
   

ค าอธบิายชุดวชิา 
   

10103 ทกัษะชวีติ  

 Life Skills 
 ทกัษะในการด าเนนิชวีติในสงัคมสมัยใหม ่ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรูใ้หม ่ความสามารถในดา้น 

การจัดการ การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การประนีประนอม การขจัด

ความเครยีด คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาทและการสมาคม 
 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  
 English for Communication 

 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

 
10121 อารยธรรมมนุษย ์  

 Human Civilization 
 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก การปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาตแิละกับสงัคม

รอบตัว วถิกีารด าเนนิชวีติ ภมูปัิญญา ความนกึคดิ ศลิปะ  และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
10131 สงัคมมนุษย ์   

 Human Society 
  ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตัวเป็นชมุชนและสงัคม 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 ์มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและโภชนาการ การประยุกต์

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนการด ารงชวีติ 

 
10151 ไทยศกึษา  

 Thai  Studies 
 ความเป็นมาของวฒันธรรมไทย การตัง้ถิน่ฐาน การรับวัฒนธรรมภายนอก และการประยุกตผ์สมผสาน การจัดระเบยีบ

สงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ การศกึษา วฒันธรรม ศาสนาและพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรม 
 

10152 ไทยกบัสงัคมโลก  

 Thailand and the World Community 
 สภาวการณ์ แนวโนม้ และลักษณะความสมัพันธท์างเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงในสงัคมโลก สถานะของประเทศไทย

ในสงัคมโลก พลวัตของการเปลีย่นแปลงในสงัคมโลก และผลกระทบตอ่ประเทศไทย สภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้
ในประเทศไทยอนัเป็นผลมาจากกระแสโลกาภวิตัน ์รูปแบบ และวธิกีารในการเผชญิปัญหาและผลกระทบ 

 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร  
 Thai for Communication 

 ภาษากับการสือ่สาร บทบาทหนา้ทีข่องภาษาในสงัคม ความสมัพันธร์ะหวา่งความคดิกบัภาษา หลกัการใชภ้าษาใน
การสือ่สารทัง้ในดา้นทกัษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีน การพัฒนาทกัษะภาษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ 

 

10161 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร  
 Khmer for Communication 

 ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขยีนอักษรภาษาเขมรทัง้อกัษรเชลยีงและอักษรมลู ค าศพัทพ์ืน้ฐานในชวีติประจ าวนั 
โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอา่นและการเขยีนเพือ่การสือ่สารในระดับพืน้ฐาน ค าศพัท์

ภาษาเขมรในภาษาไทย 
 

11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว  

 English  for Tourism 
 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษซึง่ใชใ้นการสือ่สารกบัชาวตา่งประเทศ การตดิตอ่ซือ้ขาย การบรกิาร

เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว การใหข้อ้มลูดา้นภมูศิาสตร ์ประวตัศิาสตร ์ขนบธรรมเนยีมประเพณี และศลิปวัฒนธรรมไทย 
 

 



11303 ภาษาองักฤษส าหรบัพนกังานโรงแรม  

 English  for Hotel  Personnel 
 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษ ซึง่ใชก้นัทัว่ไปในธุรกจิโรงแรม ศพัทแ์ละส านวนเฉพาะทีใ่ชเ้กีย่วกบังาน

ในแผนกตา่งๆ ของโรงแรม ตลอดจนภาษาองักฤษทีใ่ชเ้พือ่การตดิตอ่สือ่สาร เพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพของงานและเพือ่พัฒนา
ตนเองในงานอาชพี 

 

30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร  
 Introduction to Administration 

ความหมายและสาระส าคญัของวชิาการบรหิาร ขอบขา่ยและพัฒนาการของการบรหิาร ทฤษฎแีละแนวคดิส าคัญ
เกีย่วกบัการบรหิาร ความคลา้ยคลงึและความแตกตา่งระหวา่งการบรหิารรูปแบบตา่งๆ โครงสรา้ง องคป์ระกอบ และบทบาทหนา้ที่

ของระบบบรหิารโดยทั่วไป ความสมัพันธร์ะหวา่งระบบบรหิารกบัสภาพแวดลอ้ม รวมตลอดถงึศกึษาหลกัปรัชญาการจัดองคก์าร 
กลไก กระบวนการและกจิกรรมส าคัญในการบรหิารงานโดยทั่วไป 

 

30204 องคก์ารและการจดัการ  
 Organization and Management 

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

การประสานงาน และการควบคมุงาน  เป็นตน้ 
 
30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ  

 Mathematics and Statistics 

เซต ตรรกศาสตร ์การจัดล าดบัและการจัดหมวดหมู่ ความน่าจะเป็น เงนิสด ดอกเบีย้ คา่รายปี ระบบจ านวน  
เมตรกิซ ์ ดเีทอรม์นัินตแ์ละการประยกุต ์ความสมัพันธ ์ฟังกช์นั ล าดับและอนุกรมเรขาคณติวเิคราะห ์การดฟิเฟอเรนชเิอท  

ความรูท้ั่วไปเกีย่วกบัสถติ ิสถติเิชงิพรรณนา ตวัแปรสุม่ การแจกแจง ความน่าจะเป็นของตวัแปรสุม่ชนดิไมต่อ่เนือ่ง  
การแจกแจงปกต ิการแจกแจงสิง่ตวัอย่างและการประเมนิคา่  

 
30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษอีากร 1  

 Business Law and Taxation I 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 30206-1 กฎหมายธุรกจิ (Business Law) 
หลกักฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ เชน่ ซือ้ขาย เชา่ทรัพย ์เชา่ซือ้  

กูย้มื ค ้าประกนั จ านอง จ าน า กฎหมายทีเ่กีย่วกับการจัดองคก์รธรุกจิ ทัง้กรณีหา้งหุน้สว่นสามัญ หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิคุคล  
หา้งหุน้สว่นจ ากดั บรษัิทจ ากดั บรษัิทมหาชนจ ากดั และกจิการร่วมคา้ ลักษณะตา่งๆ ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกับตราสาร 

ทางการเงนิ และกฎหมายทีเ่กีย่วกับการควบคมุธรุกจิ เชน่  กฎหมายทรัพยส์นิทางปัญญา กฎหมายแรงงานและแรงงานสมัพันธ ์ 

กฎหมายเกีย่วกับสิง่แวดลอ้ม 
 30206-2 การภาษอีากร 1 (Taxation 1) 

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

ศลุกากร และภาษีทอ้งถิน่ 
 

30208 การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจดัการ  

  Financial Accounting and Managerial Accounting 
แนวความคดิเบือ้งตน้ทางการบัญช ีการรายงานทางการเงนิ กระบวนการ ขัน้ตอนการบนัทกึบัญชตีามวงจรบัญชี

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

งบประมาณ การวเิคราะหง์บการเงนิ การใชข้อ้มลูทางบญัชเีพือ่การตดัสนิใจ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศทาง 
การบัญช ีและการควบคมุภายใน 

 

30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ  
 Business Finance and Business Law 

วตัถปุระสงคแ์ละการรับผดิชอบทางการเงนิ ตลาดการเงนิ สถาบนัการเงนิ ความเสีย่งและผลตอบแทน การจัดการ
สนิทรัพยห์มนุเวยีนและสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน โครงสรา้งเงนิทนุ ตน้ทนุเงนิทนุ นโยบายเงนิปันผล และการจัดหาเงนิทนุ 

หลกักฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ กฎหมายเกีย่วกบัการจัดองคก์ร

ธรุกจิ กฎหมายคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกับตราสารทางการเงนิ  
 

30210 การจดัการการผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด  
 Production and Operation Management  and Principle of Marketing 

ระบบการผลติและด าเนนิการ การวางแผนผลติภัณฑ ์ก าลงัผลติ ท าเลทีต่ัง้ การวางผังสถานประกอบการ การจัดการ

คณุภาพ การจัดการหว่งโซอ่ปุทาน การพยากรณ์การผลติ การจัดการสนิคา้คงคลงั การวางแผนและการควบคมุการผลติและ
ด าเนนิงาน การออกแบบงาน การวดังาน มาตรฐานการท างาน การจัดล าดับงาน ความปลอดภัยในการท างาน การบรหิารโครงการ   

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 การจัดการ 
สมัยใหมใ่นองคก์าร  

ทฤษฎแีละหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ระบบคณุธรรม ขอบขา่ยและขัน้ตอนในการจัดการทรัพยากร
มนุษย ์การวางแผนก าลงัคน  การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงนิเดอืน การสรรหา  การคดัเลอืก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 

การจัดสวัสดกิารและการพนักงานสมัพันธ ์การประเมนิผลการปฏบิตังิาน เทคนคิและเครือ่งมอืของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สมัยใหม ่

 

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 และระบบสารสนเทศทางการบญัช ี  

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

 32207-1 การบญัชขี ัน้กลาง 1 (Intermediate Accounting 1) 
หลกัการและวธิกีารบัญชเีกีย่วกับสนิทรัพย ์การจ าแนกประเภทสนิทรัพย ์การรับรูแ้ละการวัดมูลคา่สนิทรัพย ์การตี

ราคา การจัดแบง่สว่นสนิทรัพยเ์ป็นตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายตามหลกัการบัญช ีการดอ้ยคา่ของสนิทรัพย ์การแสดงรายการสนิทรัพย ์

ในงบดลุและการเปิดเผยขอ้มูล รวมถงึ การรับรูร้ายไดแ้ละการบญัชสีนิคา้เกษตร พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏบิตัเิพือ่ประมวลความรู ้
ทางการบัญชปีระจ ารายวชิา  

 32207-2 ระบบสารสนเทศทางการบญัช ี(Accounting Information System) 
ลกัษณะ สว่นประกอบ และวธิกีารของระบบสารสนเทศทางการบญัช ีหลักการจัดท าเอกสารของธรุกจิ หลกัการ

วเิคราะหแ์ละการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัช ีวงจรทางธรุกจิขัน้พืน้ฐาน ระบบยอ่ยของระบบสารสนเทศทางการบญัชี

