
32427  การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
           Internal Auditing and Internal Control 

องการตรวจสอบภายใน หลักการและวิธีการควบคุมภายใน การ
งมือและเทคนิคที่ใชในการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน 

ความหมาย วิวัฒนาการ วัตถุประสงค และประเภทของการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตหนาที่
วามรับ
ข้ันตอนและวิธีการตรวจสอบภายในประเภทตางๆ การรายงานผล การตรวจสอบภายในและการตดิตามผล ตลอดจนการ

32428  ปญหาการสอบบัญช ี

 ศึกษาปญหาและการแกไขปญหาตางๆ เก่ียวกับการสอบบญัชีกิจการประเภทตางๆ โดยใชกรณีศึกษา 
ั ี ิช

ผูสอบบญัช ี 

           Government Accounting, Funds Accounting and Specialized Accounting 
ละการบัญชีภาคธุรกิจ ลักษณะ วัตถุประสงค หลักการและการรายงาน

เก่ียวกับการบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุนลักษณะตางๆ ซึ่งนํามาใชกับหนวยงานรัฐบาล การบัญชีของกิจการบาง
ิน ธุรกิจการประกันภัย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย อุตสาหกรรมการเกษตร โรงแรม 
ิธิ สมาคม สโมสร และสหกรณ เปนตน รวมทั้งกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวกับ

การจัดทําบัญชีของกิจการประเภทนั้นๆ  
วบคุมและการงบประมาณ 

           Controllership and Budgeting 
ละการ

วบคุม เ  การ

ัดการผลติภัณฑและราคา  
uct and Price Management 

 บทบาทของผลิตภัณฑและราคาในฐานะที่เปนสวนประสมการตลาด บทบาทหนาที่ของผูจัดการผลิตภัณฑ 
ลิตภัณฑ วัตถุดิบ คุณภาพ  การออกแบบ การ

บรรจุภัณฑและบริการประกอบการขาย นโยบายตราสินคา การวางตําแหนงผลิตภัณฑ การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ 

า รูปแบบการกําหนดราคา
แตละระดับของการจัดจําหนาย ทฤษฎีราคา และการกําหนดราคาในทางปฏบิัติ  
2433  

           Marketing Channels and Physical Distribution Management 

สินคา  ผูบริโภคและสินคาอุตสาหกรรม กระบวนการเลือกชองทางและคนกลาง การวางแผนและการพัฒนาชอง
ัด 

จําหนายและการประเมินผล  การกําหนดอัตราคาตอบแทนและการตั้งราคา การวิเคราะหตนทุนการจัดการชองทางการ

32434  การสงเสริมการตลาด 

 ความหมาย บทบาท ความสําคัญของสวนประสมการตลาด โดยศึกษาแนวคิด วัตถุประสงค ลักษณะ วิธีการ
จัดสรรงบประมาณสําหรับการโฆษณา การขายโดยบุคคล 
ําคัญของการโฆษณา ซึ่งคลุมถึงการกําหนดวัตถุประสงค 

การกําหนดและการเลือกสื่อการโฆษณา การกําหนดงบประมาณ การประเมินผล การโฆษณา การเลือกและสราง
บคุมและจรรยาบรรณ ในการโฆษณา แนวโนมและพัฒนาการการสงเสริม

การตลาดในอนาคต  
2435  

 
 

 ความหมาย ประโยชน และองคประกอบข
ควบคุม ภายในที่สําคัญของหนวยงานธุรกิจ เครื่อ

ค ผิดชอบ คุณสมบัติและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน สิ่งแวดลอมของการตรวจสอบภายใน มาตรฐาน 

บริหารและประเมินหนวยงานตรวจสอบภายใน  

           Problems in Auditing 

บทบาทของสถาบน ตางๆ อันมีผลตอการกําหนดมาตรฐานการบัญชและการสอบบญัช ีตลอดจนการพัฒนาว าชีพของ

32429  การบัญชีรฐับาล การบัญชีกองทุน และการบัญชีเฉพาะกิจการ  

 ความแตกตางระหวางการบัญชีรัฐบาลแ

ประเภท เชน สถาบันการเง
สถานพยาบาล สถานศึกษา มูลน

32431  การอํานวยการวางแผนค

 ความสําคัญ บทบาทและหนาที่ของผูอํานวยการบัญชี การจัดสายงานของฝายบัญชี การวางแผนแ
ค ทคนิคตางๆ ของการวางแผนและควบคุม การจัดทํางบประมาณแบบตางๆ และระบบงบประมาณฐานศูนย
วางแผนควบคุมโดยงบประมาณ การวางแผนและควบคุมเก่ียวกับรายได คาใชจาย สินทรัพย หนี้สินและสวนของ
เจาของ ตลอดจนการการจัดทํารายงาน  
32432  การจ
           Prod

กลยุทธ  การจัดการสวนประสมผลิตภัณฑ ซึ่งรวมถึงองคประกอบของผ

การพัฒนาผลิตภัณฑ สาเหตุที่ทําใหผลิตภัณฑลมเหลว  
ความหมายของราคา บทบาทของราคา วัตถปุระสงค และกลยุทธการกําหนดราค

3 การจัดการชองทางการจัดจําหนาย และการกระจายสินคา  

 ชองทางการจัดจําหนายและการกระจายสินคาในฐานะที่เปนสวนประสมการตลาด ชองทางการจัดจําหนาย

ทางการจ จําหนาย การรักษาความสัมพันธ การกระตุนและสงเสริมคนกลาง การแกปญหาที่เกิดข้ึนในระบบการจัด

จัดจําหนาย การรวบรวม การเก็บรักษา การขนสงและการเลือกวิธีการขนสงที่กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

           Promotion in Marketing 

ดําเนินงาน การกําหนดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ การ
การสงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ โดยเนนความส

