
คําอธิบายชุดวชิา 
10103  ทักษะชีวิต 
           Life Skills 
 ทักษะในการดาํเนินชีวิตในสังคมสมยัใหม ความใฝรู การแสวงหาและพฒันาความรูใหม ความสามารถในดาน
การจัดการ การใชเทคโนโลย ีการใชเหตผุล การคิดวิเคราะห การแกปญหา การเจรจาตอรอง การประนีประนอม การ
ขจัดความเครยีด คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสมัพันธ มารยาทและการสมาคม  
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
           Foundation English 
 โครงสราง  ศัพท  และสํานวนภาษาอังกฤษทีใ่ชในการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร  
10121  อารยธรรมมนุษย 
              Human Civilization 
 ความรูเก่ียวกับอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวันตก  การปฏิสมัพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติและกับ
สังคม   รอบตัว  วิถีการดาํเนินชีวิต  ภูมิปญญา  ความนึกคดิ  ศิลปะ  และวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
10131  สังคมมนุษย 
              Human Society 
 ลักษณะพ้ืนฐานของความเปนมนุษย  การรวมตัวเปนชุมชนและสังคม  การกระจายและการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย  องคประกอบของสังคม  พฤติกรรมมนุษยในสังคม  กลไกทางการเมือง  กฎหมาย  เศรษฐกิจและสังคม  ซึ่ง
สงผลตอการจัดระเบียบสังคมมนุษย  ปญหาสังคมและแนวทางแกไข  การเสริมสรางสังคมที่ดี 
10141  วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพ่ือชีวิต 
              Science, Technology and Environment for Life 
 แนวคิด  ทฤษฎี  ความคิดเชิงวิเคราะห  กฎเกณฑและพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีธรรมชาติ
วิทยาที่เก่ียวของกับมนุษย  องคประกอบของรางกายมนุษย  มนุษยกับสิ่งแวดลอม  สุขภาพ  อนามัยและโภชนาการ  
การประยุกตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดํารงชีวิต 
10151  ไทยศกึษา 
           Thai Studies 
 ความเปนมาของวัฒนธรรมไทย  การตั้งถิ่นฐาน  การรับวัฒนธรรมจากภายนอก  และกาประยุกตผสมผสาน  
การจัดระเบียบสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  การศึกษา  วัฒนธรรม  ศาสนาและพิธีกรรม  ภาษาและวรรณคดี  
ศิลปกรรม    
10152  ไทยกับสังคมโลก  
              Thailand and the World Community 
 สภาวการณ แนวโนม และลักษณะความสัมพันธทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในสังคมโลก สถานะของ
ประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกและผลกระทบตอประเทศไทย สภาพปญหาและ
สาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึนในประเทศไทยอันเปนผลจากระแสโลกาภิวัตน รูปแบบและวิธีการในการเผชิญปญหาและ
ผลกระทบ  
10161  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
            Thai for Communication 
 ภาษากับการสือ่สาร  บทบาทหนาที่ของภาษาในสังคม  ความสัมพันธระหวางความคิดกับภาษา  หลักการใช
ภาษาในการสื่อสารทั้งในดานทักษะการฟง การพูด การอาน  และการเขียน การพัฒนาทักษะ  ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณตาง ๆ  
10171  การใชภาษาอังกฤษ 
              Interaction: Effective Communication in English 
 ฝกทักษะ  ฟง  พูด  อาน  เขียนภาษาอังกฤษ  เพ่ือใชในการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวันและในการประกอบ 
กิจการงาน  เชน  การทักทาย  การเชื้อเชิญ  การแสดงความเสียใจ  การแสดงความยินดี  และกาประชุมแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็น  ศึกษาวิธีแสดงออกของเจาของภาษา  และปญหาในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการแสดงออกของคนไทย 
11301  ภาษาอังกฤษสําหรับนักธุรกิจ 
            English for Business 
 โครงสราง ศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชทั่วไปในวงการธุรกิจ เพ่ือประโยชนในการติดตอสื่อสาร และ
เพ่ิมพูนประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน  
11302  ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
           English for Tourism 
 โครงสราง ศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใชการสื่อสารกับชาวตางประเทศ การติดตอซื้อขาย  การบริการ
เก่ียวกับการทองเที่ยว การใหขอมูลดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย  
  

 