เกีย่วกบัวงจรรายได ้วงจรคา่ใชจ้า่ย วงจรการผลติ วงจรการบรหิารเงนิ และรายงานทางการเงนิ ประเภทของเอกสารและ
สารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งในแตล่ะวงจร การควบคมุภายใน ทางเดนิเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชทีีเ่กีย่วขอ้ง และการน า

เทคโนโลยสีารสนเทศมาจัดท าบญัช ี
 

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) 
หลกัการและวธิกีารบัญชเีกีย่วกับหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ ประกอบดว้ยการจ าแนกประเภทหนีส้นิ การรับรู ้

และการวดัมูลคา่หนี้สนิ การตรีาคา การแสดงรายการหนีส้นิในงบดลุ และการเปิดเผยขอ้มลู การบัญชเีกีย่วกับการจัดตัง้กจิการ 
การด าเนนิงาน การแบง่ผลก าไรขาดทนุ การเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของ การเลกิกจิการและการช าระบัญชขีองหา้งหุน้สว่น 

บรษัิทจ ากัด และบรษัิทมหาชนจ ากัด ตลอดจนการแสดงรายการสว่นของเจา้ของในงบดลุ การเปิดเผยขอ้มูล งบกระแสเงนิสด 

การบัญชภีาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีการบัญชเีกีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิ การบัญชสี าหรับธรุกรรมซือ้คนื รวมถงึเหตกุารณ์
ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏบิตัเิพือ่ประมวลความรูท้างการบญัชปีระจ ารายวชิา 

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

รายงานการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูทางการบญัช ีวธิกีารและเครือ่งมอืในการวเิคราะหง์บการเงนิและขอ้มลูทาง 

การบัญชอีืน่ทีส่ าคัญเพือ่การตัดสนิใจ การวเิคราะหอ์ตุสาหกรรม ผลกระทบตอ่งบการเงนิจากการเลอืกใชน้โยบายการบัญชทีี่
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 ลักษณะ วตัถปุระสงคข์องการบัญชแีละมาตรฐานการบัญช ีประโยชนข์องขอ้มลูทาง 
การบัญช ีจรรยาบรรณของวชิาชพีบญัช ีแมบ่ทการบญัช ีกฎหมายวา่ดว้ยการบญัช ีวงจรบัญช ีเอกสารทางการบญัช ีผังบญัช ี 

สมดุบัญชขีัน้ตน้และสมดุบญัชขีัน้ปลาย การวเิคราะหร์ายการคา้ การบนัทกึบญัช ีการปรับปรุงรายการบญัชแีละการแกไ้ข

ขอ้ผดิพลาดทางบัญช ีการปิดบญัช ีการจัดท างบทดลอง กระดาษท าการและงบการเงนิ ระบบใบส าคัญ ระบบเงนิสดยอ่ย  
การบัญชเีกีย่วกับกจิการบรกิาร กจิการพาณิชยกรรม และกจิการผลติกรรม รวมทัง้การบญัชภีาษีมลูคา่เพิม่ การบัญชเีดีย่ว  

พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏบิัตเิพือ่ประมวลความรูท้างการบญัชปีระจ ารายวชิา 
 



 32209-2 หลกัเบือ้งตน้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ (Principles of Information Systems) 

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศในองคก์ร รูปแบบและ
โครงสรา้งของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศยอ่ยทางธรุกจิ การเขา้ถงึระบบสารสนเทศ การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศ 

เพือ่การบรหิารงาน การสือ่สารขอ้มลูในระบบสารสนเทศและระบบเครอืขา่ย 
 

32210 องคก์ารและการจดัการและการจดัการเชงิกลยทุธ ์  

 Organization and  Management and Strategic Management 
ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

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

หนา้ทีใ่นองคก์าร หลกัการและหนา้ทีข่องการจัดการ การวางแผน การจัดองคก์าร ภาวะผูน้ าและการจงูใจ การตดิตามและ 
ควบคมุ พฤตกิรรมองคก์าร และการบรหิารการเปลีย่นแปลงการบญัชภีาษีมูลคา่เพิม่ การบัญชเีดีย่ว พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏบิตั ิ

เพือ่ประมวลความรูท้างการบญัชปีระจ ารายวชิา 

 32210-2 การจดัการเชงิกลยทุธ ์(Strategic Management) 
ความหมาย ความส าคญัและองคป์ระกอบของการจัดการเชงิกลยุทธ ์ระดับและประเภทของกลยุทธ ์กระบวนการการ

จัดการเชงิกลยทุธ ์ การตรวจสอบและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก การวางแผนกลยุทธ ์การน ากลยุทธไ์ปปฏบิัต ิ
และการควบคมุกลยุทธ ์

 

32302 การจดัการการตลาด  
 Marketing Management 

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

โอกาสและอปุสรรคทางการตลาด การวเิคราะหจ์ดุแข็งและจดุออ่นของกจิการ การจัดการสว่นประสมการตลาด การวางแผน  
การด าเนนิการ การควบคมุ การประเมนิผลการตลาด การจัดการความสมัพันธก์บัลกูคา้ และจรรยาบรรณการตลาด 

 

32303 การจดัการการเงนิ  
 Financial Management 

                จดุมุง่หมายและหนา้ทีท่างการเงนิ รูปแบบของธุรกจิทีม่ผีลทางภาษี ตลาดการเงนิ สถาบนัการเงนิ เทคนคิทีใ่ชใ้น 
การวเิคราะหท์างการเงนิ การจัดการสนิทรัพยห์มนุเวยีนและสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน โครงสรา้งทางการเงนิและนโยบายเงนิปันผล 

การจัดหาเงนิทนุของธรุกจิ การขยายกจิการ การปรับปรุงกจิการ  การเลกิกจิการ และการเงนิระหวา่งประทศ 

 
32304 การจดัการทรพัยากรมนุษย ์  

 Human Resource Management 
 หลกัและแนวคดิการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ขอบเขตและหนา้ทีก่ารจัดการทรัพยากรมนุษย ์โดยเริม่ตัง้แตก่ารวางแผน

บคุลากร การจัดบคุคลเขา้ท างาน การพัฒนาบคุลากร การประเมนิการปฏบิัตงิาน การจงูใจ การบรหิารคา่ตอบแทน ประโยชนแ์ละ

บรกิาร วนัิยและจรรยาวชิาชพี สขุภาพ  และความปลอดภัย กฎหมายและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
ความสมัพันธร์ะหวา่งการจัดการทรัพยากรมนุษยก์ับเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม 

 
32311 การบญัชตีน้ทนุ 1 และการบญัชตีน้ทุน 2  

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

 32311-1  การบญัชตีน้ทุน 1 (Cost Accounting 1) 

ความส าคัญและบทบาทของการบญัชตีน้ทนุในองคก์ารธรุกจิ ความหมายของตน้ทนุตา่งๆ การจ าแนกประเภท 
องคป์ระกอบ การรวบรวม และการปันสว่นตน้ทนุ ระบบบัญชทีีใ่ชบ้นัทกึตน้ทนุ วธิกีารบญัชแีละการควบคมุวตัถดุบิ แรงงาน 

คา่ใชจ้่ายการผลติ ระบบบญัชตีน้ทนุงานสัง่ท า ระบบบัญชตีน้ทนุชว่งการผลติ ระบบบญัชตีน้ทนุมาตรฐาน การบัญชตีน้ทนุ
ผลติภัณฑร์่วมและผลติภัณฑพ์ลอยได ้ของเสยี ของสิน้เปลอืง งานทีบ่กพร่อง เศษซาก และตน้ทนุฐานกจิกรรม พรอ้มทัง้ 

แบบฝึกปฏบิตัเิพือ่ประมวลความรูท้างการบัญชปีระจ ารายวชิา 

 
 32311-2  การบญัชตีน้ทุน 2 (Cost Accounting 2) 

วตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตของการบัญชเีพือ่การจัดการ การใชข้อ้มลูตน้ทนุในการวางแผน ควบคมุ การด าเนนิงาน 
กจิการและตัดสนิใจภายใตส้ภาวการณ์ทีแ่น่นอนและไม่แน่นอน ความสมัพันธร์ะหวา่งตน้ทนุ ปรมิาณและก าไร ระบบตน้ทนุรวม  

ระบบตน้ทนุผันแปร งบประมาณ การวเิคราะหต์น้ทนุ การก าหนดราคาสนิคา้ ราคาโอน และการประเมนิผลการปฏบิตังิาน พรอ้มทัง้
แบบฝึกปฏบิตัเิพือ่ประมวลความรูท้างการบัญชปีระจ ารายวชิา 

 

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

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 
 32314-1  การบญัชขี ัน้สงู 1 ( Advanced Accounting 1) 

การบัญชเีกีย่วกับการเปลีย่นแปลงทางบัญชแีละการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด การฝากขาย การร่วมคา้ การขาย 

ตามสญัญาผ่อนช าระและเชา่ซือ้ สญัญาเชา่ สญัญากอ่สรา้ง ส านักงานใหญแ่ละสาขา กองทนุและการบญัชเีฉพาะกรณี พรอ้มทัง้
แบบฝึกปฏบิัตเิพือ่ประมวลความรูท้างการบญัชปีระจ ารายวชิา 

 
 



 32314-2  การบญัชขี ัน้สงู 2 (Advanced Accounting 2) 

การบัญชเีกีย่วกับการรวมธรุกจิ เงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและบรษัิทย่อย รวมถงึการจัดท างบการเงนิรวม ธรุกจิระหวา่ง
ประเทศ มาตรฐานการบญัชสีากล และการบัญชสี าหรับการแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏบิัตเิพือ่ประมวล

ความรูท้างการบญัชปีระจ ารายวชิา 
 

32316 การจดัการการขายและศลิปะการขาย  

 Sales Management and Salesmanship 
บทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของพนักงานขาย กระบวนการขาย เทคนคิการขาย ซึง่รวมถงึการเลอืกสรร 

ลกูคา้ การเขา้พบลกูคา้ การเสนอขาย การปิดการขายและบรกิารหลงัการขาย 
บทบาท หนา้ทีค่วามรับผดิชอบของผูจ้ัดการขาย การจัดองคก์ารฝ่ายขาย ก าหนดนโยบายและกลยุทธก์ารขาย  