ความสัมพันธกับตัวแทนโฆษณา  การคว

3 ประสบการณวิชาชีพการตลาด  
           Professional Experience in Marketing 
 การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจโดยเนนหนักดานการจัดการการตลาดสูภาคปฏิบัติ การ
ใชกรณีศึกษาสถานการณจําลอง และเกมทางธุรกิจเพ่ือพัฒนาทักษะ การวิเคราะหปญหา การแกปญหา การวางแผน 
และการตัดสินใจทางการตลาด ศึกษาจรรยาบรรณทางการตลาด การใชกิจกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือเสริมสรางจรรยา
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเปนผูนําใหเปนนักการตลาดที่ดีและมีประสิทธิภาพ  



32436  การตลาดระหวางประเทศ  
           International Marketing 

รตลาดระหวางประเทศ องคกรระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวางตลาด
 หลักการและแนวความคิดการจัดการการตลาดระหวางประเทศ การวิเคราะห

โอกาส การตัดสินใจเลือกตลาดตางประเทศ การวางแผน การพัฒนาสวนประสมทางการตลาด ศึกษาความสําคัญของ
กลยุทธการตลาด กระบวนการของการสงออกและการนําเขา ทิศทาง

การตลาดระหวางประเทศ การสงออก การนําเขา และการลงทุนในตางประเทศตามแนวกลยุทธการตลาด  
2437  

ารลงทุน การวิเคราะหฐานะการเงินและการดําเนินงาน การ
ัท ตลอดจนหลักกฎหมายที่ควบคุมการดําเนินงานของธุรกิจ

ประกันวินาศภัยประเภทดังกลาว และปญหาตางๆ ในทางปฏิบัติ  
32438  
           Life Insurance I 

ิตรายบุคคล สัญญาหลัก สัญญาแนบ
ทาย การบริหารงานของการประกันชีวิตรายบุคคล การรับประกัน การบริการและการอนุรักษ กรมธรรม การบริหารงาน

ื่นๆ ของบริษัท ไดแก การบริหารการเงินและการ
วลผลขอมูล คณิตศาสตรประกันภัย การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ความสัมพันธระหวางหนวยงานตางๆ ในบริษัท ตลอดจนหลักกฎหมายที่ควบคุมการดําเนินงานของ

32439  การประกันวินาศภัย 2  
           

              Life Insurance II 
ญญาหลัก สัญญาแนบทาย การบรหิารงานของการประกันชีวติกลุม การรับประกัน การ

บริการและการอนุรักษกรมธรรม การบริหารงานสินไหมทดแทน การตลาด และการประกันภัยตอ ฯลฯ ความสัมพันธ
ะปญหาตางๆ ในทางปฏิบัต ิ 
ะการประกันการสญูเสียชีวิต การเจ็บปวย อุบัติเหต ุและทุพพลภาพ และปญหา

ตางๆ ในทางปฏิบัต ิ 
2441  

           Professional Experience in Insurance 

บริหาร เพ่ือวิเคราะหปญหา แนวโนม และการตัดสินใจในการแกปญหาทางการประกันภัย การพัฒนาทักษะเพ่ือเปน  

และภาวะการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

 บทบาทและความสําคัญของกา
ภายในประเทศและตลาดระหวางประเทศ

การสงออก การนําเขา และการลงทุนตาม 

3 การประกันวินาศภัย 1  
          Non-Life Insurance I 
 การจัดตั้ง นโยบาย การจัดองคกรของบริษัทประกันวินาศภัย หลักทั่วไปเก่ียวกับการประกันอัคคีภัย การ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก การประกันภัยทางทะเลและขนสง โดยศึกษาเก่ียวกับเง่ือนไขและกรมธรรมประกันภัย แบบ
ของสัญญาประกันภัย ปจจัยในการคิดและคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัย โดยใชหลักคณิตศาสตรประกันภัย การจัด
องคการ การบริหารงานภายใน การรับประกันภัย การบริหารงานสินไหมทดแทน การตลาด การประมวลผลขอมูล การ
บริหารทรัพยากรบุคคล การบัญชี การบริหารการเงินและก
ประกันภัยตอ ความสัมพันธระหวางหนวยงานตางๆ ในบริษ

การประกันชีวิต 1  

 การจัดตั้ง นโยบาย การจัดองคกรของบริษัทประกันชีวิต การประกันชีว

สินไหมทดแทน การตลาด และการประกันตอ ฯลฯ หนวยงานหลักอ
ลงทุน การวิเคราะหฐานะทางการเงินและการดําเนินงาน การประม

ธุรกิจประกันชีวิต และปญหาตางๆ ในทางปฏิบัติ 

  Non-Life Insurance II 
 หลักทั่วไปเก่ียวกับการประกันภัยรถยนต การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล การประกันภัยความรับผิดตาม
กฎหมาย การประกันสินคาอันตราย และการประกันภัยเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ อาทิ เชน การประกันวิศวกรรม การติดตั้ง
เครื่องจักร การประกันภัยหมอนํ้าและความดัน การประกันภัยพืชผลและปศุสัตว ฯลฯ โดยศึกษาเก่ียวกับเง่ือนไขและ
กรมธรรมประกันภัย แบบของสัญญาประกันภัย ปจจัยในการคิดและคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัย  
 การจัดองคการ การบริหารงานภายใน การรับประกันภัย การบริหารงานสินไหมทดแทน การตลาด การ
ประมวลผล ขอมูล การบริหารทรัพยากรบุคคล การบัญชี การบริหารการเงินและการลงทุน การวิเคราะหฐานะการเงิน
และการดําเนินงาน การประกันภัยตอ ความสัมพันธระหวางหนวยงานตางๆ ในบริษัท ตลอดจนหลักกฎหมายที่ควบคุม
การดําเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยประเภทดังกลาว และปญหาตางๆ ในทางปฏิบัติ  
32440  การประกันชีวิต 2  