30105  การบัญชีและการเงินเพ่ืองานกอสราง  
              Accounting  and  Finance for Construction 
           แนวคิดเก่ียวกับการบัญชีเพ่ืองานกอสราง งบการเงินที่สําคัญสําหรับการกอสราง การวัดรายไดจากการ
ดําเนินงาน  การบันทึกสินทรัพยถาวรและการคํานวณคาเสื่อมราคา การวิเคราะหงบการเงินที่สําคัญ แนวคิดเก่ียวกับ
การจัดการทางการเงินเพ่ืองานการกอสราง การวางแผนและควบคุมทางการเงิน การประเมินคาโครงการลงทุนเพ่ือการ
กอสราง หลักและวิธีการวิเคราะหทางการเงิน 
30201  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการบริหาร 
           Introduction to Administration 
 ความหมายและสาระสําคัญของวิชาการบริหาร ขอบขายและพัฒนาการของการบริหาร ทฤษฎีและ
แนวความคิดสําคัญเก่ียวกับการบริหาร ความคลายคลึงและความแตกตางระหวางการบริหารรูปแบบตางๆ โครงสราง 
องคประกอบ และบทบาทหนาที่ของระบบบริหารโดยทั่วไป ความสัมพันธระหวางระบบบริหารกับสภาพแวดลอม รวม
ตลอดถึงศึกษาหลักปรัชญาการจัดองคการ  กลไก  กระบวนการและกิจกรรมสําคัญในการบริหารงานโดยทั่วไป  
30202  หลักการบัญชี  
              Principles of Accounting 
 แนวความคิดเบ้ืองตนทางการบัญชี งบการเงิน การบันทึกรายการบัญชีตามวงจรบัญชีสําหรับธุรกิจบริการ  
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม การบัญชีเพ่ือการจัดการ ทั้งในดานการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจในระยะสั้นและ
ระยะยาว รวมทั้งแนวความคิดและหลักการเบื้องตนเก่ียวกับการบัญชีภาษีอากร  การบัญชีของกิจการไมแสวงหากําไร 
และระบบสารสนเทศทางการบัญชี   
30203  การเงินธุรกิจและการภาษีอากร 
              Business Finance and Taxation 
 แนวคิดการจัดการทางการเงิน การวิเคราะห วางแผนและการควบคุมทางการเงิน การประเมินคาโครงการ
ลงทุน  คาของทุนและวิธีการหาทุน ระบบการเงิน ตลาดและสถาบันการเงิน การบริหารการเงิน ลักษณะความสําคัญ
และบทบาทของการบริหารสินเชื่อ มาตรการในการใหสินเชื่อ ตลอดจนวิธีการประเมินผลการบริหารสินเชื่อ หลักการ
และวิธีการในการวิเคราะหทางการเงิน การภาษีอากร แนวคิดและบทบาทของภาษีอากรในสวนที่เก่ียวเนื่องกับนโยบาย
การคลังของรัฐ  ประเภทหลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บภาษีอากร  ผลกระทบและอิทธิพลของการภาษีอากรตอนโยบาย  
การดําเนินงานและการตัดสินใจในวงการธุรกิจโดยแยกเปนผลกระทบของภาษีแตละลักษณะ ไดแก ภาษีทางตรงและ
ภาษีทางออม เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีการคา ภาษีศุลกากร และภาษีอ่ืนที่เก่ียวของ
กับธุรกิจโดยทั่วไป 
30204  องคการและการจดัการ 
              Organization and Management 
 ความหมาย รูปแบบ แนวคดิ และทฤษฎตีางๆ เก่ียวกับองคการ หลักและวิธีการจัดองคการ การกําหนดอํานาจ
หนาทีใ่นองคการ หลักการจัดการและและหนาทีส่ําคญัตางๆ ของการจัดการ  อาท ิการวางแผน การจัดอัตรากําลัง การ
อํานวยการ  การประสานงาน และการควบคุมงาน  เปนตน 
30205  คณิตศาสตรและสถิต ิ
           Mathematics and Statistics 
 เซต ตรรกศาสตร การจัดลาํดบัและการจัดหมวดหมู ความนาจะเปน เงินสด ดอกเบี้ย คารายป ระบบจํานวน 
เมตริกซ  ดีเทอรมินันตและการประยุกต ความสัมพันธ ฟงกชัน ลําดับและอนุกรมเรขาคณิตวิเคราะห การดฟิเฟอเรนชิ
เอท ความรูทั่วไปเก่ียวกับสถติิ สถิติเชิงพรรณนา ตัวแปรสุม การแจกแจง ความนาจะเปนของตัวแปรสุมชนิดไมตอเน่ือง 
การแจกแจงปกติ   การแจกแจงสิ่งตัวอยางและการประเมินคา  
30206  กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 
           Business Law and Taxation 
 หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพงและพาณิชย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของกับธุรกิจ เชน ซื้อขาย เชาทรัพย 
เชาซื้อ กูยืม  ค้ําประกัน จํานอง จํานํา กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองคกรธุรกิจทั้งกรณีหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวน
สามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด และกิจการรวมคาลักษณะตางๆ ตลอดจน
กฎหมายเก่ียวกับตราสารทางการเงิน และกฎหมายที่เก่ียวกับการควบคุมธุรกิจ เชน กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 
กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม  

หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ เชน ภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ภาษีเงินไดปโตรเลียม ภาษี
สรรพสามิต ภาษีศุลกากร และภาษีทองถิ่น  
31301  การวางแผนงานกอสราง 
           Construction Planning 
 แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนกับการจัดการงานกอสราง หลักการวางแผน กระบวนการศึกษางาน เทคนคิในการ
วางแผนงานระบบตาง ๆ การวางแผนระบบตารางเวลาทํางาน การวางแผนงานระบบสายงานวิกฤติแบบเสนลูกศร การ
วางแผนงานระบบสายงานวิกฤตแบบเสนวงกรอบ การวางแผนงานระบบเพิรทและระบบพิเศษอ่ืน การเลือกใชแผนให
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การปรับแผนใหเขากับทรัพยากร การนําแผนไปใชและการติดตามผลความกาวหนา 
เทคนิคการปรับแผนงานใหตรงกับสภาพงานจริง การเรงงาน การวางแผนงานกอสรางโดยใชชิ้นสวนสําเร็จรูป การ
วางแผนเพื่อประกันคุณภาพ และคอมพิวเตอรกับการวางแผนงานกอสราง  