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 และแมบ่ทของมาตรฐานการสอบบัญช ีกฎหมายและพระราชบัญญัตเิกีย่วกบัการสอบบัญช ี 
จรรยาบรรณ และความรับผดิชอบของผูส้อบบญัช ีการทจุรติ และขอ้ผดิพลาด การวางแผนงานสอบบญัช ีความเสีย่งในการสอบ

บญัชแีละความมสีาระส าคญั การประเมนิความเสีย่ง หลักฐานการสอบบญัช ีวธิกีารรวบรวมหลกัฐานและวธิกีารตรวจสอบ การเลอืก
ตวัอยา่งในการสอบบญัช ีการทดสอบแบบแจง้ขอ้ความของกรรมการ หรอืหุน้สว่น หรอืผูจั้ดการ กระดาษท าการของผูส้อบบัญช ี 

การตรวจสอบสนิทรัพย ์หนีส้นิ สว่นของผูถ้อืหุน้ รายได ้และคา่ใชจ้า่ย รายงานของผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต รายงานการตรวจสอบ

และรับรองบัญชภีาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบญัชดีว้ยคอมพวิเตอร ์และการควบคมุคณุภาพการสอบบัญช ี
 32324-2 การตรวจสอบภายในและการควบคมุภายใน (Internal Auditing and Internal Control) 

การก ากับดแูลกจิการ วตัถุประสงคแ์ละองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน การควบคมุภายในตามแนวคดิของ COSO 
การจัดการความเสีย่งขององคก์รตามแนวคดิของ COSO การประเมนิประสทิธภิาพการควบคมุภายใน แนวคดิการตรวจสอบภายใน

และการจัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน จรยิธรรม และมาตรฐานการปฏบิัตงิานวชิาชพีตรวจสอบภายใน ประเภทและขัน้ตอนของ
งานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกจิกรรมทีส่ าคญัขององคก์ร รวมทัง้หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูต้รวจสอบภายในตอ่

การทจุรติในองคก์ร 

 
32325   ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการและการจดัการความรู ้  

   Management Information Systems and Knowledge Management 
แนวคดิของระบบเกีย่วกบัการจัดการ  การน าวธิเีชงิระบบมาใชก้บัการจัดการขอ้มลูเพือ่การบรหิาร พัฒนาการของ 

การประมวลผล ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์การสือ่สารขอ้มลูและฐานขอ้มลู การพัฒนาระบบสารสนเทศ ประโยชนข์อง

ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและการน าไปประยุกตใ์ชใ้นสว่นตา่งๆของธรุกจิ 
ความสมัพันธร์ะหวา่งขอ้มลู สารสนเทศและความรู ้หลักการการจัดการความรู ้ประเภทของความรู ้โครงสรา้งพืน้ฐาน

ของการจัดการความรู ้กระบวนการสรา้ง-แบง่ปันและถา่ยทอดความรู ้การบรหิารการสรา้งความรู ้
 

32326 การจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการจดัการเพือ่สรา้งสมรรถนะ  
 Strategic Management and Competency –based Management 

แนวคดิ กระบวนการ การตรวจสอบและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร เพือ่ใชใ้นการ

ตดัสนิใจของฝ่ายบรหิารระดับสงูในการก าหนดทศิทาง วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธข์ององคก์ารในระดบัตา่งๆ และศกึษาขัน้ตอน 
และปัจจัยทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่การน าแผนกลยุทธไ์ปปฏบิตั ิเทคนคิและเครือ่งมอืในการประเมนิและตดิตามผลการปฏบิตักิาร  

ตลอดจนหลักจรยิธรรมของนักบรหิารและความรับผดิชอบตอ่สภาพแวดลอ้มและสงัคมใหเ้หมาะสม 
หลกัการและแนวคดิเกีย่วกับสมรรถนะบคุคลและองคก์าร และการพัฒนาสมรรถนะของบคุคลและองคก์าร นโยบาย

และกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการเพือ่สรา้งสมรรถนะหลกัขององคก์าร แนวทางการพัฒนา

และสรา้งสมรรถนะของบคุคลดา้นความเป็นมอือาชพีและดา้นเกง่คดิ การพัฒนาตัวบคุคลและการพัฒนาตนเอง การพัฒนาดา้น 
การฝึกอบรมเพือ่สรา้งสมรรถนะคน การประเมนิผลงานดว้ยตัวชีว้ดัสมรรถนะ การปรับปรุงผลการด าเนนิงานอย่างตอ่เนือ่งและ 

การพัฒนาสมรรถนะหลกัขององคก์าร 
 

32327 การจดัการคุณภาพและผลติภาพ  

 Quality and Productivity Management 
แนวคดิและปรัชญาในการจัดการคณุภาพทัง้ในอตุสาหกรรมและธรุกจิบรกิาร  การจัดการคณุภาพในมมุมองของชาติ

ตะวนัตกและตะวนัออก โดยเฉพาะการจัดการคณุภาพแบบญีปุ่่ น การประยุกตใ์ชแ้นวคดิการจัดการคณุภาพและการน าไปใชใ้ห ้
เหมาะสมกับสถานการณ์ เครือ่งมอืและวธิกีารจัดการคณุภาพ ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่ความสามารถในการจัดการคณุภาพ มาตรฐาน

คณุภาพและรางวัลคณุภาพตา่งๆทีใ่ชใ้นการประเมนิคณุภาพทัว่โลก การไดม้าซึง่มาตรฐานและรางวลัคณุภาพ  
แนวคดิและเทคนคิเกีย่วกบัการปรับปรุงวธิกีารปฏบิตังิานเพือ่เพิม่ผลติภาพส าหรับอตุสาหกรรมและธรุกจิบรกิาร  

การวดัผลติภาพ แนวคดิการจัดการแบบวทิยาศาสตร ์กระบวนการแกปั้ญหาเพือ่ปรับปรุงผลติภาพ การศกึษางานการควบคมุ

กระบวนการดว้ยวธิทีางสถติเิบือ้งตน้ การประยกุตใ์ชเ้ทคนคิตา่งๆ  เพือ่การเพิม่ผลติภาพ 
 

 
 



32328 การจดัการนวตักรรมและการเปลีย่นแปลง  

 Innovation and Change Management 
 แนวคดิและทฤษฎใีนการจัดการนวตักรรม การจัดการองคก์ารนวตักรรม กระบวนการจัดการนวตักรรม การจัดการ

ความคดิสรา้งสรรคเ์พือ่สรา้งนวัตกรรม การสรา้งนวัตกรรมดา้นการบรหิารจัดการ นวตักรรมดา้นผลติภัณฑ ์นวตักรรมเพือ่สรา้ง 
ความแตกตา่งและความสามารถในการแขง่ขนัขององคก์าร การจัดการดา้นสทิธบิตัรเพือ่ขอรับความคุม้ครองนวตักรรม การน า

นวตักรรมไปประยกุตใ์ชใ้นการผลติและการด าเนนิงาน  การจัดการการเปลีย่นแปลงดา้นนวตักรรม 

   แนวคดิและทฤษฎกีารจัดการการเปลีย่นแปลง กระบวนการในการเปลีย่นแปลง การตอ่ตา้นการเปลีย่นแปลง 
เครือ่งมอืและภาวะผูน้ าเพือ่สรา้งการยอมรับการเปลีย่นแปลง และกลยุทธใ์นการจัดการการเปลีย่นแปลง 

 
32329 การบญัชขี ัน้กลางและการบญัชขี ัน้สูงส าหรบันกัการเงนิ  

 Intermediate Accounting and Advanced Accounting for Finance Officers 
การบัญชเีกีย่วกับการจัดตัง้หา้งหุน้สว่น  บรษัิท และบรษัิทมหาชน  หลักการบญัชทีีส่ าคัญเกีย่วกับสนิทรัพย ์ 

หนีส้นิ ทนุ รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย การท างบการเงนิ การแบง่ก าไรขาดทนุ การลดและการเพิม่ทนุ การเลกิกจิการ การท างบการเงนิ

รวมของส านักงานใหญแ่ละสาขา การบญัชสี าหรับสาขาและบรษัิทย่อยทีอ่ยูใ่นตา่งประเทศ การบัญชธีรุกรรมระหวา่งประเทศ   
การรวมกจิการ การร่วมคา้/ฝากขาย/เชา่ซือ้  

การใชป้ระโยชนจ์ากงบการเงนิ ความสมัพันธข์องรายการในงบการเงนิ การบัญชตีน้ทนุ การงบประมาณ  
การวเิคราะหแ์ละเทคนคิการใชข้อ้มลูทางการบัญชเีพือ่วตัถปุระสงคใ์นการบรหิาร โดยเนน้ใหน้ าไปใชป้ระโยชนใ์นกจิการ 

ธรุกจิการเงนิ 

 
32330 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจดัการและการภาษอีากร   

 Managerial Economics 
การประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตรเ์พือ่ใชใ้นการจัดการ  แนวคดิเกีย่วกบัก าไร การวเิคราะหแ์ละการพยากรณ์อปุสงค ์ 

การวเิคราะหก์ารผลติ  การวเิคราะหต์น้ทนุ  การวเิคราะหต์ลาดและการแข่งขนั การก าหนดราคา  การวเิคราะหก์ารลงทนุ  
การตดัสนิใจในสภาวะความเสีย่งและความไมแ่น่นอน ตลอดจนการศกึษาและการวเิคราะหเ์กีย่วกบัรายไดป้ระชาชาต ิอปุสงค ์

มวลรวมและอปุทานมวลรวม การวเิคราะหแ์ละพยากรณ์ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะเงนิเฟ้อ เงนิฝืด การคา้ระหวา่งประเทศ รวมทัง้

นโยบายและมาตรการทางเศรษฐกจิของภาครัฐทีม่ผีลตอ่การวางแผนและตดัสนิใจทางธรุกจิ 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา 

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงนิไดปิ้โตรเลยีม ภาษีสรรพสามติ ภาษีศลุกากร ภาษี
ทอ้งถิน่ และภาษีอืน่ 

