32427 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
Internal Auditing and Internal Control
ความหมาย ประโยชน และองคประกอบของการตรวจสอบภายใน หลักการและวิธีการควบคุมภายใน การ
ควบคุม ภายในที่สําคัญของหนวยงานธุรกิจ เครื่องมือและเทคนิคที่ใชในการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน
ความหมาย วิวัฒนาการ วัตถุประสงค และประเภทของการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตหนาที่
ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน สิ่งแวดลอมของการตรวจสอบภายใน มาตรฐาน
ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบภายในประเภทตางๆ การรายงานผล การตรวจสอบภายในและการติดตามผล ตลอดจนการ
บริหารและประเมินหนวยงานตรวจสอบภายใน
32428 ปญหาการสอบบัญชี
Problems in Auditing
ศึกษาปญหาและการแกไขปญหาตางๆ เกี่ยวกับการสอบบัญชีกิจการประเภทตางๆ โดยใชกรณีศึกษา
ั ตางๆ อันมีผลตอการกําหนดมาตรฐานการบัญชและการสอบบั
ี
บทบาทของสถาบน
ญชี ตลอดจนการพัฒนาวิชาชีพของ
ผูสอบบัญชี
32429 การบัญชีรฐ
ั บาล การบัญชีกองทุน และการบัญชีเฉพาะกิจการ
Government Accounting, Funds Accounting and Specialized Accounting
ความแตกตางระหวางการบัญชีรัฐบาลและการบัญชีภาคธุรกิจ ลักษณะ วัตถุประสงค หลักการและการรายงาน
เกี่ยวกับการบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุนลักษณะตางๆ ซึ่งนํามาใชกับหนวยงานรัฐบาล การบัญชีของกิจการบาง
ประเภท เชน สถาบันการเงิน ธุรกิจการประกันภัย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย อุตสาหกรรมการเกษตร โรงแรม
สถานพยาบาล สถานศึกษา มูลนิธิ สมาคม สโมสร และสหกรณ เปนตน รวมทั้งกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดทําบัญชีของกิจการประเภทนั้นๆ
32431 การอํานวยการวางแผนควบคุมและการงบประมาณ
Controllership and Budgeting
ความสําคัญ บทบาทและหนาที่ของผูอํานวยการบัญชี การจัดสายงานของฝายบัญชี การวางแผนและการ
ควบคุม เทคนิคตางๆ ของการวางแผนและควบคุม การจัดทํางบประมาณแบบตางๆ และระบบงบประมาณฐานศูนย การ
วางแผนควบคุมโดยงบประมาณ การวางแผนและควบคุมเกี่ยวกับรายได คาใชจาย สินทรัพย หนี้สินและสวนของ
เจาของ ตลอดจนการการจัดทํารายงาน
32432 การจัดการผลิตภัณฑและราคา
Product and Price Management
บทบาทของผลิตภัณฑและราคาในฐานะที่เปนสวนประสมการตลาด บทบาทหนาที่ของผูจัดการผลิตภัณฑ
กลยุทธ การจัดการสวนประสมผลิตภัณฑ ซึ่งรวมถึงองคประกอบของผลิตภัณฑ วัตถุดิบ คุณภาพ การออกแบบ การ
บรรจุภัณฑและบริการประกอบการขาย นโยบายตราสินคา การวางตําแหนงผลิตภัณฑ การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ
การพัฒนาผลิตภัณฑ สาเหตุที่ทําใหผลิตภัณฑลมเหลว
ความหมายของราคา บทบาทของราคา วัตถุประสงค และกลยุทธการกําหนดราคา รูปแบบการกําหนดราคา
แตละระดับของการจัดจําหนาย ทฤษฎีราคา และการกําหนดราคาในทางปฏิบัติ
32433 การจัดการชองทางการจัดจําหนาย และการกระจายสินคา
Marketing Channels and Physical Distribution Management
ชองทางการจัดจําหนายและการกระจายสินคาในฐานะที่เปนสวนประสมการตลาด ชองทางการจัดจําหนาย
สินคา
ผูบริโภคและสินคาอุตสาหกรรม กระบวนการเลือกชองทางและคนกลาง การวางแผนและการพัฒนาชอง

ทางการจัดจําหนาย
การรักษาความสัมพันธ การกระตุนและสงเสริมคนกลาง การแกปญหาที่เกิดขึ้นในระบบการจัด
จําหนายและการประเมินผล การกําหนดอัตราคาตอบแทนและการตั้งราคา การวิเคราะหตนทุนการจัดการชองทางการ
จัดจําหนาย การรวบรวม การเก็บรักษา การขนสงและการเลือกวิธีการขนสงที่กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
32434 การสงเสริมการตลาด
Promotion in Marketing
ความหมาย บทบาท ความสําคัญของสวนประสมการตลาด โดยศึกษาแนวคิด วัตถุประสงค ลักษณะ วิธีการ
ดําเนินงาน การกําหนดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ การจัดสรรงบประมาณสําหรับการโฆษณา การขายโดยบุคคล
การสงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ โดยเนนความสําคัญของการโฆษณา ซึ่งคลุมถึงการกําหนดวัตถุประสงค
การกําหนดและการเลือกสื่อการโฆษณา การกําหนดงบประมาณ การประเมินผล การโฆษณา การเลือกและสราง
ความสัมพันธกับตัวแทนโฆษณา การควบคุมและจรรยาบรรณ ในการโฆษณา แนวโนมและพัฒนาการการสงเสริม
การตลาดในอนาคต
32435 ประสบการณวิชาชีพการตลาด
Professional Experience in Marketing
การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจโดยเนนหนักดานการจัดการการตลาดสูภาคปฏิบัติ การ
ใชกรณีศึกษาสถานการณจําลอง และเกมทางธุรกิจเพื่อพัฒนาทักษะ การวิเคราะหปญหา การแกปญหา การวางแผน