31302  การสํารวจปรมิาณและการประมาณราคา 
           Quantity Survey and Cost Estimate 
 การสํารวจปริมาณและแยกวัสดุกอสราง การประมาณราคาคากอสราง เพ่ือการประกวดราคาเสนอราคาและ
อ่ืนๆ  การวิเคราะหราคาคากอสรางของสวนตางๆ ของงานกอสรางประเภทตาง ๆ การจัดระบบ การควบคุมราคางาน
กอสรางในสนามและการเปรียบเทียบราคา  
31303  การจัดการงานสนาม  
              Field Work Management 
 การเตรยีมงานใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม การสํารวจและการเตรยีมการวางผังบริเวณสถานที่กอสราง การ
จัดหาทรัพยากร การประสานงานระหวางกลุมผูเก่ียวของในงานกอสราง การปองกันดินพังในการกอสรางงานใตดิน การ
ออกแบบนั่งรานและโครงสรางชั่วคราว ความปลอดภยัในงานกอสราง สุขลกัษณะของสถานที่กอสราง การจัดทําแบบ
ขยายจริงและแบบทําจริงของงานกอสรางงานระบบและงานอืน่  
31304  ระบบสารสนเทศเพื่องานกอสราง 
           Construction Information System 
 การสํารวจตรวจสอบบัญชีรับจายพัสดุและการจัดเก็บสถิติงานระบบตัวเลข ระบบคอมพิวเตอรอยางยอๆ 
สวนประกอบของเครื่อง การเขียนโปรแกรมอยางงายๆ การนําเอางานสารสนเทศมาใชกับการกอสราง การใชวิธีการ
ทางสถิติเพ่ือชวยในการวิเคราะห  ขอมูลสําหรับตัดสินใจในการบริหารงานกอสราง  
31401  การควบคุมและการตรวจงานกอสราง 
           Construction Supervision and Inspection 
 ความสําคญัและวัตถุประสงคของการควบคมุและการตรวจงานกอสราง บทบาทหนาที่ของผูควบคุมและตรวจ
งาน การควบคมุและการตรวจงานเตรียมการเบื้องตน งานดิน งานเก่ียวกับคอนกรีต งานไม งานเหล็กโครงสราง งาน
สถาปตยกรรม และงานวศิวกรรมประกอบอาคาร ความปลอดภัยในการปฏิบตัิงาน และการทดสอบคุณสมบัติและกําลัง
วัสด ุ  
31403  เทคนคิการกอสรางขนาดใหญ 
           Large-scale Construction  Technique 
 การเตรยีมงานสําหรับการกอสรางขนาดใหญ การบริหารโครงการ การจดัลําดับข้ันตอนการกอสรางขนาดใหญ 
เทคนิคการกอสรางขนาดใหญและงานพิเศษ ปญหาและขอควรระวังในการกอสราง การปองกันอันตรายในการกอสราง
ขนาดใหญ  
31404  เครื่องจักรกลและอุปกรณการกอสราง  
        Construction Equipment 
 พัฒนาการของเครื่องมือและอุปกรณการกอสราง ความรูพ้ืนฐานการใชเครื่องจักรกล เครื่องจักรกลและ
อุปกรณสําหรับงานไม งานดิน งานทดสอบ งานคอนกรีต งานขนสงแนวดิ่ง การขนสงแนวราบ งานสูบน้ํา งานทั่วไป
และงานพิเศษ  การวิเคราะห  การใชเครื่องจักรอุปกรณและการลงทุน การบริหารและการบํารุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ  
31405  การวิเคราะหโครงการ 
            Project Analysis 
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่ตั้ง วิเคราะหกําไรในการพัฒนา ทฤษฎแีละการวิเคราะหเก่ียวกับการเคหะ ความเปนไป
ไดในดานเศรษฐศาสตรและการคาในการดาํเนินการจัดโครงการศูนยพาณิชยกรรม  
31406  ประสบการณวิชาชีพการจัดการงานกอสราง 
           Professional Experience in Construction Management 
 การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางวิชาชีพการจัดการงานกอสรางสูภาคปฏิบัติ หลักปฏิบัติและหนาที่ของผู
ประกอบวิชาชีพ ขอบังคับ กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวกับธุรกิจกอสราง เอกสารที่เก่ียวกับธุรกิจกอสราง การ
ประสานงานของกลุมผูเก่ียวของในงานกอสราง  การปฏิบัติงานดานเทคนิค  ขอโตแยงในงานกอสราง  การใช
กรณีศึกษา  สถานการณจําลอง  และเกมบริหาร  การวิเคราะหปญหาและการตัดสินใจในการแกปญหาในทางการ
จัดการงานกอสราง  จรรยาวิชาชีพธุรกิจกอสราง  กิจกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือพัฒนาใหเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ภาวะการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ  
32201  คณิตศาสตรและสถิติเพ่ือธุรกิจ  
           Business Mathematics and Statistics 
 เซต ตรรกศาสตร การจัดลาํดบัและการจัดหมู ความนาจะเปน การดฟิเฟอเรนซิเอต และการอินทิเกรต การ
คํานวณ  ดอกเบี้ยและคาปจจบุัน ความรูทั่วไปเก่ียวกับสถติ ิและการนาํไปประยุกตใช ไดแก การเก็บรวบรวมและการ
นําเสนอขอมูล  การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ตวัแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปน การแจกแจงสิ่งตัวอยาง การ
ประมาณคา การทดสอบสมมตฐิาน การหาสหสัมพันธอยางงาย การหาดชัน ีการวิเคราะหอนุกรมเวลา การถดถอยและ
การทดสอบไคสแควร ฯลฯ  
 
 



32202  การจัดการการตลาดและการผลติ  
             Marketing, Production and Operations Management 
 บทบาท หนาที ่และการจัดองคการของการตลาดและการผลติ ความสัมพันธระหวางการตลาดและการผลติ 
การวิจัยสภาวะแวดลอมและขอมูลทางการตลาดเพื่อการผลติ การวิเคราะหเศรษฐกิจ สภาพการแขงขัน อุปสงคและ
อุปทาน การพยากรณโอกาสทางการตลาด การแบงสวนตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การวางแผนผลติภณัฑ ราคา การ
จัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด การพิจารณาปจจยัที่เก่ียวกับการผลติ การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน 
การวางแผนการผลติ การวางระบบ  การควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบการจัดซื้อ ระบบการควบคุมสนิคาคงเหลือ  
32203  การบัญชีการเงินและการบัญชีเพ่ือการจัดการสําหรบันักการเงิน 
           Financial and Managerial Accounting for Finance Officers 
 การบัญชีเก่ียวกับการจัดตั้งหางหุนสวนและบริษัท การบันทึกรายการ หลกัการบัญชทีีส่ําคัญเก่ียวกับสินทรัพย 
หนี้สินและทุน และการทํางบการเงิน การแบงกําไรขาดทนุ การลดและการเพิ่มทุน การเลิกกิจการ การบัญชีและการทํา
งบการเงินรวมของสํานักงานใหญและสาขา การบัญชสีําหรบัสาขาและบรษัิทยอยที่อยูในตางประเทศ  การแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ  การรวมกจิการ การคารวม ตลอดจนศึกษาถึงการวิเคราะหและเทคนคิการใชขอมูลทางการบญัชี
เพ่ือวัตถุประสงคในการบริหารโดยเนนใหนาํไปใชประโยชนในกิจการธุรกิจการเงิน  
32204  การบัญชีข้ันตน  
           Fundamentals of Accounting 
 ลักษณะและวัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี วงจรบัญชี เอกสารทางการบัญชี ผังบัญชี สมุดรายวัน
ทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ บัญชีแยกประเภท บัญชีคุมยอด การวิเคราะหรายการคา การบันทึกบัญชี การปรับปรุง
รายการและการปดบัญชีเม่ือสิ้นงวด การจัดทํากระดาษทําการ การจัดทํางบการเงิน ระบบใบสําคัญ การบัญชีเก่ียวกับ
การซื้อและขายสินคา ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการบัญชีอุตสาหกรรม การบัญชีภาษีมูลคาเพ่ิม ลักษณะของบัญชีประเภท
ตางๆ รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการข้ันพ้ืนฐานในการวัดมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ ตลอดจนการ
จัดทํางบการเงินของกิจการที่บันทึกบัญชี  ไมสมบูรณพรอมทั้งการฝกปฎิบัติแบบประมวลความรูทางการบัญชีในแบบ
ฝกปฎิบัติประจําชุดวิชา  
32205  การบัญชีข้ันกลาง 2 
            Intermediate Accounting  II 
 แนวคิดของการวัดมูลคาและการรายงานทางการเงิน ความหมายและลักษณะของรายการที่เปนสินทรัพย 
หนี้สิน และสวนของเจาของทั้งกิจการ ประเภทหางหุนสวนและบริษัทจํากัด การบัญชีสิ่งแวดลอม รวมทั้งหลักและ
วิธีการในการจําแนกและการกําหนดมูลคา การบันทึกและการแสดงรายการในงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป พรอมทั้งการฝกปฎิบัติแบบประมวลความรูทางการบัญชีในแบบฝกปฎิบัติประจําชุดวิชา  
32206  สถติิธุรกิจ และการวิเคราะหเชิงปริมาณ  
           Business Statistics and Quantitative Analysis 
 การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควรและวิธีการนอนพาราเมตริก การวิเคราะหความแปรปรวน การ
วิเคราะหการถดถอย  สหสัมพันธ  การวิเคราะหอนุกรมเวลา  เลขดัชนี  การตัดสินใจภายใตสภาวการณไมแนนอน การ
โปรแกรมเชิงเสนตรง  การควบคุมสินคาคงเหลือ ทฤษฎีการขนสง ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการรอคอย และทฤษฎีโครงขาย
การจําลอง  
32301  การจดัการการผลิตและปฏิบัติการ 
               Production and  Operations Management     
 หนาที่ในการผลิตและปฏิบัติการ ระบบการผลิตและปฏิบัติการ การพยากรณ การตัดสินใจ การวางแผน
ผลิตภัณฑและบริการ การวางแผนกําลังการผลิต การวางแผนเลือกสถานที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการผลิต การ
วางแผนการผลิตรวม  การจัดลําดับการผลิตและบริการ การบริหารโครงการดวย PERT/CPM การบริหารการจัดซื้อและ
สินคาคงเหลือ การควบคุม   การผลิตและบริการ  การควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตและบริการ การ
บํารุงรักษา  
32302  การจัดการการตลาด  
               Marketing Management 
 ความหมาย ความสําคัญ บทบาทและหนาที่ของการตลาด แนวคิดทางการตลาด ระบบการตลาด และขอมูล
ทางการตลาด กระบวนการทางการตลาด ตลาดและพฤติกรรมการซื้อ การแบงสวนตลาด การวิเคราะหโอกาสทาง
การตลาด  การจัดการสวนประสมทางการตลาด อันไดแก ผลิตภัณฑ การตั้งราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด รวมถึงการวางแผนและการควบคุมทางการตลาด  
32303  การจัดการการเงิน 
             Financial Management 
 จุดมุงหมายและหนาที่ทางการเงิน การกําหนดมูลคาของธุรกิจ เทคนิคและวิธีการตัดสินใจลงทุน การบริหาร
สินทรัพยหมุนเวียน โครงสรางและนโยบายเงินปนผล การจัดหาทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว การขยาย
กิจการ การปรับปรุง และการเลิกกิจการ  
 