 การประกันชีวิตกลุม สั

ระหวางหนวยงานตางๆ ในบริษัท แล
 การประกันสังคม โดยเฉพา

3 ประสบการณวิชาชีพประกันภยั  

 การประยุกตหลกัการและทฤษฎีทางการประกันภัยสูภาคปฏิบตัิ การใชกรณีศกึษา สถานการณจําลอง และเกม

นักประกันภัยทีด่ีและมีจรรยาวชิาชีพประกันภยั โดยการใชกิจกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือพัฒนาใหเปนผูมคีุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 

 



 
32442  การจัดการเชิงกลยทุธ 

 แนวคดิ กระบวนการ และเทคนิคของการจัดการเชิงกลยทุธที่เก่ียวของกับการกําหนดนโยบายและเปาหมาย

เก่ียวของกับการดําเนินการเชิงกลยุทธในสวนที่เก่ียวกับการกําหนดโครงสรางองคการ การจัดสรรทรัพยากร ภาวะผูนํา 
า

และหลักการทัว่ไปของการสรางความไดเปรยีบทางการแขงขันเพ่ือใหธุรกิจสามารถแขงขันไดอยางมีประสทิธิภาพ
นทุน การสรางความ

แตกตาง การกระจายสายผลติภัณฑ การใชเทคโนโลยีเพ่ือสรางความไดเปรียบ 
2443  การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญช ี

 ความรูทั่วไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร หลักการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบตาง ๆ เพ่ือใชในการจัดทํา
ละประมวลผลขอมูลทางการบัญชี เชน ระบบซื้อ ระบบขาย ระบบบัญชีเจาหนี้ ระบบบัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชีสินคา
คงเหลือ ระบบบัญชีเงินเดือน ระบบบัญชีแยกประเภท เปนตน พรอมทั้งการฝกปฏิบัติการจัดทําบัญชีดวยคอมพิวเตอร  

ารควบคุมภายในของระบบประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร วิธีการใช
ัญชีของผูสอบบัญชี เชน จัดทําแนวการตรวจสอบ จัดทํากระดาษทําการ และ

รายงานผลการตรวจสอบ เปนตน รวมถึงเทคนิคและวิธีการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใชคอมพิวเตอรประมวลผล  

           International Accounting 

ิหารธุรก ึกษาว

รธุรกิจการ
ิการในธุรกิจ

การทองเที่ยว  การจัดการความปลอดภัยในธุรกิจการทองเที่ยว  รวมทั้งหลักกฎหมายที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวและ

32461  การจัดการธุรกิจนําเทีย่ว 
ravel Agency Management 
ับประเภท  รูปแบบการจัดการธุรกิจนําเที่ยว ความตองการและพฤติกรรมของ

นักทองเที่ยวไทยและนานาชาติ  การประสานงานในการจัดนําเที่ยว ระเบียบขอปฏิบัติและเอกสารสําคัญในการเดนิทาง
หวางป

วางแผนและพัฒนาเสนทางการเดินทาง และนํามาใชกับธุรกิจที่เก่ียวของ การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม เทคนิคการ

เปนตัวแทนจําหนายบริการการเดินทาง การใหคําแนะนําเก่ียวกับการจับจายใชสอย ศิลปะการแสดงและสินคาพ้ืนเมือง 

32462  การขนสงผูโดยสารเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว 

 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการขนสง หลักเศรษฐศาสตรพ้ืนฐาน  ความสําคญัของระบบขนสงทางบกทางอากาศ 

ในการจดับริการขนสง การประสานงานการกําหนดเสนทางการเดินทางทางบก ทางอากาศ และทางน้ํา การประกันภัย

ระหวางประเทศ และระเบียบพิธีการเขา - ออกประเทศ 

           Tourist Destination Management 
ําคัญ องคประกอบและประเภทของธุรกิจในแหลงทองเที่ยว กฎหมายที่เก่ียวของและการ
ัดการที่พัก อาหาร รานขายของที่ระลึก พาหนะขนสงการสื่อสาร นันทนาการ และสิ่ง

อํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว การสงเสริมการตลาดสําหรับธุรกิจแหลงทองเทีย่ว ธุรกิจสัมพันธในแหลง
ลอดภัย และการใชพลังงานในแหลงทองเทีย่วอยางมีประสทิธิภาพ 

 
 

           Strategic Management 

เชิงกลยุทธ การกําหนดและวิเคราะหกลยทุธระดับบริษัท ระดบัหนวยธุรกิจและระดับหนาที ่แนวคดิและเทคนิคที่

ระบบการใหรางวัล ระบบการบริห รที่เหมาะสม แนวคิดและเทคนิคที่เก่ียวของกับการควบคุมเชิงกลยทุธ รวมถึงแนวคดิ

ภายใตภาวะความไมแนนอนและภายใตกระแสโลกาภวิัฒน อาท ิการสรางความไดเปรยีบดานต

3
           Computer Application in Accounting and Auditing 

แ

การประเมินประสิทธิภาพก
คอมพิวเตอรเพ่ือชวยในการตรวจสอบบ

32445  การบัญชีระหวางประเทศ 

 ทฤษฎีการบัญชีและปญหาดานการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร และการสอบบัญชี ซึ่งเก่ียวกับการ
บร ิจระหวางประเทศภายในสภาวะแวดลอมและนโยบายการบริหารที่แตกตางกัน ศ ิเคราะหและหาสาเหตุ
ของความแตกตางทางการบัญชีของประเทศตางๆ ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตอการบัญชี 
และการกอตั้งสถาบันวิชาชีพการบัญชีระหวางประเทศเพื่อพัฒนาการบัญชีดานตางๆ ใหมีมาตรฐาน เพ่ือประโยชนใน
การใชขอมูลทางการบัญชีในการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ  
32460  การจัดการธุรกิจทองเที่ยว 
           Tourist Business Management 
 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับประเภท และหนาที่ของธุรกิจการทองเที่ยว รูปแบบการทองเที่ยวเพื่อการพักผอนและ
รูปแบบการทองเที่ยวเพื่อการประชุม  นิทรรศการและการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล การจัดการขององคกา
ทองเที่ยว  ธุรกิจสัมพันธในธุรกิจการทองเที่ยวแตละประเภท  ระบบการตลาดและสวนประสมการตลาดบร