 

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงนิและการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ  
 Financial Information System and Project Feasibility Studies 

แนวคดิเชงิระบบของการจัดการและการจัดการการเงนิ ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละระบบสารสนเทศ 
ทางการเงนิ การน าวธิเีชงิระบบและระบบสารสนเทศทางการเงนิมาใชก้ับการจัดการขอ้มูลเพือ่การบรหิาร การพัฒนาระบบ

สารสนเทศทางการเงนิ ประโยชนข์องระบบสารสนเทศทางการเงนิและการน าไปใช ้

หลกัการและวธิกีารประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการในเชงิธรุกจิและสงัคม ทัง้ทางดา้นการตลาด เทคนคิการผลติ 
การจัดการ การเงนิ และกฎหมาย การยอมรับของสงัคม สภาพแวดลอ้มทั่วๆ ไป 

 
32332 การจดัการความเสีย่งและหลกัการประกนัภยั  

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

ทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิคา่ความเสีย่งและการจัดการความเสีย่ง  ปัจจัยตา่งๆ ทีม่ผีลตอ่การจัดการความเสีย่ง  ทัง้การจัดการ

ความเสีย่งสว่นบคุคล การจัดการความเสีย่งของธรุกจิและการจัดการความเสีย่งของสถาบนัการเงนิ 
 ลกัษณะและประเภทการเสีย่งภัย หลกัการประกนัภัย ความรูเ้บือ้งตน้ของการประกนัภัยแขนงตา่งๆ วธิกีารจัดการ

ความเสีย่งภัย การเลอืกผูรั้บประกนั วธิกีารจา่ยเบีย้ประกนัภัย การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน  ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกับ 
การประกนัภัยในสว่นทีคุ่ม้ครองผูเ้อาประกนัภัย 

 

32333 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค  
 Consumer Behavior Analysis 

  แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค การวเิคราะหป์ระเภทของผูบ้รโิภค การเขา้ใจผูบ้รโิภคผ่านการวจิัยผูบ้รโิภค  
การแบง่สว่นตลาด แบบจ าลองการวเิคราะหผ์ูบ้รโิภค ปัจจัยภายในและภายนอกทีม่อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การวเิคราะห์

กระบวนการตดัสนิใจซือ้ และการประยุกตใ์ชก้ลยุทธก์ารตลาดใหส้อดคลอ้งกับพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
 

32334 ระบบสารสนเทศและการวจิยัการตลาด  

 Information System and Marketing Research 
  ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศทางการตลาด ประเภทของสารสนเทศ สารสนเทศกบัการตดัสนิใจ 

ทางการตลาด การออกแบบระบบสารสนเทศ ลักษณะของการวจิัยการตลาด กระบวนการวจิัย การก าหนดจดุประสงคแ์ละประเภท
ของการวจิัย การออกแบบวจิัย การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มูล และการจัดท ารายงานการวจิัย 
 

32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วและอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว  

 Introduction to Tourism and Tourism Industry 

  แนวคดิ องคป์ระกอบ ความสมัพันธร์ะหวา่งองคป์ระกอบ รูปแบบของการทอ่งเทีย่ว ประวตั ิความเป็นมาของ 
การทอ่งเทีย่วและโรงแรมจากอดตีจนถงึปัจจุบนั ปัจจัยทีม่ผีลกระทบตอ่การท่องเทีย่ว ผลกระทบของการทอ่งเทีย่วตอ่เศรษฐกจิ 

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม การวางแผนและพัฒนาการทอ่งเทีย่ว การจัดการการทอ่งเทีย่วอย่างย่ังยนื กฎหมายเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว 



ธรุกจิในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว องคก์ารทีม่บีทบาทส าคัญตอ่อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว จติวทิยาบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

โดยค านงึสถานการณ์การทอ่งเทีย่วโลกและมาตรฐานการทอ่งเทีย่วสากล 
 

32336 การจดัการทรพัยากรการทอ่งเทีย่วไทยอยา่งย ัง่ยนื  
 Sustainable Tourism Resources Management in Thailand 

  ความหมาย ความส าคญั และประเภทของทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว ปัจจัยทางภมูศิาสตรแ์ละธรรมชาตทิีม่ผีล 

ตอ่การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว เอกลกัษณ์และคณุคา่ของแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิแหลง่ทอ่งเทีย่วทางประวัตศิาสตร ์
โบราณสถาน  ศาสนสถาน  ศลิปวัฒนธรรม  งานเทศกาลประเพณีของไทย และการละเลน่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ประจ าทอ้งถิน่  

หลกัการทอ่งเทีย่วอย่างย่ังยนื ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้มจากการทอ่งเทีย่วอยา่งย่ังยนื การพัฒนาและ 
จัดการการทอ่งเทีย่วอย่างย่ังยนื สถานการณ์และแนวโนม้ของการจัดการการทอ่งเทีย่วอย่างย่ังยนื การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ  

การทอ่งเทีย่วโดยชมุชน 
 

32337 การจดัการการตลาดเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม  

 Marketing Management for Tourism and Hotel 
  แนวคดิและลกัษณะทั่วไปของการตลาดทอ่งเทีย่วและโรงแรม ระบบขา่วสารขอ้มูล การวจิัย การตลาด เทคนคิ 

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

การพัฒนาธรุกจิบรกิารในตลาดทอ่งเทีย่วและโรงแรม 

 
32338 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม  

 Information Technology for Tourism and Hotel  
  แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจัดการฐานขอ้มูลเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม ความรูพ้ืน้ฐาน

เกีย่วกบัระบบคอมพวิเตอร ์และระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พือ่การจัดการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม การน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการพัฒนาฐานขอ้มูลเพือ่การจัดการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 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 โครงสรา้งทางการเงนิและนโยบายเงนิปันผล 

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

 ความหมาย ความส าคญั บทบาท และหนา้ทีก่ารตลาด ปรัชญา และแนวคดิการตลาด ระบบการตลาด และระบบ

สารสนเทศทางการตลาด กระบวนการทางการตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การตลาดเป้าหมาย การวเิคราะหโ์อกาสและอปุสรรค
ทางการตลาด การวเิคราะหจ์ดุแข็งและจดุออ่นของกจิการ การจัดการสว่นประสมการตลาด การจัดการความสมัพันธก์บัลกูคา้  

และจรรยาบรรณการตลาด 
 ระบบการผลติและด าเนนิการ การวางแผนผลติภัณฑ ์ก าลงัการผลติ ท าเลทีต่ัง้ การวางผังสถานประกอบการ  

การจัดการคณุภาพ การจัดการหว่งโซอ่ปุทาน การพยากรณ์การผลติ การจัดการสนิคา้คงคลัง การวางแผนและการควบคมุ 
การผลติและด าเนนิงาน การออกแบบงาน การวดังาน มาตรฐานการท างาน การจัดล าดับงาน ความปลอดภัยในการท างาน  

และการบรหิารโครงการ   

 
32403 พฤตกิรรมมนุษยใ์นองคก์าร  

 Human Behavior in Organization 
 ลกัษณะ แนวคดิวา่ดว้ยพฤตกิรรมมนุษย ์ทัง้ในดา้นความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคล บคุคลกับกลุม่บคุคล บคุคลกับ 

องคก์าร และระหวา่งกลุม่บคุคล อทิธพิลของพฤตกิรรมมนุษยท์ีม่ตีอ่องคก์าร การตดิตอ่สือ่สาร การประสานงานและการตัดสนิใจ 

ทฤษฎแีละเทคนคิวธิกีารทีเ่กีย่วกับการจงูใจ 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 

 ววิฒันาการของระบบเศรษฐกจิไทยกับการตลาด  ความหมาย ขอบเขตของการตลาดสนิคา้เกษตร หนา้ที ่และความส าคญั

ของการตลาด  ระบบการตลาดสนิคา้เกษตร แนวคดิเรือ่งสว่นประสมการตลาด  การวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้ม   
การวเิคราะหต์ลาด การวจิัยตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย กระบวนการการตลาด กลยทุธก์ารตลาด แผนการตลาด   

การควบคมุทางการตลาด  ตลอดจนการประเมนิผลและการจัดท ารายงานทางการตลาด การจัดการการตลาดและการผลติ 
และการตลาดระหวา่งประเทศ 



32432 การจดัการผลติภณัฑแ์ละราคา  

 Product and Price Management 
   แนวคดิเกีย่วกบัผลติภัณฑ ์การจัดประเภทผลติภัณฑแ์ละกลยุทธก์ารตลาด การก าหนดสว่นประสมผลติภัณฑ ์ 

การก าหนดกลยุทธก์ารตลาดของผลติภัณฑแ์ละราคาใหส้อดคลอ้งกบัวงจรชวีติผลติภัณฑ ์การพัฒนาผลติภัณฑใ์หม ่การตดัสนิใจ
ดา้นราคา การก าหนดราคาตามจดุมุง่หมายตา่งๆ การตัง้ราคาของผูผ้ลติและผูจ้ัดจ าหน่าย  

 

32435 ประสบการณว์ชิาชพีการตลาด  
 Professional Experience in Marketing 

   การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางการบรหิารธรุกจิโดยเนน้หนักดา้นการจัดการการตลาดสูภ่าคปฏบิตั ิการใช ้

กรณีศกึษาสถานการณ์จ าลอง และเกมทางธรุกจิเพือ่พัฒนาทักษะ การวเิคราะหปั์ญหา การแกปั้ญหา การวางแผน และการตดัสนิใจ

ทางการตลาด การจัดการลกูคา้สมัพันธแ์ละความรับผดิชอบตอ่สงัคม ศกึษาจรรยาบรรณทางการตลาด การใชก้จิกรรมกลุม่สมัพันธ์
เพือ่เสรมิสรา้งจรรยาวชิาชพี คณุธรรม จรยิธรรม และภาวะการเป็นผูน้ าใหเ้ป็นนักการตลาดทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ 

 

32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชแีละการสอบบญัช ี  
 Information Technology Application in Accounting and Auditing 