 
 



32304  การจัดการทรัพยากรมนุษย 
           Human Resource Management 
 หลักและแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย ขอบเขตและหนาที่การจัดการทรัพยากรมนุษยโดยเริ่มตั้งแตการ
วางแผนบุคลากร การจัดบุคคลเขาทํางาน การพัฒนาบุคลากร การประเมินการปฎิบัติงาน การจูงใจ การบริหาร
คาตอบแทน ประโยชนและบริการ วินัยและจรรยาวิชาชีพ สุขภาพและความปลอดภัย กฎหมายและองคกรที่เก่ียวของ
กับการจัดการทรัพยากรมนุษย ความสัมพันธระหวางการจัดการทรัพยากรมนุษยกับเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  
32305  การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ 
           Material Management and Purchasing 
 ลักษณะความสําคัญและหนาที่ของการบริหารพัสดุ โดยเนนที่กิจกรรมดานการจัดซื้อ อาทิ การเลือกแหลงซื้อ  
การตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพพัสดุที่จัดซื้อ การจัดซื้อในราคาและเวลาที่ถูกตอง การจัดซื้ออุปกรณหลัก การ
ตัดสินใจระหวางการผลิตกับการซื้อ การวิจัยวางแผน การทํางบประมาณ การตั้งเปาหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อ และการ
ประเมินผลหนวยงานจัดซื้อ  
32306  การลงทุน 
              Investment 
 การลงทุนกับการเก็งกําไร ปจจัยชักจูงใหเกิดการลงทุน วิธีวิเคราะหการลงทุน โครงการลงทุน การวัด
ผลตอบแทนจากการลงทุน การวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ และภาวะอุตสาหกรรม การทําความเขาใจเก่ียวกับงบการเงิน
และการวิเคราะหบริษัท แนวความคิดเก่ียวกับมูลคาปจจุบัน การวิเคราะหหุนกู การวิเคราะหหุนสามัญ การวเิคราะหหุนบุ
ริมสิทธ์ิ หุนแปลงสภาพ และสิทธิในการซื้อหุน  การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนสามัญโดยใชเทคนิคตางๆ 
ชวงจังหวะเวลาในการลงทุนในหลักทรัพยหลายชนิด  
32307  การจัดการการขายและการกระจายสนิคา  
            Sales Management and Physical Distribution 
 ความรูทั่วไปเก่ียวกับการจัดการการขาย  การวิเคราะหตลาดและการวางแผนการขาย  การสรรหาและอบรม
พนักงานขาย  การแบงอาณาเขตการขายและการจัดโควตา  การจูงใจและการจายคาตอบแทน  การควบคุมและ
ประเมินผลพนักงานขาย  การจัดการความสัมพันธกับลูกคา  การจัดการการขายเพื่อการแขงขันกับความรับผิดชอบตอ
สังคม  ความรูทั่วไปเก่ียวกับการกระจายสินคาเพ่ือสนับสนุนการขาย  การจัดการการขนสงการจัดการวัสดุและสินคา  
คงคลัง  การจัดการคลังสินคาและการขนถาย  การบรรจุภัณฑเพ่ือการกระจายสินคา  การบริการในการกระจายสินคา 
การควบคุมประเมินผลและแนวโนมของการกระจายสินคาที่ชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 
32308  เศรษฐศาสตรประยุกตเพ่ือการจัดการ 
            Managerial Economics 
 การประยุกตหลักเศรษฐศาสตรเพ่ือใชในการจัดการ ไดแก การตัดสินใจในสภาวะความไมแนนอนทางธุรกิจ  
แนวความคิดเก่ียวกับกําไร การวิเคราะหและการพยากรณอุปสงค การวิเคราะหตลาด และการแขงขัน ทฤษฎีการผลิต 
การตั้งราคา การวิเคราะหตนทุนและปจจัยการผลิต และปญหาของการตัดสินใจเพื่อการลงทุน รวมตลอดถึงการศึกษา
และวิเคราะหเก่ียวกับมวลรวม การวเิคราะหประชากรและรายไดประชาชาติ  การคํานวณรายไดประชาชาติ อุปสงคมวล
รวมและอุปทาน  มวลรวม  เงินฝด เงินเฟอ การคาระหวางประเทศ ตลอดจนถึงการกําหนดนโยบายของรฐับาล เพ่ือการ
วางแผนทางเศรษฐกิจ  
32309  องคการและการจดัการงานบุคคล  
           Organization and Personnel Management 
 ความหมาย รูปแบบ ประเภท และข้ันตอนของการวางแผนโครงสรางและสายงานการบังคับบัญชา แนวคิด
และทฤษฎีตางๆ เก่ียวกับองคการ การจัดองคการ การอํานวยการ การจูงใจและความเปนผูนํา กลุมและองคการทฤษฎี
และหลักการในการจัดการงานบุคคล ระบบคุณธรรมและระบบอุปถัมภ ขอบขายและขั้นตอนในการจัดการงานบุคคล 
การวางแผนกําลังคน  การเลือกสรร การกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน การพัฒนาบุคคล การจัดสวัสดิการและ 
การพนักงานสัมพันธ  
32310  ตลาดการเงิน สถาบนั และนโยบายการเงิน  
            Financial Markets and Institutions and Monetary Policy ลักษณะ และความสําคัญของเงิน ตลาด
การเงิน การจําแนกประเภทตลาดการเงิน สถาบันการเงินในตลาดการเงินแตละประเภท โครงสราง หนาที่ หลักการ 
และวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนกิจกรรมในสถาบันการเงินตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ นโยบายการเงินการ
คลัง การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน กลไกการควบคุมเงินในระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนผลกระทบของนโยบาย 
การเงินการคลังตอสถาบันการเงินและระบบการเงิน  
32311  การบัญชีตนทุนและการบัญชีเพ่ือการจัดการ  
           Cost Accounting and Managerial Accounting 
 หลักการพ้ืนฐาน องคประกอบ และการรวบรวมตนทุน วิธีการบัญชีตนทุน การบัญชีตนทุน งานสั่งทํา ตนทุน
ชวงการผลิต  ตนทุนของผลิตผลรวมและผลิตผลพลอยได การวางแผนและควบคุมตนทุนการผลิต ตนทุนมาตรฐาน 
การบัญชตีนทุนกิจกรรม ตนทุนที่ไมเก่ียวกับการผลิต การบัญชีตามความรับผิดชอบ ตนทุนทางตรงและตนทุนรวม การ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางตนทุน-ปริมาณ-กําไร การวิเคราะหเพ่ือการตัดสินใจระยะสั้น  การวิเคราะหงบการเงิน  
งบประมาณการลงทุน  การจัดทํางบประมาณแบบตางๆ การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผล พรอมทั้งการ
ฝกปฏิบัติแบบประมวลความรูทางการบัญชีในแบบฝกปฏิบัติประจําชุดวิชา 
 