วิธีการเขา-ออกประเทศ 

           Tour Operation and T
 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวก

ระ ระเทศ วิธีการดําเนินงานดานการจัดนําเที่ยวเกี่ยวกับการเตรียม การจัดโปรแกรมนําเที่ยว การจัดหารถ  การ

คิดตนทุนในการนําเที่ยว การเตรียมการนําเที่ยว  การเตรียมการเก่ียวกับที่พัก  การสํารองที่นั่งในการเดินทางและการ

รายการนําเที่ยวเสริมพิเศษแกนักทองเที่ยวและความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับงานมัคคุเทศก 

           Passenger Transportation for Tourism Business 

และ  ทางน้ําตอการทองเทีย่วในปจจุบัน หลกัการและการวางแผนเกี่ยวกับการรับสงผูโดยสาร การวิเคราะหยานพาหนะ

ในการเดินทางและการขนสง กฎหมายและขอบังคับในการขนสง พระราชบญัญัติการบินพลเรือน  ขอตกลงการบิน

32463  การจัดการธุรกิจในแหลงทองเทีย่ว 

 ความหมาย ความส
วางแผนแหลงทองเที่ยว การจ

ทองเที่ยว การจัดการความป



3 การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยว 

 ความหมาย หลักการ รูปแบบของการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยว ความตองการ พฤติกรรมนักทองเที่ยว 

การบริหารตนทุน กฎหมายที่เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยว  

           Recreation and Nature Tourism Management 

ทางธรรมชาติทั้งในระดับโลก ภูมิภาคและประเทศ ขอพิจารณาในการวางแผนและการจัดการนันทนาการ บทบาท 

กฎหมายที่เก่ียวของ  

2464  
           Tourism Resource Management 

และจิตวิทยาในการบริการนักทองเที่ยว ตลอดจนการประยุกตใชความรูในการจัดการบริการธุรกิจในแหลงทองเที่ยว 

32465  การจัดการนันทนาการและการทองเทีย่วทางธรรมชาต ิ

 ความหมาย ลักษณะของนันทนาการและการทองเที่ยวทางธรรมชาติ สถานการณปจจุบันของการทองเที่ยว

ความรับผิดชอบ และความรวมมือของผูที่เก่ียวของในการอนุรักษ และการทองเที่ยวทางธรรมชาติแบบยั่งยืน ตลอดจน

32466  การจัดการธุรกิจการจดัประชุม 
ent 
ธุรกิจการจดัประชุม ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ ประเภทวัตถุประสงคของการจดั

ประชุม องคประกอบของการจัดประชุม ความสัมพันธระหวางธุรกิจการจัดประชุมกับการจัดนิทรรศการและการจัดนํา
ทุนการจัดการกําหนดกลุมตลาดเปาหมาย การวางแผนกลยุทธการตลาด ศิลปะการ

วยงานที่สนับสนุนการจัดประชุมและสมาคมตางๆ ที่เก่ียวของ  ผลกระทบของธุรกิจการจัดประชุมตอทองถิ่น 
ญหาแ
2467  

 

ธุรกิจ ผลกระทบของ

32468  การจัดการธุรกิจทองเที่ยวเพื่อเปนรางวลั 

 ประวัติความเปนมาและแนวคิดของการจูงใจ ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค และรูปแบบของการ

กําหนดกลุมตลาดเปาหมาย การวางแผนกลยุทธการตลาดและการมีศิลปะการขายสําหรับธุรกิจทองเที่ยวเพื่อเปน

ในธุรกิจทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล  

           Professional Experience in Tourism Management 
าร แนวความคิดเก่ียวกับการจัดการการทองเที่ยวสูภาคปฎิบัติ การสัมมนา การใช
อง เพ่ือการวิเคราะหและการตัดสินใจในประเด็นปญหาที่เก่ียวกับสภาวะและการจดัการการ

ทองเที่ยว การพัฒนาบุคลิกภาพและความคิดสรางสรรค การเสริมสรางมนุษยสัมพันธ จรรยาวิชาชีพบริหารธุรกิจในการ
กลุมสัมพันธเพ่ือพัฒนาใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ  

หิารราชการไทย  

ะ
วง  
าะ

ริหารราชการ  รวมตลอดถึงปญหา อุปสรรค แนว

33202  การคลงัและงบประมาณ  

 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับนโยบาย สถาบัน แผนปฏิบัติ และระเบียบกฎเกณฑวาดวยการคลังและ
ารณะ การบริหารรายรับรายจายของรัฐบาล บทบาทของสถาบันการเงิน การคลังของประเทศ 

ประเภทของงบประมาณ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคการวิเคราะหและจัดทํางบประมาณ ความสัมพันธระหวางระบบ
กิจและการเมือง ระบบการคลังและวิธีการงบประมาณของประเทศไทย 
เก่ียวของ  

 

           Convention Managem
 ประวัติความเปนมาของ

เที่ยว การเลือกสถานที่ การคิดตน
ขาย หน
ป ละแนวทางแกไขในธุรกิจการจัดประชุม 
3 การจัดการธุรกิจการจดันิทรรศการ 
           Exhibition Management 
 พ้ืนฐานธุรกิจการจัดนิทรรศการ ประโยชนจากการจัดงานนิทรรศการ ประวัติความเปนมาของการจัดนิทรรศการ
การเลือกกลุมเปาหมาย การกําหนดกลยุทธการตลาด ไดแก กลยุทธดานการจัดนิทรรศการ กลยุทธการกําหนดราคา 
กลยุทธ  การจัดจําหนายและกลยุทธการสงเสริมการตลาด ศิลปะการขาย ความพรอมในการจัดนิทรรศการ ไดแก ทีพั่ก 
ขนสง เสนทางคมนาคม หนวยงานที่สนับสนุนในการจัดงานนิทรรศการ และความสัมพันธของ
ธุรกิจการจัดนิทรรศการตอทองถิ่น ปญหาและแนวทางแกไขในธุรกิจการจัดนิทรรศการ 