และการตัดสินใจทางการตลาด ศึกษาจรรยาบรรณทางการตลาด การใชกิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อเสริมสรางจรรยา
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเปนผูนําใหเปนนักการตลาดที่ดีและมีประสิทธิภาพ

32436 การตลาดระหวางประเทศ
International Marketing
บทบาทและความสําคัญของการตลาดระหวางประเทศ องคกรระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวางตลาด
ภายในประเทศและตลาดระหวางประเทศ หลักการและแนวความคิดการจัดการการตลาดระหวางประเทศ การวิเคราะห
โอกาส การตัดสินใจเลือกตลาดตางประเทศ การวางแผน การพัฒนาสวนประสมทางการตลาด ศึกษาความสําคัญของ
การสงออก การนําเขา และการลงทุนตาม กลยุทธการตลาด กระบวนการของการสงออกและการนําเขา ทิศทาง
การตลาดระหวางประเทศ การสงออก การนําเขา และการลงทุนในตางประเทศตามแนวกลยุทธการตลาด
32437 การประกันวินาศภัย 1
Non-Life Insurance I
การจัดตั้ง นโยบาย การจัดองคกรของบริษัทประกันวินาศภัย หลักทั่วไปเกี่ยวกับการประกันอัคคีภัย การ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก การประกันภัยทางทะเลและขนสง โดยศึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขและกรมธรรมประกันภัย แบบ
ของสัญญาประกันภัย ปจจัยในการคิดและคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัย โดยใชหลักคณิตศาสตรประกันภัย การจัด
องคการ การบริหารงานภายใน การรับประกันภัย การบริหารงานสินไหมทดแทน การตลาด การประมวลผลขอมูล การ
บริหารทรัพยากรบุคคล การบัญชี การบริหารการเงินและการลงทุน การวิเคราะหฐานะการเงินและการดําเนินงาน การ
ประกันภัยตอ ความสัมพันธระหวางหนวยงานตางๆ ในบริษัท ตลอดจนหลักกฎหมายที่ควบคุมการดําเนินงานของธุรกิจ
ประกันวินาศภัยประเภทดังกลาว และปญหาตางๆ ในทางปฏิบัติ
32438 การประกันชีวิต 1
Life Insurance I
การจัดตั้ง นโยบาย การจัดองคกรของบริษัทประกันชีวิต การประกันชีวิตรายบุคคล สัญญาหลัก สัญญาแนบ
ทาย การบริหารงานของการประกันชีวิตรายบุคคล การรับประกัน การบริการและการอนุรักษ กรมธรรม การบริหารงาน
สินไหมทดแทน การตลาด และการประกันตอ ฯลฯ หนวยงานหลักอื่นๆ ของบริษัท ไดแก การบริหารการเงินและการ
ลงทุน การวิเคราะหฐานะทางการเงินและการดําเนินงาน การประมวลผลขอมูล คณิตศาสตรประกันภัย การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ความสัมพันธระหวางหนวยงานตางๆ ในบริษัท ตลอดจนหลักกฎหมายที่ควบคุมการดําเนินงานของ
ธุรกิจประกันชีวิต และปญหาตางๆ ในทางปฏิบัติ
32439 การประกันวินาศภัย 2
Non-Life Insurance II
หลักทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล การประกันภัยความรับผิดตาม
กฎหมาย การประกันสินคาอันตราย และการประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ อาทิ เชน การประกันวิศวกรรม การติดตั้ง
เครื่องจักร การประกันภัยหมอน้ําและความดัน การประกันภัยพืชผลและปศุสัตว ฯลฯ โดยศึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขและ
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
Life Insurance II
การประกันชีวิตกลุม สัญญาหลัก สัญญาแนบทาย การบริหารงานของการประกันชีวต
ิ กลุม การรับประกัน การ
บริการและการอนุรักษกรมธรรม การบริหารงานสินไหมทดแทน การตลาด และการประกันภัยตอ ฯลฯ ความสัมพันธ
ระหวางหนวยงานตางๆ ในบริษัท และปญหาตางๆ ในทางปฏิบัติ
การประกันสังคม โดยเฉพาะการประกันการสูญเสียชีวิต การเจ็บปวย อุบัติเหตุ และทุพพลภาพ และปญหา
ตางๆ ในทางปฏิบัติ
32441 ประสบการณวิชาชีพประกันภัย
Professional Experience in Insurance
การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางการประกันภัยสูภาคปฏิบต
ั ิ การใชกรณีศก
ึ ษา สถานการณจําลอง และเกม
บริหาร เพื่อวิเคราะหปญ
 หา แนวโนม และการตัดสินใจในการแกปญหาทางการประกันภัย การพัฒนาทักษะเพื่อเปน
นักประกันภัยทีด
่ ีและมีจรรยาวิชาชีพประกันภัย โดยการใชกิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาใหเปนผูมค
ี ุณธรรม จริยธรรม
และภาวะการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ

32442 การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management
แนวคิด กระบวนการ และเทคนิคของการจัดการเชิงกลยุทธที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายและเปาหมาย
เชิงกลยุทธ การกําหนดและวิเคราะหกลยุทธระดับบริษท
ั ระดับหนวยธุรกิจและระดับหนาที่ แนวคิดและเทคนิคที่
เกี่ยวของกับการดําเนินการเชิงกลยุทธในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดโครงสรางองคการ การจัดสรรทรัพยากร ภาวะผูนํา
ระบบการใหรางวัล ระบบการบริหารที่เหมาะสม แนวคิดและเทคนิคที่เกี่ยวของกับการควบคุมเชิงกลยุทธ รวมถึงแนวคิด