32314  การบัญชีข้ันสูง 
           Advanced  Accounting 
 การเปลี่ยนแปลงทางการบญัชแีละการแกไขขอผิดพลาดทางบัญช ีการบัญชเีก่ียวกับการฝากขายการรวมคา 
การขายตามสญัญาผอนชําระ และการเชาซือ้ การบัญชสีํานักงานใหญและสาขา การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
การบัญชีเก่ียวกับบริษัทใหญและบริษัทยอย การรวมกิจการที่มีปญหาทางการเงินและการชําระบญัช ีพรอมทั้งการฝก
ปฎิบัติแบบประมวลความรูทางการบัญชใีนแบบฝกปฎิบตัิประจําชุดวิชา  
32315  การจัดการการเงินและการลงทุน  
           Financial Management and Investment 
 จุดมุงหมายและหนาที่ทางการเงิน การวิเคราะหฐานะทางการเงินและการดําเนินงาน การกําหนดมูลคาของ
ธุรกิจ  การบริหารสินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยถาวร โครงสรางและนโยบายเงินปนผล การจัดหาเงินทุนระยะสั้น 
ปานกลาง  และระยะยาว  การขยายกิจการ  การปรับปรุงและการเลิกกิจการ  การลงทุนกับการเก็งกําไร  โครงการและ
วิธีวิเคราะหการลงทุน  การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน แนวคิดเก่ียวกับมูลคาปจจุบัน การวิเคราะหหุนประเภทตางๆ 
และสิทธิในการซื้อหุน  การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนสามัญโดยใชเทคนิคตางๆ ชวงจังหวะเวลาในการ
ลงทุนในหลักทรัพยหลายๆ  ชนิด 
32316  การจดัการขายและศลิปะการขาย 
           Sales Management and Salesmanship 
 บทบาท หนาทีแ่ละความรับผดิชอบของพนักงานขาย กระบวนการขาย เทคนิคการขาย ซึ่งรวมถึงการ
เลือกสรรลูกคา การเขาพบลูกคา การเสนอขาย การปดการขายและบริการหลังการขาย  
 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการขาย การจัดองคการฝายขาย กําหนดนโยบายและกลยุทธ
การขาย  การพยากรณการขายและการจัดทํางบประมาณ การจัดการพนักงานขายซึ่งรวมถึงการคัดเลือกและฝกอบรม
พนักงานขาย การกําหนดอาณาเขตการขายและโควตาการขาย การวิเคราะหเวลา การมอบหมายงาน การควบคุมและ
ประเมินผลงาน  การกําหนดคาตอบแทน 
32317  พฤติกรรมผูบริโภค  
           Consumer Behavior 
 แนวคดิเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค ความสัมพันธระหวางพฤตกิรรมผูบริโภคกับการบริหารการตลาด 
แบบจําลองวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยภายในและภายนอกตัวบุคคลทีม่ีอิทธิพลตอกระบวนการตดัสินใจซื้อ การ
วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในการตัดสินใจซือ้และการใชสินคาในแงของจติวิทยา สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐศาสตร  
32320  การบัญชีชั้นกลาง 1  
              Intermediate Accounting  I 
 วิวัฒนาการและโครงสรางของทฤษฎีบัญชี แนวความคิดทางการบัญชี หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
แนวความคิดเก่ียวกับ รายไดและคาใชจาย การวัดมูลคาสินทรัพยรวมทั้งการคิดคาเสื่อมราคา หนี้สินและสวนของ
เจาของ วัตถุประสงค  และรูปแบบของรายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูล งบกระแสเงินสด คอมพิวเตอรกับงาน
บัญชี การบัญชีเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงระดับราคาและการบัญชีสําหรับกิจการที่ไมแสวงหากําไร  
32321  ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี
           Accounting Information Systems 
 แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการควบคุมภายใน การดําเนินงานและขั้นตอนการวาง
ระบบบัญชี การออกแบบเอกสารทางการเงิน ผังบัญชี และรายงานการเงิน ระบบบัญชีสําหรับกิจการพาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม การบริการ ตลอดจนแนวความคิดเก่ียวกับการนําคอมพิวเตอรมาใชในระบบบัญชี และกาวางระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี  
32322  การสอบบัญช ีการบัญชีภาษีอากร และการวางแผนภาษี 
           Auditing, Tax Accounting and Tax Planning 
 บทบาทและความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี ประโยชนและวัตถุประสงคของการสอบบญัช ีมรรยาทของผูสอบ
บัญชี วิวัฒนาการวิชาชีพและมาตรฐานการสอบบัญชีในและตางประเทศ การวางแผน การควบคุมและพัฒนาวิชาชีพ
สอบบัญชี  การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การวางแผนการตรวจสอบ การจัดทํากระดาษทําการ การจัดทํา
รายงาน การบริการดานอ่ืนๆ ของผูสอบบัญชีและการจัดการสํานักงานสอบบัญชี  
 ความแตกตางระหวางการบัญชีการเงินและการบัญชีภาษีอากร สรุปหลักเกณฑและวิธีการเก็บภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากร ไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพ่ิมและ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ เปนตน โดยเนนหนักในดานการปฎิบัติทางการบัญชีที่จําเปนเพ่ือใหสอดคลองกับประมวลรัษฎากร 
แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนภาษีอากร วิธีการและขั้นตอนการวางแผนภาษีอากร ประโยชนและขอความคํานึงในการ
วางแผนภาษีอากร 
 