           Incentive Travel Management 

จัดการธุรกิจทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล การวางแผนและการคิดตนทุนของการจัดโปรแกรมทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล การ

รางวัล หนวยงานที่สนับสนุน  การจัดทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล และสมาคมตางๆ ที่เก่ียวของ ปญหาและแนวทางแกไข

32469  ประสบการณวิชาชีพการจัดการการทองเที่ยว 

 การประยุกตหลักก
กรณีศึกษา  สถานการณจําล

จัดการการทองเที่ยว กิจกรรม
33201  การบร
           Thai Public Administration 
 ประวัติความเปนมาของการบริหารราชการไทย  ทั้งในดานแนวคิด  พฤติกรรม  กระบวนการ  คานิยมแล
ขนบธรรมเนียมปฏิบัติ  โดยเฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการจัดองคการบริหาร  ระบบและโครงสรางของกระทรวง  ทบ
กรม  กระบวนการและพฤติกรรมการบริหารของไทย  ปจจัยตางๆ  ที่สงผลกระทบตอการบริหารราชการ โดยเฉพ
อยางยิ่งปจจัยทางการเมือง ปญหาและอุปสรรคตางๆ ของการบ
ทางการปรับปรุง และแนวโนมในอนาคต  

           Public Finance and Budgeting 

งบประมาณ  หนี้สาธ

การคลังและงบประมาณกับระบบเศรษฐ
ตลอดจนกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่

 
 



33203  เศรษฐศาสตรเพ่ือการบริหารรัฐกิจ 

 แนวคิดทฤษฎีทางจุลเศรษฐศาสตรและมหเศรษฐศาสตรที่เก่ียวของกับพฤติกรรมผูบริโภคและพฤติกรรม

และการพยากรณ  อุปสงค  การวิเคร

              Economics for Public Administration 

ผูผลิตในดานการตัดสินใจเลือกและบริโภค  การผลิต  การออมและการลงทุนของสาขาเอกชนโดยอาศัยการวิเคราะห
าะหตลาด  และการแขงขัน  บทบาทของรัฐทางดานเศรษฐกิจที่มีตอสังคม  

เศรษฐกิจ  และการเมือง  การประยุกตหลักและวิธีการศึกษา  และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเพ่ือใชในการบริหาร
ภาพแวดลอมและการพยากรณทางเศรษฐกิจ  การตัดสินใจภายใต ความเสี่ยงและความไมแนนอน  การกําหนด
โยบายทางเศรษฐกิจของรัฐทั้งทางดานการเงิน   การคลังของประเทศรวมทั้งบทบาทของรัฐในการใชจาย
บประมาณและการภาษีอากร  โดยการวิเคราะหแหลงที่มาและการใชจายงบประมาณของรัฐ  งบประมาณการลงทุน  
ารวิเคราะหและประเมินคาการลงทุนภาครัฐและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ               
3302  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย  
         Laws and Regulations in Thai Bureaucracy 

ทฤษฎี แนวคิด และหลักการในการกําหนดกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของกับการบริหารงานขององคการ
องรัฐ  ที่มาของอํานาจหนาที่ สถาบันที่รับผิดชอบในการออกกฎหมายและระเบียบตางๆ ของหนวยราชการ ตัวบท
ฎหมายเกี่ยวกับ การบริหารราชการแผนดิน กฎระเบียบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ ตลอดจนปญหาในการใชกฎหมาย
ละระเบียบเหลานั้น  
3303  นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

nning 
นการ และวิธีในการกําหนดนโยบายสาธารณะ บทบาทและอิทธิพลของปจจัยตางๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบราชการตอการกําหนดนโยบายสาธารณะ ทฤษฎีตางๆ เก่ียวกับการตัดสินใจกําหนดนโยบาย
ารการวางแผนพัฒนา ระดับของแผน ข้ันตอนของการวางแผน บทบาทของ

งบประมาณตอการวางแผน ปญหาและอุปสรรคของการวางแผน และการดําเนินการตามแผน  
3304  

           Scope of Study and Research in Public Administration 
ะกรณี

ของประเทศไทย  สภาพแวดลอมและอิทธิพลของสภาพแวดลอมที่มีตอการบริหารรัฐกิจ  วิธีการวิจัยทางรัฐประศาสน

ภาครัฐ 

ะ
เกมการบริหาร เพ่ือวิเคราะหปญหาและตดัสินใจในการแกปญหาทางบรหิารรัฐกิจเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ทั้งที่กําลงั

ภาวะการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ  

             Human Resources Development 
 ความเปนมา  แนวคิด หลักการ  ขอบเขต  กระบวนการและวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งระดับผูบริหาร

อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  สภาพและปญหาอุปสรรค
ในทางปฏิบัติ  ตลอดจนแนวทางแกไข  แนวโนมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอนาคตรวมทั้งการประยุกตใช 

Labor Relations 
 พัฒนาการของการแรงงานสัมพันธทั้งในและตางประเทศ  หลักการและกลไกตางๆ ของการแรงงานสัมพันธที่
ีอิทธิพล
ภาคี  และไตรภาคีในการแรงงานสัมพันธ  กฎเกณฑและกลไกที่กําหนดความสัมพันธระหวางฝายตางๆ เชน  การ

 

ประกอบการของธุรกิจเอกชน  รวมทั้งปจจัยแวดลอมและอิทธิพลขององคการตางๆ  ทั้ง ภายในและภายนอกประเทศที่
มีตอการ
33412  การวางแผนทรัพยากรมนุษย 