และหลักการทัว่ ไปของการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันเพื่อใหธุรกิจสามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภายใตภาวะความไมแนนอนและภายใตกระแสโลกาภิวัฒน อาทิ การสรางความไดเปรียบดานตนทุน การสรางความ
แตกตาง การกระจายสายผลิตภัณฑ การใชเทคโนโลยีเพื่อสรางความไดเปรียบ
32443 การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี
Computer Application in Accounting and Auditing
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร หลักการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบตาง ๆ เพื่อใชในการจัดทํา
และประมวลผลขอมูลทางการบัญชี เชน ระบบซื้อ ระบบขาย ระบบบัญชีเจาหนี้ ระบบบัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชีสินคา
คงเหลือ ระบบบัญชีเงินเดือน ระบบบัญชีแยกประเภท เปนตน พรอมทั้งการฝกปฏิบัติการจัดทําบัญชีดวยคอมพิวเตอร
วิ ธี ก ารใช
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพก ารควบคุ ม ภายในของระบบประมวลผลข อ มู ล ด ว ยคอมพิ ว เตอร
คอมพิวเตอรเพื่อชวยในการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี เชน จัดทําแนวการตรวจสอบ จัดทํากระดาษทําการ และ
รายงานผลการตรวจสอบ เปนตน รวมถึงเทคนิคและวิธีการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใชคอมพิวเตอรประมวลผล
32445 การบัญชีระหวางประเทศ
International Accounting
ทฤษฎีการบัญชีและปญหาดานการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร และการสอบบัญชี ซึ่งเกี่ยวกับการ
บริหารธุรกิจระหวางประเทศภายในสภาวะแวดลอมและนโยบายการบริหารที่แตกตางกัน ศึกษาวิเคราะหและหาสาเหตุ
ของความแตกตางทางการบัญชีของประเทศตางๆ ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตอการบัญชี
และการกอตั้งสถาบันวิชาชีพการบัญชีระหวางประเทศเพื่อพัฒนาการบัญชีดานตางๆ ใหมีมาตรฐาน เพื่อประโยชนใน
การใชขอมูลทางการบัญชีในการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ
32460 การจัดการธุรกิจทองเที่ยว
Tourist Business Management
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเภท และหนาที่ของธุรกิจการทองเที่ยว รูปแบบการทองเที่ยวเพื่อการพักผอนและ
รูปแบบการทองเที่ยวเพื่อการประชุม นิทรรศการและการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล การจัดการขององคการธุรกิจการ
ทองเที่ยว ธุรกิจสัมพันธในธุรกิจการทองเที่ยวแตละประเภท ระบบการตลาดและสวนประสมการตลาดบริการในธุรกิจ
การทองเที่ยว การจัดการความปลอดภัยในธุรกิจการทองเที่ยว รวมทั้งหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวและ
วิธีการเขา-ออกประเทศ
32461 การจัดการธุรกิจนําเทีย
่ ว
Tour Operation and Travel Agency Management
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ประเภท รู ป แบบการจั ด การธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย ว ความต อ งการและพฤติ ก รรมของ
นักทองเที่ยวไทยและนานาชาติ การประสานงานในการจัดนําเที่ยว ระเบียบขอปฏิบัติและเอกสารสําคัญในการเดินทาง
ระหวางประเทศ วิธีการดําเนินงานดานการจัดนําเที่ยวเกี่ยวกับการเตรียม การจัดโปรแกรมนําเที่ยว การจัดหารถ การ
วางแผนและพัฒนาเสนทางการเดินทาง และนํามาใชกับธุรกิจที่เกี่ยวของ การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม เทคนิคการ
คิดตนทุนในการนําเที่ยว การเตรียมการนําเที่ยว การเตรียมการเกี่ยวกับที่พัก การสํารองที่นั่งในการเดินทางและการ
เปนตัวแทนจําหนายบริการการเดินทาง การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจับจายใชสอย ศิลปะการแสดงและสินคาพื้นเมือง
รายการนําเที่ยวเสริมพิเศษแกนักทองเที่ยวและความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานมัคคุเทศก
32462 การขนสงผูโดยสารเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว
Passenger Transportation for Tourism Business
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการขนสง หลักเศรษฐศาสตรพื้นฐาน ความสําคัญของระบบขนสงทางบกทางอากาศ
และ ทางน้ําตอการทองเทีย
่ วในปจจุบัน หลักการและการวางแผนเกี่ยวกับการรับสงผูโดยสาร การวิเคราะหยานพาหนะ
ในการจัดบริการขนสง การประสานงานการกําหนดเสนทางการเดินทางทางบก ทางอากาศ และทางน้ํา การประกันภัย
ในการเดินทางและการขนสง กฎหมายและขอบังคับในการขนสง พระราชบัญญัติการบินพลเรือน ขอตกลงการบิน
ระหวางประเทศ และระเบียบพิธีการเขา - ออกประเทศ
32463 การจัดการธุรกิจในแหลงทองเทีย
่ ว
Tourist Destination Management