 
 
 
 



32360  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
           Introduction to Tourism Industry 
 แนวคิด องคประกอบ ความสัมพันธระหวางสาขาตางๆ ในอุตสาหกรรมทองเที่ยว บทบาทสําคัญของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว รูปแบบขององคการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ประวัติของอุตสาหกรรมทองเที่ยวจากอดีตถึง
ปจจุบัน ปจจัยที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมทองเที่ยว หลักการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ผลกระทบของอุตสหกรรม
ทองเที่ยวตอเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง และสิ่งแวดลอม องคกรและสถาบันที่มีบทบาทสําคัญตออุตสาหกรรม
ทองเที่ยว การจัดการ และการสงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยว รวมทั้งจิตวิทยาบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดย
คํานึงถึงสถานการณโลกและมาตรฐานการทองเที่ยวสากล  
32361  ทรัพยากรการทองเทีย่วของไทย 
           Thai Tourism Resources 
 ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของทรัพยากรการทองเที่ยว ความสําคัญ เอกลักษณ และคุณคาของ
แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ศิลปะ โบราณสถาน ศาสนสถาน และสถานที่สําคัญ ตลอดจนแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติของประเทศไทย ปจจัยทางภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอมที่มีตอการสงเสริมการทองเที่ยว และการอนุรักษแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งโดยสวนรวมและที่
เปนเอกลักษณเฉพาะของแตละทองถิ่น รวมทั้งการละเลนที่เอ้ือตอการทองเที่ยว ตลอดจนการอนุรักษทรัพยากรการ
ทองเที่ยวของไทย  
32362  กลยุทธการตลาดในอตุสาหกรรมทองเที่ยว 
           Marketing Strategies in Tourism Industry 
 แนวคิดและลักษณะทั่วไปของการตลาดอุตสาหกรรมทองเที่ยว ระบบขาวสารขอมูล การวิจัยการตลาด 
เทคนิคการคาดคะเนแนวโนมการตลาดการทองเที่ยว หลักการ เครื่องมือ และเทคนิคในการวางแผนบริการ การกําหนด
ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด รวมทั้งการจัดทําสื่อความหมายและสื่อการขายในอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
และการพัฒนาธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว  
32363  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการทองเที่ยว 
           Information System for Tourism Management 
 แนวคิดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานขอมูลทางการทองเที่ยว ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร และระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือการจัดการการทองเที่ยว การนําระบบสารสนเทศมาใชในการจัดการ
ขอมูลเพ่ือการทองเที่ยว การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในอุตสาหกรรมทองเที่ยว  
32401  การวางแผนและควบคุมงานบรหิาร  
           Administrative Planning and Control 
 รูปแบบ แนวคิด และกระบวนการในการวางแผนและควบคุม ลักษณะและความสําคัญของแผนประเภทตางๆ 
วิธีการวิเคราะหความเปนไปไดและการนําแผนงานการบริหารโครงการไปปฎิบัติ ระบบการควบคุมประเภทตางๆ อาทิ 
การควบคุมโดยงบประมาณ การควบคุมสินคาคงเหลือ การควบคุมตนทุน การควบคุมและตรวจสอบการจัดการ การใช
ระบบขอมูลเพ่ือการจัดการมาใชในระบบการวางแผนและควบคุม ตลอดจนศึกษาเทคนิค วิธีการและแนวคิดใหมๆ 
เก่ียวกับระบบการวางแผนและควบคุมงานบริหาร  
32403  พฤติกรรมมนุษยในองคการ  
           Human Behavior in Organizations 
 ลักษณะ แนวคิดวาดวยพฤติกรรมมนุษย ทั้งในดานความสัมพันธระหวางบุคคล บุคคลกับกลุมบุคคล บคุคลกับ
องคการ และระหวางกลุมบุคคลอิทธิพลของพฤติกรรมมนุษยที่มีตอองคการ การติดตอสื่อสาร การประสานงานและ
การดสินใจ ทฤษฎีและเทคนิควิธีการที่เก่ียวกับการจูงใจ มนุษยสัมพันธและการสรางขวัญ  
32404  การวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 
           Operations Research 
 ประวัติความเปนมาและความสําคัญของการจัดการเชิงวิจัยปฏิบัติการ  และการแกปญหาทางดานการจัดการ
ดวยเทคนิคของการตัดสินใจตามแนววิธีการของการจัดการเชิงวิจัยปฏิบัติการ เชน การตัดสินใจภายใตสภาวะอุปสงคที่
ไมแนนอน ทฤษฎีความนาจะเปน การโปรแกรมเชิงเสนตรง การควบคุมสินคาคงเหลือ ทฤษฎีการขนสง ทฤษฎีเกม 
ทฤษฎีการรอคอย ทฤษฎีโครงขายการจําลอง ทั้งน้ีโดยศึกษาปรัชญา สาระ ขอจํากัด และวิธีการใชเทคนิคดังกลาว
อยางกวางๆ 
32405  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
            Management Information Systems (MIS) 
 แนวคดิของระบบเกี่ยวกับการจดัการ การนําวิธีเชิงระบบมาใชกับการจัดการขอมูลเพ่ือการบรหิารพัฒนาการ
ของการประมวลผล ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับฐานขอมูล การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ประโยชนของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการนําไปใช  
32406  การจัดการสินเชื่อ 
           Credit Management 
 บทบาท ความหมายและขอบเขตของสินเชื่อ การตัดสินใจในการใหสินเชื่อ นโยบายสินเชื่อและการเรียกเก็บ
เงิน  การวิเคราะหสินเชื่อ เงินสดและเงินสะพัด การจัดหาเงินและการลงทุนระยะสั้น ขอปฏิบัติทางกฎหมายที่เก่ียวกับ
สินเชื่อและ  การดําเนินการเรียกเก็บเงิน วิธีปฏิบัติกับหนี้สูญ การใชสินเชื่อตางประเทศ การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ การเรียกเก็บเงินตางประเทศ บริการของสถาบันการเงินทั้งในประเทศและตางประเทศ  