 ความเปนมา  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ  วัตถุประสงค  ขอบเขตและกระบวนการวางแผนทรัพยากร
ฏิบตัิ

ตลอดจนแนวทางแกไข  แนวโนมการวางแผนทรัพยากรมนุษยในอนาคต  รวมทั้งการประยุกตใช 
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            Public Policy and Pla
 แนวคิดพ้ืนฐาน กระบว

สาธารณะและแผนงาน กระบวนก

3 ขอบขายการศึกษาและวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร  

 วิวัฒนาการ ขอบขาย  สถานภาพและแนวทางการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตรในแนวทางสากลแล

ศาสตร  ประโยชนและการนําความรูจากขอบขายการศึกษาและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรไปใชในการบริหารงาน

33401  ประสบการณวิชาชีพบริหารรัฐกิจ  
           Professional Experience in Public Administration 
 การประยุกตหลกัการและทฤษฎีทางการบรหิารรัฐกิจสูภาคปฏิบัต ิการใชกรณีศึกษา สถานการณจําลอง แล

พัฒนาและพฒันาแลว จรรยาวชิาชีพบริหารรฐักิจ กิจกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือพัฒนาใหเปนผูมคีุณธรรม จรยิธรรม และ

33410  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

และระดับ    ผูปฏิบัติงานในองคการ  รวมทั้งปจจัยที่มีผลต

33411  การแรงงานสัมพันธ 

ม ตอการกําหนดนิติสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง  กฎหมายเกี่ยวกับการแรงงานสัมพันธ  บทบาทของทวิ

ปรึกษาหารือรวมระหวางฝายนายจางกับลูกจางและการเจรจาตอรอง  การประนอมและการชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน
การนัดหยุดงาน  และการปดงานระหวางองคการของลูกจาง  นายจาง และรัฐบาล  กิจกรรมสงเสริมการแรงงาน
สัมพันธ  การแรงงานสัมพันธในสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และสถาน

แรงงานสัมพันธในประเทศไทย 

              Human Resource Planning 

มนุษย  และปจจัยทีม่ีสวนสําคญัและเทคนคิในการวางแผนทรัพยากรมนุษย  สภาพและปญหาอุปสรรคในทางป

 



 
33420  การบรหิารราชการสวนภูมิภาค 

 แนวคิดและหลักการในการบริหารราชการสวนภูมิภาค  ระบบ  รูปแบบ  โครงสรางองคกร  และกระบวนการ
 

นโยบายและแผนการบริหารราชการสวนภูมิภาค  สภาพแวดลอม  พฤติกรรมของขาราชการ  การมีสวนรวมของ

ของการบริหารราชการสวนภูมิตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  การวิเคราะหปญหา  การกําหนดแนว

33421  การบรหิารทองถิ่น 

 แนวคดิและหลกัการในการบรหิารทองถิ่น  ระบบบริหารทองถิ่น  รูปแบบ  โครงสรางและความสัมพันธกับ
ริหารทองถิ่น  การจัดองคการและการบรหิารงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ิหารทองถิ่น  การบรหิารทองถิ่นในประเทศไทย  บทบาทของการบรหิารทองถิ่น

ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ  ปญหาอุปสรรค  แนวทางแกไขและแนวโนมของการบรหิารทองถิ่น 
ท 

           Urban and Rural Development Administration 
 

ักการ  

ารการพัฒนา  การบริหารการพฒันาในประเทศไทย  ทิศทางและแนวโนมการบรหิารการ

 ความสําคญั  ขอบเขต  รูปแบบ  วิธีการพัฒนาการบรหิารเพือ่เพ่ิมสมรรถนะขององคการ  เทคนคิการบริหาร
ในการบริหารการพฒันา 

33432  การบรหิารสํานักงาน 

ิหารสํานักงาน  รวมทั้งกระบวนการการบริหาร
สํานักงาน  ซึ่งครอบคลุมการวางแผน  การลงมือปฏิบัติงาน  และการประเมินผล  รวมตลอดถึงปจจัยที่เก่ียวของ  
ญหาอุป
หนวยงานของระบบราชการไทย 

           Laws Related to Corrections 

ความอาญา กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมประพฤติและกฎหมายอ่ืนๆ และกฎหมายที่เก่ียวกับงานราชทัณฑโดยตรงคือ

ตางๆ  

           Criminology and Penology 

วิธีการตางๆ ในการปองกันอาชญากรรม และการแกไขปญหาอาชญากรรม ความหมาย ขอบเขตและวัตถุประสงคของ
ผูกระทําความผิด การควบคุม

ผูตองขังและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจํา การปกครองเรือนจําและทัณฑสถาน  

 แนวคิด หลักการและทฤษฎีในการปฏิบัติตอผูกระทําความผิด การปฏิบัติตอผูกระทําความผิดโดยวิธีการ
ผูกระทําความผิดในชุมชนในแนวทางใหม เทคนิคและ

วิธีการในการอบรมแกไขผูกระทําความผิดในสถานที่ควบคุมและในชุมชน แนวความคิด ปญหา อุปสรรค และแนวโนม

           Provincial Administration 

บริหารงานราชการสวนภูมิภาค  ความสัมพันธระหวางการบริหารราชการสวนภูมิภาคกับหนวยงานสวนกลางและทองถิ่น

ประชาชนในการบริหารราชการสวนภูมิภาค  การบริหารราชการสวนภูมิภาคทั้งตางประเทศและในประเทศ  บทบาท

ทางแกไขและมาตรการในการปองกันปญหา  รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการบริหารราชการสวนภูมิภาค 

           Local Administration 

รัฐบาลกลาง  นโยบายและแผนการบ
การมีสวนรวมของประชาชนในการบร

33422  การบรหิารการพฒันาเมืองและชนบ

 ความสําคัญ  แนวคิด  และทฤษฎีของการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท  ขอบเขต  แนวทาง  รูปแบบ
หล และวิธีการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบททั้งในประเทศและตางประเทศ  ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการ
บริหารการพัฒนาเมืองและชนบท  ระบบการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท  แนวโนมและทิศทางการบริหารการ
พัฒนาเมืองและชนบท  กรณีศึกษาและตัวอยางของการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบททั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 
33424  การบรหิารการพฒันาและการพฒันาการบริหาร  
           Development Administration and Administrative Development 
 วิวัฒนาการของปรัชญา  แนวคิด  หลักการ  ขอบเขต  ทฤษฎีของการบริหารการพฒันาสิ่งแวดลอมและปจจัย
ที่มผีลกระทบตอการบริห
พัฒนาในอนาคต  

สมัยใหม  กรณีศึกษาและตัวอยาง

           Administrative Office Management 
 ความสําคัญ  แนวคิด  วัตถุประสงค  และขอบเขตของการบร

ป สรรค  เครื่องมือและเทคนิค  ตลอดจนการพัฒนาการบริหารสํานักงาน  ทั้งน้ีเพ่ือนําไปประยุกตใชใน

33434  กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ 

 กฎหมายทั่วไปที่เก่ียวของกับงานราชทัณฑ ไดแก กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณา

พระราชบัญญัติราชทัณฑ กฎหมายเกี่ยวกับการอภัยโทษ กฎกระทรวงมหาดไทย ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑ

33435  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  

 ความหมาย ลักษณะ และขอบเขตของอาชญากรรม ทฤษฎี สาเหตุของการเกิดอาชญากรรม แนวคิดและ

วิชาทัณฑวิทยา ทฤษฎีและวัตถุ-ประสงคของการลงโทษ ระบบและวิธีการลงโทษ

33436  การปฏบิัติตอผูกระทําความผิด  
           Treatment of the Offenders 

ประพฤติและพัก การลงโทษในสถานที่ควบคุม การปฏิบัติตอ

ในการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดในอนาคต  
 



33437  การบรหิารงานราชทณัฑ  

 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี นโยบาย และกระบวนการที่เก่ียวของกับการบริหารงานราชทัณฑ โดยเฉพาะอยางย

ประเมินผลตลอดจนวิเคราะหระบบและการคาดการณอ

           Correctional Administration 
ิ่ง

การวางแผน  การจัดองคการ การบริหารงานบุคคล การอํานวยการ การประสานงาน การงบประมาณ การควบคุม และ
นาคตเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานราชทัณฑ ให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 ี
llection 

 แนวความคิดของระบบสารสนเทศที่มีตอการจัดการ แนวความคิดของระบบสารสนเทศกับการจัดการขอมูล
ุบัน ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร การจัดองคการเพ่ือการบริหาร

ระบบสารสนเทศ ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับโครงสรางของคลังขอมูล (Data Base) ลักษณะพิเศษของระบบคอมพิวเตอร
ี่ใชกับร  
การจัดเก็บขอมูล การตรวจสอบภาษี และการปองกันการกระทําผิดหรือหลีกเลี่ยงภาษี  

Excise Tax Laws 
ไทย 

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติสุรา 
ราชบัญญัติจัดสรรเงิน

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 พระราช-บัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ.2527 รวมทั้งกฎหมายอ่ืนในสวนที่เก่ียวกับภาษี
รรพสามิตกลาวคือ ประมวลรัษฎากร พระราช-บัญญัติศุลกากร ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพง 
ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และลักษณะของการดําเนินคดี
สรรพสามิต  
3440  การบรหิารงานสรรพสามิต 

น ประวัติความเปนมาและหนาที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิตใน
อดีตและปจจุบัน การแบงสวนราชการของกรมสรรพสามิต ความสําคัญและประเภทของภาษีสรรพสามิต วิธีปฎิบัติ

ระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 การบริหารงานภาษีสุรา การ
บริหารงานภาษียาสูบ การบริหารงานภาษีไพ ปญหาและอุปสรรคของการบริหารงานแตละประเภท วิเคราะห
ียบเท มของ

าษีสรร
ร

างบัญชี 1 และ 2 หลักการบัญชีที่
เก่ียวกับการสอบบัญชี การตรวจสอบ

สินทรัพย การตรวจสอบสินคาคงเหลือ หนี้สินและสวนของเจาของ การสอบบัญชีในกิจการที่ใชคอมพิวเตอรที่เก่ียวกับ
าษี การประเมินภาษี มาตรการปองกันและปราบปราม

การกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต ตลอดถึงเทคนิคในการตรวจสอบ สืบสวน จับกุม เปรียบเทียบปรับ รวมทั้งการทํา

           Strategic Management in Public Administration 

องคกรภาครัฐ  การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธระดับตางๆ ในระดับประเทศ  ระดับองคกรภาครัฐและระดับหนาที่และ

การวางแผนปฏิบัติการ  การดําเนินกลยุทธและการกําหนดระบบและวิธีการตางๆ ในการควบคุมเชิงกลยุทธรวมทั้งการ

ภายใตสภาวะความไมแนนอนและภายใตกระแสโลกาภิวัฒน 
เปลีย่นแปลง 

           Change Management 
ิหารการเปลี่ยนแปลง  ปจจัยที่มผีลตอการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ  
ัฐและแนวทางในการแกไขปญหา  ระบบและวิธีการควบคมุการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบตางๆ  ในการเปลี่ยนแปลงองคการ  เชน  การรื้อปรับระบบ  การบริหารคุณภาพทัว่ทัง้องคการ 

 

33438  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษ
Information Systems for Tax Co

เพ่ือการบริหาร ระบบขอมูลทั้งในอดีตและปจจ

ท ะบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประโยชนของการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารการจัดเก็บภาษี เชน