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบและประเภทของธุรกิจในแหลงทองเที่ยว กฎหมายที่เกี่ยวของและการ
วางแผนแหลงทองเที่ยว การจัดการที่พัก อาหาร รานขายของที่ระลึก พาหนะขนสงการสื่อสาร นันทนาการ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว การสงเสริมการตลาดสําหรับธุรกิจแหลงทองเทีย
่ ว ธุรกิจสัมพันธในแหลง
่ วอยางมีประสิทธิภาพ
ทองเที่ยว การจัดการความปลอดภัย และการใชพลังงานในแหลงทองเทีย

32464 การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยว
Tourism Resource Management
ความหมาย หลักการ รูปแบบของการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยว ความตองการ พฤติกรรมนักทองเที่ยว
และจิตวิทยาในการบริการนักทองเที่ยว ตลอดจนการประยุกตใชความรูในการจัดการบริการธุรกิจในแหลงทองเที่ยว
การบริหารตนทุน กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยว
32465 การจัดการนันทนาการและการทองเทีย
่ วทางธรรมชาติ
Recreation and Nature Tourism Management
ความหมาย ลักษณะของนันทนาการและการทองเที่ยวทางธรรมชาติ สถานการณปจจุบันของการทองเที่ยว
ทางธรรมชาติทั้งในระดับโลก ภูมิภาคและประเทศ ขอพิจารณาในการวางแผนและการจัดการนันทนาการ บทบาท
ความรับผิดชอบ และความรวมมือของผูที่เกี่ยวของในการอนุรักษ และการทองเที่ยวทางธรรมชาติแบบยั่งยืน ตลอดจน
กฎหมายที่เกี่ยวของ
32466 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
Convention Management
ประวัติความเปนมาของธุรกิจการจัดประชุม ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ ประเภทวัตถุประสงคของการจัด
ประชุม องคประกอบของการจัดประชุม ความสัมพันธระหวางธุรกิจการจัดประชุมกับการจัดนิทรรศการและการจัดนํา
เที่ยว การเลือกสถานที่ การคิดตนทุนการจัดการกําหนดกลุมตลาดเปาหมาย การวางแผนกลยุทธการตลาด ศิลปะการ
ขาย หนวยงานที่สนับสนุนการจัดประชุมและสมาคมตางๆ ที่เกี่ยวของ ผลกระทบของธุรกิจการจัดประชุมตอทองถิ่น
ปญหาและแนวทางแกไขในธุรกิจการจัดประชุม
32467 การจัดการธุรกิจการจัดนิทรรศการ
Exhibition Management
พื้นฐานธุรกิจการจัดนิทรรศการ ประโยชนจากการจัดงานนิทรรศการ ประวัติความเปนมาของการจัดนิทรรศการ
การเลือกกลุมเปาหมาย การกําหนดกลยุทธการตลาด ไดแก กลยุทธดานการจัดนิทรรศการ กลยุทธการกําหนดราคา
กลยุทธ การจัดจําหนายและกลยุทธการสงเสริมการตลาด ศิลปะการขาย ความพรอมในการจัดนิทรรศการ ไดแก ทีพ
่ ก
ั
ขนสง เสนทางคมนาคม หนวยงานที่สนับสนุนในการจัดงานนิทรรศการ และความสัมพันธของธุรกิจ ผลกระทบของ
ธุรกิจการจัดนิทรรศการตอทองถิ่น ปญหาและแนวทางแกไขในธุรกิจการจัดนิทรรศการ
32468 การจัดการธุรกิจทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
Incentive Travel Management
ประวัติความเปนมาและแนวคิดของการจูงใจ ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค และรูปแบบของการ
จัดการธุรกิจทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล การวางแผนและการคิดตนทุนของการจัดโปรแกรมทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล การ
กําหนดกลุมตลาดเปาหมาย การวางแผนกลยุทธการตลาดและการมีศิลปะการขายสําหรับธุรกิจทองเที่ยวเพื่อเปน
รางวัล หนวยงานที่สนับสนุน การจัดทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล และสมาคมตางๆ ที่เกี่ยวของ ปญหาและแนวทางแกไข
ในธุรกิจทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
32469 ประสบการณวิชาชีพการจัดการการทองเที่ยว
Professional Experience in Tourism Management
การประยุกตหลักการ
แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวสูภาคปฎิบัติ
การสัมมนา การใช
กรณีศึกษา สถานการณจําลอง เพื่อการวิเคราะหและการตัดสินใจในประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับสภาวะและการจัดการการ
ทองเที่ยว การพัฒนาบุคลิกภาพและความคิดสรางสรรค การเสริมสรางมนุษยสัมพันธ จรรยาวิชาชีพบริหารธุรกิจในการ
จัดการการทองเที่ยว กิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ
ิ ารราชการไทย
33201 การบรห
Thai Public Administration
ประวัติความเปนมาของการบริหารราชการไทย ทั้งในดานแนวคิด พฤติกรรม กระบวนการ คานิยมและ
ขนบธรรมเนียมปฏิบัติ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการจัดองคการบริหาร ระบบและโครงสรางของกระทรวง ทบวง
กรม กระบวนการและพฤติกรรมการบริหารของไทย ปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอการบริหารราชการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งปจจัยทางการเมือง ปญหาและอุปสรรคตางๆ ของการบริหารราชการ รวมตลอดถึงปญหา อุปสรรค แนว
ทางการปรับปรุง และแนวโนมในอนาคต