32407  การจัดการธุรกิจตางประเทศ  
           International Business Management 
 พ้ืนฐานเกี่ยวกับการตลาดตางประเทศ การบริหารการตลาดเพื่อการสงออก การวิจัยและการสํารวจตลาดเพื่อ
การสงออก เทคนิคในการสงเสริมการสงออก บทบาทของรัฐในการสงเสริมการสงออก การบริหารสํานักงานสงออก 
การเลือกสินคาตามความตองการของตลาด การตั้งราคา ชองทางในการจัดจําหนายและเพิ่มยอดขายในตางประเทศ 
ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวกับการสงออก การเงินในการสงออกและระเบียบขอบังคับทางศุลกากรบริการของรัฐและ
สถาบันนานาชาติ การบริหารโครงการในสวนของตางประเทศ และการคากับกลุมประเทศสังคมนิยม  
32408  การจัดการธุรกิจขนาดยอมและการคาปลีก  
           Small Business Management and Retailing 
 บทบาท  แนวความคิด  และข้ันตอนในการวางแผนประกอบการของธุรกิจขนาดยอม การบริหารและควบคุม
ทางการเงิน การสํารวจตลาด แหลงเงินทุน การหาทําเลที่ตั้ง การสงเสริมการขาย การตั้งราคา การควบคุมสินคา
คงเหลือ การใหสินเชื่อ การเสี่ยง การบริหารขอมูลทางบัญชี การคาปลีก การจัดรานคา การบริหารบุคคล การบริหาร
สินคา การบริหารการขาย และการบริหารการควบคุมในการคาปลีก  
32410  การบรหิารคาตอบแทน 
            Compensation Administration 
 ความเปนมา แนวคิด หลักการ  วัตถุประสงค  ขอบเขตและกระบวนการการบริหารคาตอบแทน  เทคนิคและ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารคาตอบแทน  สภาพและปญหาอุปสรรคในทางปฏิบตัิตลอดจนแนวทางแกไขแนวโนม
การบริหารคาตอบแทนในอนาคต  รวมทั้งการนําไปประยุกตใช  
32411  ปญหาและการวิจัยตลาด  
           Marketing Problems and Research 
 ปญหาทางการตลาด การตัดสินใจทางการตลาด การกําหนดกลวิธีสภาพการณที่จําเปนตอการวิจัย วิธีการวจิยั
ชนิดตางๆ  การวัดผลและการวิเคราะห การรายงาน การวางแผนการวิจัย การเก็บขอมูล และการใชผลการวิจัยเพ่ือ
ประโยชนในการตัดสินใจ  
32413  การจัดการงานขนสงสนิคา  
           Shipping Management 
 การประกอบธุรกิจการขนสงสนิคาระหวางประเทศ การจัดตัง้และสงเสรมิธุรกิจการพาณิชยนาวีไทย การ
ดําเนินการขนสง สินคาของเจาของเรือ สมาคมเจาของเรือ ผูนําเขาและผูสงออก สภาผูสงสินคาออกทางเรือ ชมรมเรือ
ที่สาํคัญๆ การขนสงสินคาทางรถยนต ทางรถไฟผานแดน และการขนสงทางเครื่องบิน การพิจารณาประเภทของสนิคา
เพ่ือคํานวณตนทุนการสงออก การประสานงานของผูสงออก เจาของเรือ ชมรมเดินเรือและผูนําเขา การพิจารณาอัตรา
คาระวางบรรทกุสินคา การทําสัญญาเชาเรือบรรทุกสินคา การลงทุนในกิจการขนสงสินคา ปญหาและการพัฒนาการ
ขนสงสินคาของประเทศไทย  
32414  การตลาดสินคาเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทย  
           Agricultural Marketing and Thai Economy 
 วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทยกับการตลาด ความหมาย ขอบเขตของการตลาดสินคาเกษตรกรรม หนาที ่
และความสําคญัของการตลาด ระบบการตลาดสินคาเกษตรกรรม แนวคิดเรือ่งสวนประสมการตลาด การวิเคราะห
สภาวะแวดลอม การวิเคราะหตลาด การวิจยัตลาด การกําหนดตลาดเปาหมาย กระบวนการการตลาด กลยุทธการตลาด 
แผนการตลาด การควบคุมทางการตลาด ตลอดจนการประเมินผลและการจัดทาํรายงานทางการตลาด การจัดการ
การตลาดและการผลิต  และการตลาดระหวางประเทศ  
32415  ประสบการณวิชาชีพบริหารธรุกิจ  
           Professional Experience in Business Administration 
 การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางการจัดการและการบริหารธุรกิจสูภาคปฎิบัติ การใชกรณีศึกษา 
สถานการณ จําลองและเกมบริหาร เพ่ือวิเคราะหปญหาและการตัดสินใจในการแกปญหาทางการบริหาร การพัฒนา
ทักษะเพ่ือเปนนักบริหารธุรกิจ จรรยาวิชาชีพบริหารธุรกิจ กิจกรรมกลุมสัมพันธ เพ่ือพัฒนาใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 
และภาวการณเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ  
32416  การวางแผน การควบคุมและการวจิัยทางการเงิน  
           Financial Planning Control and Research 
 หลักการ แนวคดิ และเทคนคิของการจัดทําแผนและการควบคุมทางการเงิน คณิตศาสตรทางการเงิน การ
วิเคราะหตนทุนตางๆ การนําเทคนิคดังกลาวมาประยุกตใชในการวางแผน และควบคุมทางการเงิน ทั้งทางดานรายได 
คาใชจาย และกําไร ตลอดจนหลักการและวิธีการวิเคราะหปญหาเก่ียวกับการเงิน กระบวนการวิจัยปญหาทางการเงิน 
การเก็บขอมูล  วิธีการวิจยั  การนําเสนอผลการวิจัย และการใชผลการวิจยัเพ่ือประโยชนในการวางแผนและควบคุม
ทางการเงิน  
 