 หลกัการท างานของโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการจัดท าและประมวลผลขอ้มลูทางการบัญชทีางดา้น ระบบซือ้  
ระบบขาย ระบบบญัชเีจา้หนี ้ระบบบัญชลีกูหนี ้ระบบบญัชสีนิคา้คงเหลอื ระบบบญัชเีงนิเดอืน ระบบบญัชแียกประเภท และ 

ระบบอืน่ๆ  

 การควบคมุภายในและการประเมนิประสทิธภิาพการควบคมุภายในของระบบประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพวิเตอร ์ 
การทจุรติทางคอมพวิเตอรแ์ละมาตรการป้องกนั วธิกีารใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่ชว่ยในการตรวจสอบบัญชขีองผูส้อบบัญช ี การจัดท า

แนวการตรวจสอบ การจัดท ากระดาษท าการ และรายงานผลการตรวจสอบ  รวมถงึเทคนคิและวธิกีารตรวจสอบระบบบญัชทีีใ่ช ้

คอมพวิเตอรป์ระมวลผล 

 
32444 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายในข ัน้สงู  

 Advanced  Auditing and  Internal Auditing 

 วเิคราะหเ์พือ่ใหเ้กดิความรู ้และความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ในปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัช ี 
แนวทางการแกปั้ญหาอนักอ่ใหเ้กดิทักษะเมือ่ปฏบิตังิานจรงิได ้โดยใชก้รณีศกึษาเกีย่วกบัปัญหาดา้นตา่ง ๆ ของหลักการและ 

การปฏบิตังิานสอบบัญช ีความเป็นอสิระ ความรับผดิชอบ และมาตรฐานการสอบบัญช ีกระดาษท าการในการสอบบญัช ี 
การประเมนิความเสีย่งกรณีตา่ง ๆ การควบคมุภายใน การเลอืกตวัอยา่งในการสอบบัญช ีการรายงานการสอบบัญช ีการสือ่สารกับ

คณะกรรมการตรวจสอบ การใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายใน  การจัดองคก์รและการวางแผนการสอบบัญชใีน

สถานการณ์ทีซ่บัซอ้น จรยิธรรมในการปฏบิัตงิานและการพัฒนาวชิาชพีสอบบญัช ี
 วเิคราะหเ์พือ่ใหเ้กดิความรู ้ทกัษะ และความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ในปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในการปฏบิตังิานของ 

ผูต้รวจสอบภายในไดแ้ก ่การตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ การตรวจสอบการปฏบิตังิาน การตรวจสอบผลการด าเนนิงาน  
การตรวจสอบเพือ่สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้การตรวจสอบพเิศษอืน่ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการตรวจสอบ

ภายใน แนวทางแกไ้ขปัญหาอันกอ่ใหเ้กดิทักษะในการปฏบิัตงิานจรงิ  

 
32446 การบญัชเีพือ่การจดัการข ัน้สงู  

 Advanced Managerial Accounting 
 ตน้ทนุเพือ่การจัดการในเชงิกลยทุธ ์ตน้ทนุคณุภาพ ตน้ทนุตามเป้าหมาย การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมตน้ทนุ การวเิคราะห์

ตน้ทนุฐานกจิกรรม การวเิคราะหห์ว่งโซแ่หง่คณุคา่และตน้ทนุตามวงจรผลติภัณฑ ์ระบบการจัดการสนิคา้คงคลงั การวดัผลงาน 
แบบดลุยภาพ การวดัมลูคา่เพิม่ทางเศรษฐศาสตร ์

 การวางแผนธรุกจิและการออกแบบระบบบญัชเีพือ่การจัดการ บทบาท หลักการ และเทคนคิในการวางแผนก าไร 

และการควบคมุ การวัดผลและประเมนิผลการปฏบิตังิาน การก าหนดดัชนชีีว้ัดผลการด าเนนิงาน การรายงานเพือ่การควบคมุ  
การวเิคราะหก์ าไร การจัดท างบประมาณเพือ่ใชใ้นการบรหิาร วเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาทีเ่กีย่วกบัการบัญชเีพือ่การจัดการ 

โดยใชก้รณีศกึษา  
 

32447 การภาษอีากร 2 และการวางแผนภาษอีากร  
 Taxation 2 and Tax Planning 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

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

กระดาษท าการเพือ่ค านวณภาษีเงนิไดต้ามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงก าไรสทุธทิางการบัญชกีารเงนิเป็นก าไรสทุธทิางภาษีอากร 
รวมทัง้การจัดท ารายงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษีสรรพากร และการยืน่แบบแสดงรายการภาษีสรรพากร 

 ปัญหาในทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการบญัชภีาษีอากรและความแตกตา่งระหวา่งการบญัชกีารเงนิกับการบญัชภีาษีอากร 

วเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาจากกรณีศกึษาตา่งๆทีเ่กีย่วกบัหลกัเกณฑ ์ วธิกีารจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ไดแ้ก ่ภาษีเงนิได ้
บคุคลธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ภาษีเงนิไดห้ัก ณ ทีจ่่าย 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 กลยุทธก์ารตลาด การคาดการณ์การผลติหรอืปฏบิตักิาร การแขง่ขนั 
อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีรูปแบบธรุกจิ การจัดการและทรัพยากรมนุษยท์ีต่อ้งการ  ทรัพยส์นิทางปัญญา กฎระเบยีบและประเด็น 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม การยอมรับของสงัคม ปัจจัยเสีย่ง การคาดคะเนเงนิทนุทีต่อ้งการและการวเิคราะหท์างการเงนิ และความเป็นไปได ้

ของกลยุทธก์ารออกจากธรุกจิ 
 การออกแบบการวจัิย หลักการและธรรมชาตขิองการวจัิยเชงิคณุภาพและการวจัิยเชงิปรมิาณ เทคนคิการวจัิยธรุกจิ 

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

ผลการวจัิยเชงิปรมิาณดว้ยคอมพวิเตอร ์ การวจัิยร่วมทัง้เชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ การใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการวจัิย จรรยาบรรณ 
การวจิัย 
 

32449 การสรา้งธุรกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ  
 Business Building and Entrepreneurship 

  แนวคดิเกีย่วกบัการสรา้งธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์การสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้กธ่รุกจิ 
วธิกีารและขัน้ตอนในการสรา้งธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มใหป้ระสบความส าเร็จ บทบาทของการเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมทีป่ระสบความส าเร็จ  การพัฒนาศักยภาพในการแขง่ขนัและสรา้งความแข็งแกร่งใหก้ับธรุกจิ 
 

32450 การจดัการธุรกจิและการตลาดระหวา่งประเทศ    
 International Business and Marketing of International Business 

  สิง่แวดลอ้มของธรุกจิระหวา่งประเทศดา้นตา่งๆ และทฤษฎธีุรกจิระหวา่งประเทศ การประเมนิโอกาสทางธรุกจิ 

ระหวา่งประเทศ กลยุทธร์ะหวา่งประเทศ วธิกีารเขา้สูต่ลาดตา่งประเทศ  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 

 แนวคดิและตวัแบบของพาณิชยอ์เิล็กทรอนกิส ์ โครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคโนโลยสี าหรับพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์ 

การสรา้งเว็บไซตส์ าหรับพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์ ระบบความมั่นคงปลอดภัยและระบบการจ่ายเงนิ  การตลาดและการสือ่สาร
การตลาดผา่นพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์ ประเด็นเรือ่งจรยิธรรมและปัญหาการเมอืงของพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์การคา้ปลกีและ 

การบรกิารแบบออนไลน ์ พาณิชยอ์เิล็กทรอนกิสแ์บบ B2B  การบรหิารโซอ่ปุทานดว้ยพาณิชยอ์เิล็กทรอนกิส ์เครอืขา่ยทาง 
สงัคม การประมูลแบบอเิล็กทรอนกิส ์

 หลกัการ แนวปฏบิตั ิกฎระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการสง่ออกและน าเขา้สนิคา้ พธิกีารศลุกากร  
ระบบตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการน าเขา้-สง่ออก การเงนิ การบรรจเุพือ่ขนสง่ การขนสง่ การประกนัภัย และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

การน าเขา้-สง่ออก 

 
32452 กลยทุธก์ารจดัการทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้  

 Human Resource Strategy  and Learning Organization  
  แนวคดิกลยทุธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารธรุกจิ การออกแบบโครงสรา้งและระบบจัดการทรัพยากร

มนุษย ์ การปรับปรุงระบบการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน การสรา้งความเป็นผูน้ า การสรา้งทมีทีม่ปีระสทิธภิาพสงู เทคนคิและ 

วธิกีารในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการและประเภทตา่งๆของการฝึกอบรมในฐานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์  
  การสรา้งและสะสมความรูข้องพนักงานทีร่ะดับตา่งๆในองคก์าร  การถา่ยทอดความรูจ้ากพนักงานและทมีใหแ้ก่

องคก์าร พืน้ฐานสรา้งองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้5 ประการ  ความช านาญของบคุลากร ตัวแบบทางจติ  วสิยัทศันร์่วม การเรยีนรู ้
ของทมี และการคดิเชงิระบบ 

 
32453 การพนกังานสมัพนัธแ์ละการบรหิารคา่ตอบแทน  

 Employee Relations and Compensation Management 

      ววิฒันาการของระบบการพนักงานสมัพันธท์ัง้ในและตา่งประเทศ  หลกัการและกลไกตา่งๆทีม่บีทบาทในการก าหนด
ความสมัพันธร์ะหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง  บทบาทขององคก์ารนายจา้ง องคก์ารลกูจา้งและรัฐบาล  กฎหมายแรงงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

ปัญหาเกีย่วกบัแรงงานทีก่ระทบตอ่ฝ่ายบรหิาร  และแนวทางการจัดการการพนักงานสมัพันธเ์พือ่ความสมัพันธอ์นัดรีะหวา่งฝ่าย
นายจา้งและลกูจา้ง 

     หลกัการ วตัถุประสงค ์ขอบเขต และกระบวนการการบรหิารคา่ตอบแทน  เทคนคิและปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การบรหิาร