33202 การคลังและงบประมาณ
Public Finance and Budgeting
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบาย สถาบัน แผนปฏิบัติ และระเบียบกฎเกณฑวาดวยการคลังและ
งบประมาณ หนี้สาธารณะ การบริหารรายรับรายจายของรัฐบาล บทบาทของสถาบันการเงิน การคลังของประเทศ
ประเภทของงบประมาณ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคการวิเคราะหและจัดทํางบประมาณ ความสัมพันธระหวางระบบ
ระบบการคลังและวิธีการงบประมาณของประเทศไทย
การคลังและงบประมาณกับระบบเศรษฐ กิจและการเมือง
ตลอดจนกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ

33203 เศรษฐศาสตรเพื่อการบริหารรัฐกิจ
Economics for Public Administration
แนวคิดทฤษฎีท างจุล เศรษฐศาสตรแ ละมหเศรษฐศาสตรที่เกี่ย วของกับพฤติก รรมผูบริโภคและพฤติก รรม
ผูผลิตในดานการตัดสินใจเลือกและบริโภค การผลิต การออมและการลงทุนของสาขาเอกชนโดยอาศัยการวิเคราะห
และการพยากรณ อุปสงค การวิเคราะหตลาด และการแขงขัน บทบาทของรัฐทางดานเศรษฐกิจที่มีตอสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง การประยุกตหลักและวิธีการศึกษา และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเพื่อใชในการบริหาร
สภาพแวดลอมและการพยากรณทางเศรษฐกิจ การตัดสินใจภายใต ความเสี่ยงและความไมแนนอน การกําหนด
การคลังของประเทศรวมทั้งบทบาทของรัฐในการใชจาย
นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐทั้งทางดานการเงิน
งบประมาณและการภาษีอากร โดยการวิเคราะหแหลงที่มาและการใชจายงบประมาณของรัฐ งบประมาณการลงทุน
การวิเคราะหและประเมินคาการลงทุนภาครัฐและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
Laws and Regulations in Thai Bureaucracy
ทฤษฎี แนวคิด และหลักการในการกําหนดกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริหารงานขององคการ
ของรัฐ ที่มาของอํานาจหนาที่ สถาบันที่รับผิดชอบในการออกกฎหมายและระเบียบตางๆ ของหนวยราชการ ตัวบท
กฎหมายเกี่ยวกับ การบริหารราชการแผนดิน กฎระเบียบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ ตลอดจนปญหาในการใชกฎหมาย
และระเบียบเหลานั้น
33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning
แนวคิดพื้นฐาน กระบวนการ และวิธีในการกําหนดนโยบายสาธารณะ บทบาทและอิทธิพลของปจจัยตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบราชการตอการกําหนดนโยบายสาธารณะ ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจกําหนดนโยบาย
สาธารณะและแผนงาน กระบวนการการวางแผนพัฒนา ระดับของแผน ขั้นตอนของการวางแผน บทบาทของ
งบประมาณตอการวางแผน ปญหาและอุปสรรคของการวางแผน และการดําเนินการตามแผน
33304 ขอบขายการศึกษาและวิจย
ั ทางรัฐประศาสนศาสตร
Scope of Study and Research in Public Administration
วิวัฒนาการ ขอบขาย สถานภาพและแนวทางการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตรในแนวทางสากลและกรณี
ของประเทศไทย สภาพแวดลอมและอิทธิพลของสภาพแวดลอมที่มีตอการบริหารรัฐกิจ วิธีการวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร ประโยชนและการนําความรูจากขอบขายการศึกษาและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรไปใชในการบริหารงาน
ภาครัฐ
33401 ประสบการณวิชาชีพบริหารรัฐกิจ
Professional Experience in Public Administration
การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางการบริหารรัฐกิจสูภ
 าคปฏิบัติ การใชกรณีศึกษา สถานการณจําลอง และ
เกมการบริหาร เพื่อวิเคราะหปญ
 หาและตัดสินใจในการแกปญ
 หาทางบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ทั้งที่กําลัง
พัฒนาและพัฒนาแลว จรรยาวิชาชีพบริหารรัฐกิจ กิจกรรมกลุม
 สัมพันธเพื่อพัฒนาใหเปนผูมค
ี ุณธรรม จริยธรรม และ
ภาวะการเปนผูน
 ําที่มีประสิทธิภาพ
33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
Human Resources Development
ความเปนมา แนวคิด หลักการ ขอบเขต กระบวนการและวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งระดับผูบริหาร
และระดับ
ผูปฏิบัติงานในองคการ รวมทั้งปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สภาพและปญหาอุปสรรค
ในทางปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางแกไข แนวโนมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอนาคตรวมทั้งการประยุกตใช
33411 การแรงงานสัมพันธ
Labor Relations
พัฒนาการของการแรงงานสัมพันธทั้งในและตางประเทศ หลักการและกลไกตางๆ ของการแรงงานสัมพันธที่
มีอิทธิพลตอการกําหนดนิติสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง กฎหมายเกี่ยวกับการแรงงานสัมพันธ บทบาทของทวิ