33439  กฎหมายเกี่ยวกับภาษสีรรพสามิต 

 ความรู พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป แนวความคิดเก่ียวกับกฎหมายภาษีอากรในประเทศ

พุทธศักราช 2493 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 พระราชบัญญัติไพ พุทธศักราช 2486 พระ

ส
ป

3
Excise Administration 

 แนวความคิดเก่ียวกับการบริหารงา

เก่ียวกับการบริหารงานภาษีสรรพสามิตตามพ

เปร ียบภาษีสรรพสามิตระหวางไทยกับประเทศตางๆ บทบาทและแนวโน ภาษีสรรพสามิต และการบริหาร
ภ พสามิตในอนาคต  
33441  การตรวจสอบและการควบคุมกา จดัเก็บภาษี 
           Tax  Auditing Control 
 ลักษณะและหนาที่ทางการบัญชี งบดุล งบกําไรขาดทุน กระบวนการท
สําคัญ การบัญชีสําหรับกิจการผลิต กรรมการควบคุมภายใน ความรูทั่วไป

สรรพสามิต พรอมทั้งมาตรการตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บภ

รายงาน  
33442  การจัดการเชิงกลยทุธในภาครัฐกิจ 

 การศึกษาและวิเคราะหที่เก่ียวกับแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  ตัวแบบและกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธใน

ฝายตางๆ ในองคกรภาครัฐที่ประกอบดวยภารกิจ  วิสัยทัศน  ปรัชญา  นโยบายและวัตถุประสงค  การวางแผนกลยุทธ  

ประเมินผลกลยุทธ  ทั้งนี้เพ่ือใหองคกรภาครัฐสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

33443  การบรหิารการ

 แนวคดิ  ทฤษฎี  หลักการ  ในการบร
ปญหาอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงองคกรภาคร

องคการแหงการเรียนรู 

 



33444  การบรหิารองคกรภาครัฐ 

 ลักษณะ  ประเภท  รูปแบบและทฤษฎีการบริหารองคการภาครัฐ  การบริหารองคกรภาครัฐ  เทคนิคการบริหาร

และองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  เชน  การบริหา

               Public Organization Administration 

องคกรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารองคกรในสวนราชการรัฐวิสาหกิจ  องคกรมหาชน 
รมุงผลสัมฤทธ์ิ  การปฏิรูปและปรับปรุงองคกรภาครัฐ  หลักและวิธีการ

เสริมสรางจิตสํานึกในการบริหาร การจัดทําบริการสาธารณะ  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการปรับปรุงกระบวนการ

          Business Law 
มาย ที่มาของกฎหมาย ชนิดของกฎหมาย การใช การยกเลิกและการตีความ 

หลักทั่วไปของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่เก่ียวกับบุคคล นิติกรรม หนี้ สัญญาและการละเมดิสญัญา หลัก

1406  

ี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ  

             Principles of Economics 
ไปสู การแบงแยกการทํางานในสังคมระบบเศรษฐกิจกลไก และ

แนวคิดทฤษฎีทางจุลเศรษฐศาสตรและมหเศรษฐศาสตรในดานการบริโภค การผลิต การออม และการลงทุนของสาขา
ามสัมพันธและความสมดุลของตลาดแบบตางๆ ในระบบปดและระบบเปด 
กิจพ้ืนฐาน  

 60450  เศรษฐศาสตรสาธารณะ  

 พ้ืนฐานเบื้องตนเก่ียวกับการคลังของรัฐบาล บทบาทของรัฐบาลที่มีตอสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง  

ทฤษฎีการคลังสาธารณะในสภาพสถิตและสภาพพลวัต  ไดแก ทฤษฎีเศรษฐศาสตรของภาครัฐบาล  บทบาทของ

เสถียรภาพของเศรษฐกิจ  การแกปญหาเศรษฐกิจและการสงเสริม การพัฒนาเศรษฐกิจ 

             Thai Political Institutions and  Processes 
งการเมืองของไทย ทั้งในสวนที่เปนฝายผูนําและประชาชนและกลุมอิทธิพลตางๆ 

ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการซึ่งมีบทบาททางการเมอืง 

 

ระบบการทํางาน 
40205  กฎหมายธุรกิจ 

 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎห

กฎหมายเกี่ยวกับหางหุนสวนและบริษัท รวมทัง้กฎหมายเอกเทศสัญญาทีส่ําคัญ 
4 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการบริหารธุรกิจ  
              Introduction to Business Administration 
 ลักษณะขององคการธุรกิจ ธุรกิจในรูปแบบตาง ๆ หนาที่งานทางธุรกิจ การผลิต การเงิน การบริหาร การ
บริหารงานบุคคลและการตลาด เปาหมายของธุรกิจ กลไกการหาทุน และใชทุนเพ่ือการดําเนินงานทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบตอสังคม    ผูบริโภค พนักงานผูถือหุนและผูเคยคา  
 บทบาทของกฎหมายที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของธุรกิจ ซึ่งไดแก กฎหมายที่เก่ียวกับรูปแบบ และ
หลักเกณฑการกอตั้งองคกรธุรกิจ กฎหมายที่เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ การลมละลาย กฎหมายแรงงาน กฎหมาย
คุมครองผูบริโภค กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน และกฎหมายอื่นๆ ที่เก
60120  หลักเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน  

 ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร ซึ่งนํา

รัฐบาลและสาขาเอกชน วิเคราะหปญหาคว
และแนะแนวทางในการแกปญหาทางเศรษฐ

               Public Economics 

วิเคราะหบทบาทของรัฐบาลในการใชจายงบประมาณและการภาษีอากรทั้งในแงจุลเศรษฐศาสตรและมหเศรษฐศาสตร 

รัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ  ทฤษฎีการใชจายของรัฐบาลในระดับที่เหมาะสม การใชนโยบายการคลังในการรักษา

80202  สถาบนัและกระบวนการทางการเมืองไทย  

 สถาบันและกระบวนการทา
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