คา่ตอบแทน สภาพปัญหาและอปุสรรคในทางปฏบิตัติลอดจนแนวทางแกไ้ขและการน าไปประยกุตใ์ช ้  
32454 การวจิยัทางธุรกจิ  การวางแผนและการควบคมุทางการเงนิ  

 Business Research and Financial Planning and Control 
  แนวคดิเกีย่วกบัการวจิัยเบือ้งตน้ทางธรุกจิ วัตถปุระสงค ์ประโยชนแ์ละประเภทของการวจิัย ขัน้ตอนในการท าวจิัย  

การวางแผนและควบคมุงานวจัิย การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะหข์อ้มลู การเขยีนรายงานการวจิัยและตวัอยา่งงานวจิัย 

  หลกัการ แนวคดิ และเทคนคิของการจัดท าแผนและการควบคมุทางการเงนิ การวเิคราะหต์น้ทนุตา่งๆ การงบประมาณ  
การน าเทคนคิทางการเงนิมาประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนและควบคมุทางการเงนิทัง้ทางดา้นรายได ้คา่ใชจ้่าย และก าไร ตลอดจน 

การควบคมุภายในและการจัดการตามหลักการธรรมาภบิาล 



32455 ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ  

 International Business and Finance 
  ความสมัพันธร์ะหวา่งการคา้ระหวา่งประเทศและการเงนิระหวา่งประเทศ หลกัและนโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ 

อปุสรรคทางการคา้ นโยบายและมาตรการคุม้กนัทางการคา้ ดลุการคา้ ดลุการช าระเงนิ ระบบการเงนิและบทบาทสถาบนัการเงนิ
ระหวา่งประเทศ ตลาดเงนิตราตา่งประเทศ  การปรวิรรตเงนิตรา วธิกีารจัดหาเงนิ วธิกีารช าระเงนิ  การวางแผนช าระเงนิตรา

ตา่งประเทศ  การวเิคราะหแ์ละพยากรณ์อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ตลอดจนเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งในธรุกจิการคา้และ

การเงนิระหวา่งประเทศ รวมทัง้หลกักฎหมายและระเบยีบขอ้บังคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

32456 ประสบการณว์ชิาชพีการเงนิ  
 Professional Experience in Finance 

       การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางการเงนิสูภ่าคปฏบิตั ิการประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอรใ์นการจัดการการเงนิ การจัดท า
แผนธรุกจิ การใชก้รณีศกึษา สถานการณ์จ าลองและเกมบรหิารเพือ่วเิคราะหปั์ญหา แนวโนม้ และการตดัสนิใจในการแกปั้ญหาทาง

การเงนิ การเจรจาตอ่รองทางธุรกจิ การพัฒนาทักษะเพือ่เป็นนักการเงนิทีด่ ีและมจีรรยาบรรณในวชิาชพีการเงนิ การใชก้จิกรรม 

กลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรมและภาวะการเป็นผูน้ าทีด่ ี
 

32457 การลงทุนและการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์   
 Investments and Securities Analysis 

      ลกัษณะของการลงทนุ เครือ่งมอืประเภทตา่งๆ ในการลงทนุ องคก์รและสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุในตราสาร

ทางการเงนิ อตัราผลตอบแทนและความเสีย่งของตราสารทางการเงนิแตล่ะประเภท การวเิคราะหห์ลกัทรัพยแ์ละการจัดการกลุม่
หลกัทรัพย ์การลงทนุและการวเิคราะหห์ลกัทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

      การวเิคราะหห์ลกัทรัพยแ์ละการจัดการกลุม่หลักทรัพยท์ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิการประยกุตใ์ชผ้ลงานวจัิยที่
เกีย่วกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดทนุในการวเิคราะหห์ลักทรัพย์ ผลกระทบของการเคลือ่นไหวของตลาดทนุในตา่งประเทศทีม่ตีอ่ 

การวเิคราะหห์ลกัทรัพย ์การประเมนิผลการลงทนุในหลกัทรัพยแ์ละกลุม่หลักทรัพย์ 
 

32458 วาณชิธนกจิและนวตักรรมทางการเงนิ  

 Investment Banking and Financial Innovation 
       บทบาทและการด าเนนิงานดา้นวาณชิธนกจิของสถาบนัการเงนิ หลกัการและเทคนคิการวาณชิธนกจิในทางปฏบิตั ิ

ส าหรับการก าหนดมลูคา่ใหก้ับกจิการและผูล้งทนุ การจัดจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกจิการในรูปแบบตา่งๆ การลงทนุของธรุกจิใน
หลายๆ รูปแบบ การควบรวมกจิการ ตลอดจนการจัดการการเงนิดา้นอืน่ๆ 

       ประเภทของอนุพันธท์างการเงนิและโภคภัณฑ ์องคก์รและสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนตลาดตราสารอนุพันธท์าง

การเงนิและโภคภัณฑ ์การประเมนิคา่และการซือ้ขายอนุพันธ ์การประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืทางการเงนิสมัยใหมใ่นการจัดการความเสีย่ง 
 

32459 การจดัการสนิเชือ่และการประเมนิราคาหลกัประกนั  
 Credit Management and Asset Appraisal 

       บทบาท ความหมาย ความส าคญัและประเภทของสนิเชือ่ การก าหนดหลักเกณฑแ์ละนโยบายในการใหส้นิเชือ่  

การวเิคราะหเ์พือ่ก าหนดวงเงนิสนิเชือ่ การพจิารณาโครงการเงนิกู ้ การควบคมุและตดิตามหนี ้ตลอดจนการแกไ้ขหนี้ทีม่ปัีญหา 
     วตัถปุระสงคข์องการประเมนิราคาสนิทรัพย ์ลักษณะและประเภทของสนิทรัพยท์ีใ่ชเ้ป็นหลักประกัน  

อันประกอบดว้ยอสังหารมิทรัพย ์สังหารมิทรัพย ์และทรัพยส์นิทางปัญญา ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การประเมนิราคาและกฎหมาย 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิราคา 

 
32470 การธนาคารพาณชิยแ์ละการจดัการสถาบนัการเงนิ  

 Commercial Banking and Financial Institutions Management 

     ววิฒันาการของธนาคารพาณชิย ์ ธรุกรรม  บทบาทและหนา้ทีข่องธนาคารพาณชิยต์อ่ระบบเศรษฐกจิ บทบาท 
ของธนาคารกลางในการก ากับและควบคมุสถาบนัการเงนิ   

     ความหมาย ลกัษณะ ประเภทและบทบาทของธรุกจิทีจ่ัดเป็นสถาบนัการเงนิ ศกึษาโครงสรา้ง การจัดองคก์ารและ 
การบรหิารจัดการ ลกัษณะของบรกิาร  กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและการจัดการการเงนิของสถาบันการเงนิ เพือ่ใหม้สีภาพคลอ่งและ 

มคีวามมั่นคง 

 
32471 การประกนัวนิาศภยั  

 Non-Life  Insurance 
      หลกัทั่วไปเกีย่วกบัการประกนัวนิาศภัยแขนงตา่งๆ การประกนัอคัคภีัย การประกนัภัยทางทะเลและขนสง่  

การประกนัภัยรถยนต ์ การประกนัภัยเบ็ดเตล็ด  โดยศกึษาเกีย่วกับเงือ่นไขและกรมธรรมป์ระกนัภัย  แบบของสญัญาประกนัภัย  
     การจัดตัง้  นโยบาย  การจัดองคก์รของบรษัิทประกนัวนิาศภัย  การบรหิารงานภายในของบรษัิทประกนัวนิาศภัย  

การตลาด การรับประกนัภัย  การบรกิารและการอนุรักษ์กรมธรรม ์การจา่ยสนิไหมทดแทน การบญัช ีการบรหิารการเงนิและ 

การลงทนุ คณติศาสตรป์ระกนัวนิาศภัย การบรหิารทรัพยากรมนุษย ์การประมวลผลขอ้มลู การประกนัภัยตอ่ และความสมัพันธ์
ระหวา่งหน่วยงานตา่งๆ ในบรษัิท  กรณีศกึษาเกีย่วกับปัญหาตา่งๆ ในทางปฏบิตัขิองการประกนัวนิาศภัย ตลอดจนกฎหมาย 

และองคก์รทีส่ง่เสรมิและควบคมุการด าเนนิงานของธรุกจิประกันวนิาศภัย 
  

32472 การประกนัชวีติ  

 Life Insurance 
     หลกัทั่วไปเกีย่วกบัการประกนัชวีติ ประเภทของการประกนัชวีติ การประกนัชวีติรายบคุคล และการประกนัชวีติกลุม่ 

สญัญาหลัก สญัญาแนบทา้ย โดยศกึษาเกีย่วกับเงือ่นไขและกรมธรรมป์ระกนัภัย แบบของสญัญาประกนัภัย 
 



32473 การจดัการชอ่งทางการตลาดและหว่งโซอุ่ปทาน  

 Marketing Channel and Supply Chain Management 
                แนวคดิเกีย่วกบัห่วงโซอ่ปุทาน การจัดหาทัง้วตัถดุบิ วัสด ุและสนิคา้ส าเร็จรูป การคดัเลอืกแหลง่จัดซือ้จัดหา  

การตรวจสอบ การควบคมุคณุภาพ การจัดซือ้จัดหาใหไ้ดใ้นราคา ปรมิาณและเวลาทีเ่หมาะสม การตดัสนิใจเกีย่วกับการผลติ 
และการจัดซือ้เพือ่จ าหน่าย การจัดการการจัดจ าหน่าย การเลอืกชอ่งทางการจัดจ าหน่าย กระบวนการคัดเลอืกคนกลาง  

การวางแผนและการพัฒนาชอ่งทางการจัดจ าหน่าย การจัดการสนิคา้คงคลงัและการขนถา่ย การจัดสง่ การขนสง่ การจัดการ 

สนิคา้คงคลงั เพือ่บรกิารและสนองความตอ้งการใหไ้ดต้ามความตอ้งการของตลาด และน ามาใชเ้ป็นกลยุทธก์ารสรา้งความ
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