ภาคี และไตรภาคีในการแรงงานสัมพันธ กฎเกณฑและกลไกที่กําหนดความสัมพันธระหวางฝายตางๆ เชน การ
ปรึกษาหารือรวมระหวางฝายนายจางกับลูกจางและการเจรจาตอรอง
การประนอมและการชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน
การนัดหยุดงาน และการปดงานระหวางองคการของลูกจาง นายจาง และรัฐบาล กิจกรรมสงเสริมการแรงงาน
สัมพันธ การแรงงานสัมพันธในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และสถาน
ประกอบการของธุรกิจเอกชน รวมทั้งปจจัยแวดลอมและอิทธิพลขององคการตางๆ ทั้ง ภายในและภายนอกประเทศที่
มีตอการแรงงานสัมพันธในประเทศไทย
33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย
Human Resource Planning
ความเปนมา ความสําคัญ แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค ขอบเขตและกระบวนการวางแผนทรัพยากร
ั ิ
มนุษย และปจจัยทีม
่ ีสว นสําคัญและเทคนิคในการวางแผนทรัพยากรมนุษย สภาพและปญหาอุปสรรคในทางปฏิบต
ตลอดจนแนวทางแกไข แนวโนมการวางแผนทรัพยากรมนุษยในอนาคต รวมทั้งการประยุกตใช

33420 การบริหารราชการสวนภูมิภาค
Provincial Administration
แนวคิดและหลักการในการบริหารราชการสวนภูมิภาค ระบบ รูปแบบ โครงสรางองคกร และกระบวนการ
บริหารงานราชการสวนภูมิภาค ความสัมพันธระหวางการบริหารราชการสวนภูมิภาคกับหนวยงานสวนกลางและทองถิ่น
นโยบายและแผนการบริหารราชการสวนภูมิภาค สภาพแวดลอม พฤติกรรมของขาราชการ การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารราชการสวนภูมิภาค การบริหารราชการสวนภูมิภาคทั้งตางประเทศและในประเทศ บทบาท
ของการบริหารราชการสวนภูมิตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การวิเคราะหปญหา การกําหนดแนว
ทางแกไขและมาตรการในการปองกันปญหา รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการบริหารราชการสวนภูมิภาค
33421 การบริหารทองถิ่น
Local Administration
แนวคิดและหลักการในการบริหารทองถิ่น ระบบบริหารทองถิ่น รูปแบบ โครงสรางและความสัมพันธกับ
รัฐบาลกลาง นโยบายและแผนการบริหารทองถิ่น การจัดองคการและการบริหารงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารทองถิ่น การบริหารทองถิ่นในประเทศไทย บทบาทของการบริหารทองถิ่น
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไขและแนวโนมของการบริหารทองถิ่น
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
Urban and Rural Development Administration
ความสําคัญ แนวคิด และทฤษฎีของการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท ขอบเขต แนวทาง รูปแบบ
หลักการ และวิธีการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบททั้งในประเทศและตางประเทศ ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการ
บริหารการพัฒนาเมืองและชนบท ระบบการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท แนวโนมและทิศทางการบริหารการ
พัฒนาเมืองและชนบท
กรณีศึกษาและตัวอยางของการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบททั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
33424 การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร
Development Administration and Administrative Development
วิวัฒนาการของปรัชญา แนวคิด หลักการ ขอบเขต ทฤษฎีของการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอมและปจจัย
ที่มผ
ี ลกระทบตอการบริหารการพัฒนา การบริหารการพัฒนาในประเทศไทย ทิศทางและแนวโนมการบริหารการ
พัฒนาในอนาคต
ความสําคัญ ขอบเขต รูปแบบ วิธีการพัฒนาการบริหารเพือ
่ เพิ่มสมรรถนะขององคการ เทคนิคการบริหาร
สมัยใหม กรณีศึกษาและตัวอยางในการบริหารการพัฒนา
33432 การบริหารสํานักงาน
Administrative Office Management
ความสําคัญ แนวคิด วัตถุประสงค และขอบเขตของการบริหารสํานักงาน รวมทั้งกระบวนการการบริหาร
สํานักงาน ซึ่งครอบคลุมการวางแผน การลงมือปฏิบัติงาน และการประเมินผล รวมตลอดถึงปจจัยที่เกี่ยวของ
ปญหาอุปสรรค
เครื่องมือและเทคนิค
ตลอดจนการพัฒนาการบริหารสํานักงาน
ทั้งนี้เพื่อนําไปประยุกตใชใน
หนวยงานของระบบราชการไทย
33434 กฎหมายเกี่ยวกับงานราชทัณฑ
Laws Related to Corrections
กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวของกับงานราชทัณฑ ไดแก กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมประพฤติและกฎหมายอื่นๆ และกฎหมายที่เกี่ยวกับงานราชทัณฑโดยตรงคือ
พระราชบัญญัติราชทัณฑ กฎหมายเกี่ยวกับการอภัยโทษ กฎกระทรวงมหาดไทย ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑ
ตางๆ
33435 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
Criminology and Penology
