาสูก่ารแบง่แยกการท างานในสงัคมและระบบเศรษฐกจิ กลไกและแนว คดิ

ทฤษฎทีางจลุเศรษฐศาสตรแ์ละมหเศรษฐศาสตรใ์นดา้นการบรโิภค การผลติ การออม และการลงทนุของสาขารัฐบาลและสาขา

เอกชน วเิคราะหปั์ญหาความสมัพันธแ์ละความสมดลุของตลาดแบบตา่ง ๆ ในระบบปิดและระบบเปิด และแนะแนวทางในการ
แกปั้ญหาทางเศรษฐกจิพืน้ฐาน 

 