 
32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาด  

 Marketing Communication and Promotion 
    แนวคดิ หนา้ที ่บทบาทของการสือ่สารทางการตลาด เครือ่งมอืของการสือ่สาร สว่นประกอบของการสือ่สาร 

ทางการตลาด กระบวนการสือ่สาร และการวางแผนการสือ่สารทางการตลาด 

     ความหมาย บทบาท ความส าคัญของสว่นประสมการสง่เสรมิการตลาด โดยศกึษาแนวคดิ วตัถปุระสงค ์ลกัษณะ 
วธิกีารด าเนนิงาน การก าหนดแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิัตกิาร การจัดสรรงบประมาณ การประเมนิผล และการพัฒนาการสง่เสรมิ

การตลาดในอนาคต 
 

32475 การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก  

 International and Global Marketing 
      ความรูท้ั่วไปเกีย่วกบัตลาดระหวา่งประเทศและตลาดโลก 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 าแหน่งกลยุทธต์ลาดสถาบนั องคป์ระกอบของแผนการตลาดใน

หน่วยธรุกจิ การแบง่สว่นตลาดโดยใชก้ารวเิคราะห ์SWOT ผูม้อีทิธพิลตอ่การตัดสนิใจในตลาดสถาบนั การเลอืกตลาดเป้าหมาย 
เทคนคิการสรา้งภาพพจน์องคก์ร กลยทุธก์ารก าหนดราคาและชอ่งทางการจัดจ าหน่าย เครือ่งมอืสือ่สารของตลาดสถาบนั 

ความหมายของบรกิาร พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในตลาดบรกิาร การก าหนดลักษณะทางกายภาพทีจ่ดุบรกิาร 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 าเทีย่ว 
พธิกีารเขา้ออกราชอาณาจักร การจัดการความปลอดภัยแกนั่กทอ่งเทีย่ว การจัดการความเสีย่งและการประกนัภัยของธรุกจิน าเทีย่ว 

หลกัการมัคคเุทศก ์จรรยาบรรณทางธรุกจิทอ่งเทีย่ว แนวคดิเกีย่วกบัธรุกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว และการจัดการธรุกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว 
การส ารองและจ าหน่ายบตัรโดยสาร การขายปลกีสนิคา้และบรกิาร กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดธรุกจิน าเทีย่ว และธรุกจิตัวแทน

ทอ่งเทีย่ว 
   

32478 การจดัการธุรกจิการจดัประชุม นทิรรศการ และการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั 

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

เพือ่เป็นรางวลั ประวัตคิวามเป็นมาของการจัดประชมุ การจัดนทิรรศการ องคป์ระกอบของการจัดประชมุ ความสมัพันธร์ะหวา่ง 
ธรุกจิการจัดประชมุกบัการจัดนทิรรศการและการจัดน าเทีย่ว การเสนอขอเป็นเจา้ภาพ กระบวนการจัดประชมุ การเลอืกสถานที ่ 

การคดิตน้ทนุการจัดประชมุ หลกัการจัดนทิรรศการและองคป์ระกอบของธรุกจิการจัดนทิรรศการ กระบวนการจัดการทอ่งเทีย่ว 

เพือ่เป็นรางวลั การวางแผนและการคดิตน้ทนุของการจัดโปรแกรมทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั การเตรยีมความพรอ้ม การสรา้ง 
ความประทับใจ การก าหนดกลุม่ตลาดเป้าหมาย  การวางแผนกลยุทธก์ารตลาด  ศลิปะการขาย  หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและ 

สนับสนุนการจัดประชมุ  การจัดนทิรรศการ และการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวัล และสมาคมตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ปัญหาและแนวทาง 
การแกไ้ขในธรุกจิการจัดประชมุ การจัดนทิรรศการ และการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั 

 
32479 การจดัการโรงแรมและกลยุทธก์ารจดัการโรงแรม  

 Hotel  Management and Strategies 

     หลกัการ แนวคดิ และกลยุทธเ์กีย่วกบัการจัดการธรุกจิโรงแรม การศกึษาความเป็นไปไดแ้ละการวางแผนพัฒนา 
เพือ่การลงทนุในธรุกจิโรงแรม กลยุทธก์ารจัดการองคก์รโรงแรมประเภทตา่งๆ โครงสรา้งการบรหิารงาน การจัดการบรกิารทีม่ี

ประสทิธภิาพ บทบาทของผูน้ ากบัการจัดการการเปลีย่นแปลง การพัฒนาบคุลากรทัง้ระดบัผูบ้รหิารและปฏบิตักิารของแผนกตา่งๆ 
ในโรงแรม การจัดการและกลยุทธก์ารจัดบรกิารเสรมิเพือ่ความสะดวกของผูรั้บบรกิารในโรงแรม ระบบการเงนิและทรัพยส์นิ ระบบ

บรหิารงานวศิวกรรมและระบบงานสขุาภบิาลและความปลอดภัยในโรงแรม การจัดพลงังานและสิง่แวดลอ้มเพือ่ความย่ังยนืและ 

การประสานงานระหวา่งโรงแรมกบัธรุกจิอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง  กลยทุธก์ารสรา้งรายไดข้องหน่วยธรุกจิในสว่นตา่งๆของโรงแรม  
การจดับรกิารและการสรา้งรายไดข้องแผนกบรกิารสว่นหนา้ แผนกอาหารและเครือ่งดืม่ และแผนกแมบ่า้น และกลยุทธก์ารสรา้ง

รายไดเ้สรมิในโรงแรม กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการโรงแรม 
 



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  แนวความคดิเกีย่วกับการจัดการการทอ่งเทีย่วสูภ่าคปฏบิตั ิ การสมัมนาการใชก้รณีศกึษา 

สถานการณ์จ าลอง เพือ่การวเิคราะหแ์ละการตดัสนิใจในประเด็นปัญหาทีเ่กีย่วกบัสภาวะและการจัดการการทอ่งเทีย่วและ 
การโรงแรม การพัฒนาบคุลกิภาพและความคดิสรา้งสรรค ์การเสรมิสรา้งมนุษยสมัพันธ ์จรรยาวชิาชพีบรหิารธรุกจิการทอ่งเทีย่ว 

และการโรงแรม กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรมและภาวะผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 

32482 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการ  

 Professional Experience in Management 
    การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางการจัดการและการบรหิารธรุกจิสูภ่าคปฏบิัต ิ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 ตลอดจนปัญหาดา้นการบัญชกีารเงนิและจรรยาบรรณวชิาชพี 
 

 32483-2 สมัมนาการบญัชบีรหิาร (Seminar in Managerial Accounting) 
 อภปิรายและวเิคราะหบ์ทบาทของการบญัชบีรหิารกับสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป การใชข้อ้มลูทางการบัญช ี

ในเชงิกลยุทธ ์การประยุกตก์ารบญัชตีน้ทนุและการวเิคราะหข์อ้มลูทางการบัญชเีพือ่การบรหิาร ตลอดจนประเด็นทีน่่าสนใจ  

ปัญหาพเิศษทางการบัญชบีรหิารตามสภาพแวดลอ้มปัจจบุนัและจรรยาบรรณวชิาชพี  
 

33201 การบรหิารราชการไทย  
 Thai Public Administration 

 ประวตัคิวามเป็นมาของการบรหิารราชการไทย ทัง้ในดา้นแนวคดิ พฤตกิรรม กระบวนการคา่นยิมและขนบธรรมเนยีม
ปฏบิตั ิโดยเฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกับการจัดองคก์ารบรหิาร ระบบ และโครงสรา้งของกระทรวง ทบวง กรม กระบวนการและ 

พฤตกิรรมการบรหิารของไทย ปัจจัยตา่งๆ ทีส่ง่ผลกระทบตอ่การบรหิารราชการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัจจัยทางการเมอืง ปัญหา 

และอปุสรรคตา่ง ๆ ของการบรหิารราชการ รวมตลอดถงึปัญหา อปุสรรค แนวทางการปรับปรุง และแนวโนม้ในอนาคต 
 

33207 เศรษฐศาสตรแ์ละการคลงัสาธารณะ  
 Economic and Public Finance 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ และวธิกีารทางเศรษฐศาสตรจ์ลุภาค เศรษฐศาสตรม์หภาค บทบาท ของรัฐบาลทางดา้น

เศรษฐกจิ การคลังและงบประมาณ หนีส้าธารณะ นโยบายและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกับการคลงัและงบประมาณ การบริหารรายได ้
และรายรับของรัฐบาล ประเภทและกระบวนการงบประมาณ เทคนคิการวเิคราะหแ์ละจัดท างบประมาณ ตลอดจนปัญหาและอปุสรรค

ทางการคลังและงบประมาณของไทย 
 

33302 หลกักฎหมายเกีย่วกบัการบรหิาราชการไทย  
 Laws and Regulations in Thai Bureaucracy 

 ทฤษฎ ีแนวคดิ และหลักการในการก าหนดกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานขององคก์ารของรัฐ  

ทีม่าของอ านาจหนา้ที ่สถาบนัทีรั่บผดิชอบในการออกกฎหมาย และระเบยีบตา่งๆ ของหน่วยราชการ ตวับทกฎหมายเกีย่วกับ 
การบรหิารราชการแผน่ดนิ กฎระเบยีบเกีย่วกบัวธิปีฏบิัตริาชการ ตลอดจนปัญหาในการใชก้ฎหมายและระเบยีบเหลา่นัน้ 

 
33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน  

 Public Policy and Planning 

 แนวคดิพืน้ฐาน กระบวนการ และวธิใีนการก าหนดนโยบายสาธารณะ บทบาท และอทิธพิลของปัจจัยตา่งๆ  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระบบราชการตอ่การก าหนดนโยบายสาธารณะ ทฤษฎตีา่งๆ เกีย่วกับการตัดสนิใจก าหนดนโยบายสาธารณะ 

และแผนงาน กระบวนการวางแผนและพัฒนาระดับของแผน 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 สถานการณ์จ าลองและ 
เกมบรหิาร เพือ่วเิคราะหปั์ญหาและตัดสนิใจในการแกปั้ญหาทางบรหิารรัฐกจิเปรยีบเทยีบกับประเทศอืน่ ทัง้ทีก่ าลงัพัฒนาและ