ความหมาย ลักษณะ และขอบเขตของอาชญากรรม ทฤษฎี สาเหตุของการเกิดอาชญากรรม แนวคิดและ
วิธีการตางๆ ในการปองกันอาชญากรรม และการแกไขปญหาอาชญากรรม ความหมาย ขอบเขตและวัตถุประสงคของ
วิชาทัณฑวิทยา ทฤษฎีและวัตถุ-ประสงคของการลงโทษ ระบบและวิธีการลงโทษผูกระทําความผิด การควบคุม
ผูตองขังและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจํา การปกครองเรือนจําและทัณฑสถาน
33436 การปฏิบัติตอผูกระทําความผิด
Treatment of the Offenders
แนวคิด หลักการและทฤษฎีในการปฏิบัติตอผูกระทําความผิด การปฏิบัติตอผูกระทําความผิดโดยวิธีการ
ประพฤติและพัก การลงโทษในสถานที่ควบคุม การปฏิบัติตอผูกระทําความผิดในชุมชนในแนวทางใหม เทคนิคและ
วิธีการในการอบรมแกไขผูกระทําความผิดในสถานที่ควบคุมและในชุมชน แนวความคิด ปญหา อุปสรรค และแนวโนม
ในการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดในอนาคต

33437 การบริหารงานราชทัณฑ
Correctional Administration
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี นโยบาย และกระบวนการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานราชทัณฑ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การวางแผน การจัดองคการ การบริหารงานบุคคล การอํานวยการ การประสานงาน การงบประมาณ การควบคุม และ
ประเมินผลตลอดจนวิเคราะหระบบและการคาดการณอนาคตเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานราชทัณฑ ให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
33438 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี
Information Systems for Tax Collection
แนวความคิดของระบบสารสนเทศที่มีตอการจัดการ แนวความคิดของระบบสารสนเทศกับการจัดการขอมูล
เพื่อการบริหาร ระบบขอมูลทั้งในอดีตและปจจุบัน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การจัดองคการเพื่อการบริหาร
ระบบสารสนเทศ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางของคลังขอมูล (Data Base) ลักษณะพิเศษของระบบคอมพิวเตอร
ที่ใชกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประโยชนของการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารการจัดเก็บภาษี เชน
การจัดเก็บขอมูล การตรวจสอบภาษี และการปองกันการกระทําผิดหรือหลีกเลี่ยงภาษี
33439 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต
Excise Tax Laws
ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ กฎหมายทั่ ว ไป
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ กฎหมายภาษี อ ากรในประเทศ ไทย
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติสุรา
พุทธศักราช 2493 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 พระราชบัญญัติไพ พุทธศักราช 2486 พระราชบัญญัติจัดสรรเงิน
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 พระราช-บัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ.2527 รวมทั้งกฎหมายอื่นในสวนที่เกี่ยวกับภาษี
สรรพสามิตกลาวคือ ประมวลรัษฎากร พระราช-บัญญัติศุลกากร ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และลักษณะของการดําเนินคดี
สรรพสามิต
33440 การบริหารงานสรรพสามิต
Excise Administration
แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงาน ประวัติความเปนมาและหนาที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิตใน
อดีตและปจจุบัน การแบงสวนราชการของกรมสรรพสามิต ความสําคัญและประเภทของภาษีสรรพสามิต วิธีปฎิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารงานภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 การบริหารงานภาษีสุรา การ
บริหารงานภาษียาสูบ การบริหารงานภาษีไพ ปญหาและอุปสรรคของการบริหารงานแตละประเภท วิเคราะห
เปรียบเทียบภาษีสรรพสามิตระหวางไทยกับประเทศตางๆ บทบาทและแนวโนมของภาษีสรรพสามิต และการบริหาร
ภาษีสรรพสามิตในอนาคต
33441 การตรวจสอบและการควบคุมการจัดเก็บภาษี
Tax Auditing Control
ลักษณะและหนาที่ทางการบัญชี งบดุล งบกําไรขาดทุน กระบวนการทางบัญชี 1 และ 2 หลักการบัญชีที่
สําคัญ การบัญชีสําหรับกิจการผลิต กรรมการควบคุมภายใน ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชี การตรวจสอบ
สินทรัพย การตรวจสอบสินคาคงเหลือ หนี้สินและสวนของเจาของ การสอบบัญชีในกิจการที่ใชคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับ
สรรพสามิต พรอมทั้งมาตรการตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี มาตรการปองกันและปราบปราม
การกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต ตลอดถึงเทคนิคในการตรวจสอบ สืบสวน จับกุม เปรียบเทียบปรับ รวมทั้งการทํา
รายงาน