 
 
 



32417  การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณชิย 
           Management and Accounting in Commercial Banking 
 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของผูบริหารธนาคารพาณิชย หลักการ นโยบาย และสภาพแวดลอมที่
เก่ียวของในการบริหารธนาคารพาณิชย การจัดองคการ การจัดการงานบุคคล การจัดการงานการตลาดของธนาคาร
พาณิชย การวางแผน การตัดสินใจและการควบคุม การจัดการเงินทุน การใชเงินทุนและการจัดหาเงินทุน การจัดการ
สินเชื่อ การกําหนดโครงสรางเงินทุน การกําหนดนโยบาย การใหบริการทั้งในประเทศและตางประเทศดานตาง ๆ 
ศึกษาเอกสารและวิธีการบันทึกทางบัญชีที่เก่ียวของกับธุรกรรมตางๆ ของธนาคารพาณิชย ตลอดจนหลักกฎหมาย
เก่ียวกับธนาคารพาณิชย 
32418  ประสบการณวิชาชีพการเงินและการธนาคาร  
           Professional Experience in Finance and Banking 
 การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางการเงินและการธนาคารสูภาคปฏิบัติ การใชกรณีศึกษา สถานการณ
จําลองและเกมบริหาร เพ่ือวิเคราะหปญหา แนวโนม และการตัดสินใจในการแกปญหาทางการเงินและการธนาคาร การ
พัฒนาทักษะเพื่อเปนนักการเงินและนักการธนาคารที่ดีและมีจรรยาวิชาชีพ การใชกิจกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือพัฒนาให
เปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม และภาวะการเปนผูนําที่มปีระสิทธิภาพ  
32419  ธุรกิจการเงินระหวางประเทศ  
           International Finance 
 ความสัมพันธระหวางการคาระหวางประเทศและธุรกิจการเงินระหวางประเทศ หลักและนโยบายการคาระหวาง
ประเทศ อุปสรรคทางการคา นโยบายคุมกันทางการคา ดุลการคา ดุลการชําระเงิน ระบบการเงินและบทบาท สถาบัน
การเงินระหวางประเทศ ตลาดเงินตราตางประเทศ การปริวรรตเงินตรา วิธีการจัดหาเงิน วิธีการชําระเงิน การวางแผน
ชําระเงินตราตางประเทศ การวิเคราะหและพยากรณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวของ
ในธุรกิจการคาและการเงินระหวางประเทศ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ  
32420  การจัดการการเงินเฉพาะกิจ  
           Financial Management in Selected Business 
 ลักษณะกิจการ กฎระเบียบ และวิธีการดําเนินงานธุรกิจเฉพาะประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย ธุรกิจการเงิน 
ธุรกิจการคาขนาดยอม ธุรกิจบริการ ธุรกิจการเกษตร รวมทั้งระบบขององคการและการบริหารการเงินในกิจการเฉพาะ
แตละประเภท การใชเงิน การจัดหาเงินทุน การดําเนินกิจการใหเกิดสภาพคลองและผลตอบแทน  
32421  การศึกษาความเปนไปได และการวิเคราะหโครงการ 
            Feasibility Studies and Project Analysis 
 หลักการและวิธีการวิเคราะหโครงการและประเมินคาทางการเงินของโครงการ รวมทั้งหลักการและวิธีการ
ประเมินความ   เปนไปไดของโครงการในเชิงธุรกิจและสังคม ทั้งทางดานการตลาด เทคนิคการผลิต แรงงาน การเงิน 
และกฎหมายการยอมรับของสังคม สภาพแวดลอมทั่วๆ ไป การวิเคราะหและประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเก่ียวกับที่ดิน 
สิ่งปลูกสรางและอ่ืนๆ การคาดคะเน  สภาพแวดลอม การคาดคะเนรายไดและคาใชจาย ศึกษาแหลงเงินทุน และวิธีการ
จัดหาเงินทุนเพ่ือดําเนินโครงการ ตลอดจนการเสนอโครงการและการประเมินคาโครงการ  
32422  หลักการประกันภัย 
            Principles of Insurance 
 ลักษณะและประเภทการเสี่ยงภัย ความเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดข้ึนแกบุคคล ธุรกิจและองคการตาง ๆ 
หลักการประกันภัย ความรูเบ้ืองตนของการประกันภัยแขนงตาง ๆ วิธีการจัดการความเสี่ยงภัย การเลือกผูรับประกัน 
วิธีการจายเบี้ยประกัน ประโยชนที่จะไดรับจากประกันภัย การเรียกรองคาเสียหาย ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการ
ประกันภัยในสวนที่คุมครองผูเอาประกัน  
32424  ประสบการณวิชาชีพการบัญช ี 
           Professional Experience in Accounting 
 การประยุกตหลกัการและทฤษฎีทางการบรหิารธุรกิจโดยเนนหนักดานการบญัชสีูภาคปฎิบตัิ การใชกรณีศกึษา  
สถานการณจําลองและเกมเพื่อวิเคราะหปญหาและการตดัสินใจในการแกปญหาทางการบริหาร การพัฒนาทักษะเพ่ือ
เปนนักบัญชี จรรยาบรรณของวิชาชีพบัญช ีกิจกรรมกลุมสัมพันธ เพ่ือพัฒนาใหเปนผูมคีุณธรรม จริยธรรม และภาวะการ
เปนผูนําที่มปีระสิทธิภาพ  
32426  การควบคุมคุณภาพและการจดัการสนิคาคงคลัง  
           Quality Control and Inventory Management 
 ปจจัยที่เก่ียวกับการตัดสินใจดานการผลิต ระบบการผลิต การวางแผน กระบวนการผลิต หลักการและวิธี
ปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพในกิจกรรมผลิตสินคาและบริการ โดยเนนใหเห็นวิธีปฏิบัติในกิจการลักษณะตางๆ กัน 
เทคนิคทางสถิติที่นํามาใชในการควบคุมคุณภาพของการผลิตสินคาและบริการ หลักการและวิธีปฏิบัติในการจัดการ
สินคาคงคลัง ตลอดจนเทคนิคในการควบคุมสินคาคงคลัง อาทิ กิจการที่มีสินคามากชนิด ซึ่งแตละชนิดมีปริมาณสินคา
คงคลังแตกตางกันหรือกิจการที่มีกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน ตลอดจนการนําหลักการไปประยุกตใช  
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