พัฒนาแลว้ จรรยาวชิาชพีบรหิารรัฐกจิ กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และภาวการณ์เป็นผูน้ าทีม่ี
ประสทิธภิาพ 

 

33410 การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์  
 Human Resource Development 

 ความเป็นมา แนวคดิ หลักการ ขอบเขต กระบวนการ และวธิกีารพัฒนาทรัพยากรมนุษยท์ัง้ระดบัผูบ้รหิารและ 
ระดบัผูป้ฏบิัตงิานในองคก์าร รวมทัง้ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์สภาพและปัญหาอปุสรรคในทางปฏบิตัติลอดจน

แนวทางแกไ้ข แนวโนม้การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคต รวมทัง้การประยกุตใ์ช ้

 
33412 การวางแผนทรพัยากรมนุษย ์  

 Human Resource Planning 
 ความเป็นมา ความส าคญั แนวคดิ หลกัการ วตัถปุระสงค ์ขอบเขต และกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์และ

ปัจจัยทีม่สีว่นส าคัญและเทคนคิในการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์สภาพและปัญหาอปุสรรคในทางปฏบิตัติลอดจนแนวทางแกไ้ข 
แนวโนม้การวางแผนทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคต รวมทัง้การประยกุตใ์ช ้

 

33421 หลกัการบรหิารทอ้งถิน่  
 Principle of Local Administration 

 แนวคดิและหลักการในการบรหิารทอ้งถิน่ ระบบบรหิารทอ้งถิน่ รูปแบบ โครงสรา้งและความสมัพันธก์บัรัฐบาลกลาง 
นโยบายและแผนการบรหิารทอ้งถิน่ การจัดองคก์ารและการบรหิารงานในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ การมสีว่นร่วมของประชาชน

ในการบรหิารทอ้งถิน่ การบรหิารทอ้งถิน่ในประเทศไทย บทบาทของการบรหิารทอ้งถิน่ตอ่การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของ

ประเทศ ปัญหาอปุสรรค แนวทางแกไ้ข และแนวโนม้ของการบรหิารทอ้งถิน่ไทย 
33422 การบรหิารการพฒันาเมอืงและชนบท  

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

วธิกีารบรหิารการพัฒนาเมอืงและชนบททัง้ในและตา่งประเทศ ปัจจัยตา่ง ๆ ทีม่อีทิธพิลตอ่การบรหิารการพัฒนาเมอืงและชนบท 

ระบบการบรหิารการพัฒนาเมอืงและชนบท แนวโนม้และทศิทางการบรหิารการพัฒนาเมอืงและชนบท กรณีศกึษาและตัวอย่าง 
ของการบรหิารการพัฒนาเมอืงและชนบททัง้ในและตา่งประเทศ 

 
33432 การบรหิารส านกังาน  

 Office Administration  
 ความส าคัญ แนวคดิ  วตัถปุระสงค ์และขอบเขตของการบรหิารส านักงาน รวมทัง้กระบวนการบรหิารส านักงาน  

ซึง่ครอบคลมุการวางแผน การลงมอืปฏบิตังิานและประเมนิผล รวมตลอดถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง ปัญหาอปุสรรค เครือ่งมอื และ 

เทคนคิ ตลอดจนการพัฒนาการบรหิารส านักงานทัง้นีเ้พือ่น าไปประยุกตใ์ชใ้นหน่วยงานของระบบราชการไทย 
 

33442 การจดัการเชงิกลยทุธใ์นภาครฐักจิ   
 Strategic Management in Public Administration 

 การศกึษาและวเิคราะหเ์กีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ ตัวแบบและกระบวนการบรหิารเชงิกลยุทธใ์นองคก์ร 

ภาครัฐ การวเิคราะหแ์ละก าหนดกลยุทธร์ะดบัตา่งๆ ในระดบัประเทศ ระดับองคก์รภาครัฐ และระดบัหนา้ที ่และฝ่ายตา่งๆ  
ในองคก์รภาครัฐทีป่ระกอบดว้ยภารกจิ วสิยัทศัน ์ปรัชญา นโยบายและวตัถปุระสงค ์การวางแผนกลยุทธ ์การวางแผนปฏบิตักิาร  

การด าเนนิกลยุทธ ์และการก าหนดระบบและวธิกีารตา่งๆ ในการควบคมุเชงิกลยทุธร์วมทัง้การประเมนิผลกลยุทธ ์ทัง้นีเ้พือ่ให ้
องคก์รภาครัฐสามารถด าเนนิงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุภายใตส้ภาวะความไมแ่น่นอนและภายใต ้

กระแสโลกาภวิัตน์ 
 

33443 การบรหิารการเปลีย่นแปลง  

 Change Administration 
 แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ 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 

 แนวคดิและหลักการเกีย่วกับนโยบาย แผน และโครงการทอ้งถิน่ ตามแนวทางประชาธปิไตย ปัจจัยแวดลอ้มทีม่ี

อทิธพิลตอ่การก าหนดนโยบาย การวางแผน และการจัดท าโครงการของทอ้งถิน่ กระบวนการและขัน้ของนโยบายทอ้งถิน่ 
กระบวนการและขัน้ตอนในการวางแผนทอ้งถิน่และการน าแผนไปปฏบิตั ิการจัดท าโครงการและการบรหิารโครงการทอ้งถิน่ 

ความสมัพันธร์ะหวา่งนโยบาย แผน และโครงการทอ้งถิน่ กบันโยบาย แผน และโครงการในระดบัชาตแิละระดับภมูภิาค 
 

33447 การจดับรกิารสาธารณะของทอ้งถิน่  
 Local Services Management 

 แนวคดิและหลักการเกีย่วกับภารกจิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และการการจัดบรกิารสาธารณะของทอ้งถิน่  

กระบวนการ ขัน้ตอน และวธิกีารในการจัดบรกิารสาธารณะของทอ้งถิน่ ทัง้ในภารกจิทั่วไปและภารกจิเฉพาะทีส่ าคญั อาท ิ 
การพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การสง่เสรมิ และพัฒนาอาชพี การผังเมอืง การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม การบ ารุงรักษาศลิปะ วฒันธรรม และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ปัญหา อปุสรรค และแนวทาง 
แกไ้ขปัญหาในการการจัดบรกิารสาธารณะของทอ้งถิน่ 

 

33448 การบรหิารการคลงัทอ้งถิน่  
 Local Finance Administration 

 แนวคดิและหลักการในการบรหิารการคลงัทอ้งถิน่ กระบวนการ ขัน้ตอน และวธิกีารในการบรหิารการคลงัทอ้งถิน่ 
ของไทยและตา่งประเทศ การบรหิารรายได ้การบรหิารรายจ่าย เงนิอดุหนุน และดลุการคลงัของทอ้งถิน่ การบรหิาร 

การเบกิจา่ยเงนิ การจัดซือ้จัดจา้ง การควบคมุและตรวจสอบการใชจ้า่ยเงนิของทอ้งถิน่ ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
การบรหิารการคลงัทอ้งถิน่ 

 

33449 การบรหิารการบรกิารสาธารณะ  
 Public Service Administration 

 แนวคดิและหลักการในการบรกิารสาธารณะ ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การบรกิารสาธารณะ การจัดระบบการบรหิารและ
โครงสรา้งสนับสนุนระบบสารสนเทศเพือ่การบรกิารสาธารณะ คณุภาพและการปรับปรุงการบรกิาร การสือ่สาร มนุษยสมัพันธแ์ละ

จรยิธรรมในการบรกิารสาธารณะ การประเมนิผลการบรกิาร ปัญหาและการแกไ้ขแนวโนม้และแนวทางการพัฒนาการบรกิาร 

 
33450 การบรหิารคา่ตอบแทนและประโยชนเ์กือ้กูล  

 Compensation and Employee benefits  Administration 
 หลกัการ แนวคดิ วธิกีารก าหนดเงนิเดอืนและคา่จา้ง การจัดสวสัดกิารและผลประโยชนเ์กือ้กลู รวมทัง้การบรหิาร

เงนิเดอืน คา่จา้ง สวสัดกิารและประโยชนเ์กือ้กลูในองคก์รภาครัฐ รวมทัง้การน าไปประยุกตใ์ช ้

 
33451 การจดัหาทรพัยากรมนุษย ์  

 Recruitment and Selection 
 ศกึษาหลักการ แนวคดิ ทฤษฎ ีกระบวนการและขัน้ตอน วธิกีารและเทคนคิการสรรหาและเลอืกสรรบคุคล การบรรจุ

และแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูป้ฏบิตังิานในต าแหน่งงานตา่งๆ ในองคก์าร รวมทัง้หลักการ แนวคดิ ขอ้พจิารณาในการทดลองปฏบิัตงิาน  
การเลือ่น การยา้ยสบัเปลีย่น และการรับโอนในกรณีตา่งๆ ของบคุลากรในการบรหิารทรัพยากรบคุคล การน าหลักการ แนวคดิ 

ทฤษฎ ีวธิกีารและเทคนคิไปใชใ้นการสรรหาและเลอืกสรร การบรรจแุละแตง่ตัง้ การทดลองปฏบิตังิาน การยา้ย สบัเปลีย่น และ 

การโอนบคุลากร 
 

60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้  
 Principles of Economics  

 ปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร ์ซึง่น ามาสูก่ารแบง่แยกการท างานในสงัคมและระบบเศรษฐกจิ กลไกและแนวคดิ

ทฤษฎทีางจลุเศรษฐศาสตรแ์ละมหเศรษฐศาสตรใ์นดา้นการบรโิภค การผลติ การออม และการลงทนุของสาขารัฐบาลและสาขา
เอกชน วเิคราะหปั์ญหาความสมัพันธแ์ละความสมดลุของตลาดแบบตา่ง ๆ ในระบบปิดและระบบเปิด และแนะแนวทางในการ

แกปั้ญหาทางเศรษฐกจิพืน้ฐาน 
 