33442 การจัดการเชิงกลยุทธในภาครัฐกิจ
Strategic Management in Public Administration
การศึกษาและวิเคราะหที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ตัวแบบและกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธใน
องคกรภาครัฐ การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธระดับตางๆ ในระดับประเทศ ระดับองคกรภาครัฐและระดับหนาที่และ
ฝายตางๆ ในองคกรภาครัฐที่ประกอบดวยภารกิจ วิสัยทัศน ปรัชญา นโยบายและวัตถุประสงค การวางแผนกลยุทธ
การวางแผนปฏิบัติการ การดําเนินกลยุทธและการกําหนดระบบและวิธีการตางๆ ในการควบคุมเชิงกลยุทธรวมทั้งการ
ประเมินผลกลยุทธ
ทั้งนี้เพื่อใหองคกรภาครัฐสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ภายใตสภาวะความไมแนนอนและภายใตกระแสโลกาภิวัฒน
่ นแปลง
33443 การบริหารการเปลีย
Change Management
ี ลตอการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ปจจัยที่มผ
ปญหาอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงองคกรภาครัฐและแนวทางในการแกไขปญหา ระบบและวิธีการควบคุมการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบตางๆ ในการเปลี่ยนแปลงองคการ เชน การรื้อปรับระบบ การบริหารคุณภาพทัว่ ทัง้ องคการ
องคการแหงการเรียนรู

33444 การบริหารองคกรภาครัฐ
Public Organization Administration
ลักษณะ ประเภท รูปแบบและทฤษฎีการบริหารองคการภาครัฐ การบริหารองคกรภาครัฐ เทคนิคการบริหาร
องคกรภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารองคกรในสวนราชการรัฐวิสาหกิจ
องคกรมหาชน
และองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เชน การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ การปฏิรูปและปรับปรุงองคกรภาครัฐ หลักและวิธีการ
เสริมสรางจิตสํานึกในการบริหาร การจัดทําบริการสาธารณะ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการปรับปรุงกระบวนการ
ระบบการทํางาน
40205 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย ชนิดของกฎหมาย การใช การยกเลิกและการตีความ
หลักทั่วไปของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่เกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม หนี้ สัญญาและการละเมิดสัญญา หลัก
กฎหมายเกี่ยวกับหางหุนสวนและบริษท
ั รวมทัง้ กฎหมายเอกเทศสัญญาทีส
่ ําคัญ
41406 ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
Introduction to Business Administration
ลักษณะขององคการธุรกิจ ธุรกิจในรูปแบบตาง ๆ หนาที่งานทางธุรกิจ การผลิต การเงิน การบริหาร การ
บริหารงานบุคคลและการตลาด เปาหมายของธุรกิจ กลไกการหาทุน และใชทุนเพื่อการดําเนินงานทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบตอสังคม ผูบริโภค พนักงานผูถือหุนและผูเคยคา
บทบาทของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของธุรกิจ ซึ่งไดแก กฎหมายที่เกี่ยวกับรูปแบบ และ
หลักเกณฑการกอตั้งองคกรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ การลมละลาย กฎหมายแรงงาน กฎหมาย
คุมครองผูบริโภค กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ
60120 หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน
Principles of Economics
ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร ซึ่งนําไปสู การแบงแยกการทํางานในสังคมระบบเศรษฐกิจกลไก และ
แนวคิดทฤษฎีทางจุลเศรษฐศาสตรและมหเศรษฐศาสตรในดานการบริโภค การผลิต การออม และการลงทุนของสาขา
รัฐบาลและสาขาเอกชน วิเคราะหปญหาความสัมพันธและความสมดุลของตลาดแบบตางๆ ในระบบปดและระบบเปด
และแนะแนวทางในการแกปญหาทางเศรษฐกิจพื้นฐาน
60450 เศรษฐศาสตรสาธารณะ
Public Economics
พื้ น ฐานเบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ การคลั ง ของรั ฐ บาล บทบาทของรั ฐ บาลที่ มี ต อ สั ง คม เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง
วิเคราะหบทบาทของรัฐบาลในการใชจายงบประมาณและการภาษีอากรทั้งในแงจุลเศรษฐศาสตรและมหเศรษฐศาสตร
ทฤษฎีการคลังสาธารณะในสภาพสถิตและสภาพพลวัต ไดแ ก ทฤษฎีเศรษฐศาสตรของภาครัฐบาล บทบาทของ
รั ฐ บาลในระบบเศรษฐกิ จ ทฤษฎี ก ารใช จ า ยของรั ฐ บาลในระดั บ ที่ เ หมาะสม การใช น โยบายการคลั ง ในการรั ก ษา
เสถียรภาพของเศรษฐกิจ การแกปญหาเศรษฐกิจและการสงเสริม การพัฒนาเศรษฐกิจ
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
Thai Political Institutions and Processes
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองของไทย ทั้งในสวนที่เปนฝายผูนําและประชาชนและกลุมอิทธิพลตางๆ
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการซึ่งมีบทบาททางการเมือง

