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องคประกอบของแรงงาน อุปทานและอุปสงคแรงงาน ตลาดแรงงาน การ
มีงานทำและการกำหนดอัตราคาจาง บทบาทของแรงงานในเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
โครงสรางของเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บทบาทและความสำคัญของเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม การขยายตัวและปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลักและ
นโยบายพื้นฐานในการพัฒนาแรงงานและอุตสาหกรรม

    

ทฤษฎีและนโยบายขัน้ พืน้ ฐานของการคาระหวางประเทศ ผลจากการคา
กับตางประเทศ การเก็บภาษีจากสินคาเขาและสินคาออกและผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ ทฤษฎีและนโยบายขั้นพื้นฐานของการเงินระหวางประเทศ อัตราแลก
เปลีย่ นเงินตราระหวางประเทศดุลการชำระเงิน ระบบการเงินระหวางประเทศ ความ
สัมพันธทางเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจระหวางประเทศ การรวมกลมุ ทางเศรษฐกิจ
การลงทุนระหวางประเทศ

 
     



     



พืน้ ฐาน : 108211
มนุษย ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม การจำแนกและหลักการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ ความจำเริญทางเศรษฐกิจและคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม การบริโภค การผลิตและการเกิดผลกระทบดานสิง่ แวดลอมทีม่ ตี อ คุณภาพ
ชีวติ แนวทางการแกไขและบรรเทาปญหาซึง่ เกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม สถานการณและการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมของ
ประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่
ความหมายลักษณะและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร ปญหาเศรษฐกิจ
การทำหนาทีข่ องระบบเศรษฐกิจ อุปสงค อุปทาน และราคาความยืดหยนุ ของอุปสงค
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และอุปทาน การใชอุปสงคและอุปทานในการปฏิบัติ พฤติกรรมของผูบริโภคและ
อรรถประโยชน ธุรกิจการผลิตและตนทุนการผลิต ตนทุนในระยะสัน้ และระยะยาว
การผลิตในระยะยาว การผลิตในระยะยาวมาก ซึง่ เกีย่ วของกับความกาวหนาและ
มลพิษ การกำหนดราคาผลผลิตในตลาดตาง ๆ ทฤษฎีราคาในเชิงปฏิบตั ิ การกระจาย
รายได การกำหนดคาจาง ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากการลงทุน ความยากจน และ
ความไมเทาเทียมกัน

    



   



  



 ⌫



วิธกี ารในการวัดรายไดประชาชาติ ปจจัยทีเ่ ปนตัวกำหนดรายไดประชาติ
การเปลีย่ นแปลงรายไดประชาชาติ วัฏจักรธุรกิจและการเคลือ่ นไหวขึน้ ลงในรายได
ประชาชาติ ทฤษฎีและมาตรการของนโยบายการคลัง ระดับราคา การเงินและการ
ธนาคาร การวิเคราะหเงินตราและการวิเคราะหรายได การคาและการเงินระหวางประเทศ
การวางงานและเงินเฟอ ความจำเริญเติบโต และการพัฒนาเศรษฐกิจเปรียบเทียบ
ทฤษฎีอปุ สงคและอุปทาน คาความยืดหยนุ พฤติกรรมผบู ริโภค การตัดสินใจ
ภายใต ความไมแนนอน การผลิตและตนทุน กำไรสูงสุด ตลาดแขงขันอยางสมบูรณ
และตลาดผูกขาด การกำหนดราคาดุลยภาพ และประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ
รายไดประชาชาติ เงิน ดอกเบีย้ รายได และรายจาย นโยบายการเงินและการ
คลัง ความสัมพันธระหวางประเทศ อุปสงครวม อุปทานรวม ดุลยภาพ ผลิตภัณฑ
และการเติบโต การบริโภคและการออม การลงทุน เงินตราในระบบเศรษฐกิจ เงินเฟอ
เงินฝด การวางงาน ดุลบัญชีเดินสะพัด การกอหนีต้ า งประเทศ ทฤษฎีและแนวคิด
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ

 ⌫   

หลักการเบือ้ งตน แนวคิด และแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี การบันทึก การ
จัดทำรายงานการเงิน การนำขอมูลทางการบัญชีไปใชในการจัดการ
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หลักการบัญชี แมบทการบัญชี วงจรการบัญชี การบัญชีสำหรับภาษี
มูลคาเพิ่ม การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการใหบริการ และกิจการพาณิชยกรรม
ระบบใบสำคัญ สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอดและบัญชีแยกประเภทยอย การ
ประยุกตใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี จริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี

พืน้ ฐาน : 130111
หลักการบัญชีสนิ ทรัพย การจำแนกประเภทตาง ๆ ของสินทรัพย การตี
ราคา การหามูลคาของสินทรัพย และการแสดงรายการสินทรัพยในงบการเงิน
หลักการบัญชีทวั่ ไป วิธกี ารบันทึกบัญชีขนั้ ตนเกีย่ วกับเงินสด ลูกหนี้ ตัว๋
เงินรับ สินคาคงเหลือ เงินลงทุน สินทรัพยทมี่ ตี วั ตนและไมมตี วั ตน หนีส้ นิ และสวน
ของผูเ ปนเจาของ การจัดทํารายงานทางการเงิน
พืน้ ฐาน : 130171
บทบาทของการบัญชีบริหาร การบัญชีตน ทุน ตนทุนมาตรฐาน การบัญชี
ตนทุนตามกิจกรรม งบประมาณ งบประมาณยืดหยุนได การวิเคราะหตนทุนปริมาณ-กําไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ การจัดทํารายงานตามสวนงาน
การกําหนดราคา การใชสารสนเทศทางการบัญชีเพือ่ การจัดการ
พืน้ ฐาน : 130111
หลักและแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีสำหรับรายการหนีส้ นิ และสวนของเจา
ของกิจการ หางหุนสวนและบริษัทจำกัด การแสดงและการวัดมูลคา การนำเสนอ
งบการเงิน
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พืน้ ฐาน : 130112 และ 130211
หลักการพื้นฐานของการบัญชีตนทุน ตนทุนงานสั่งทำ ตนทุนงานชวง
การบัญชีตน ทุนวัตถุทางตรง แรงงานทางตรง และคาใชจา ยในการผลิต การบัญชี
สำหรับผลิตภัณฑรว มและผลิตภัณฑพลอยได เศษซากและของเสีย ตนทุนมาตรฐาน
การงบประมาณ งบประมาณยืดหยุนได และการวิเคราะหผลตางจากมาตรฐาน
ระบบจัสอินไทม และตนทุนตามกิจกรรม
พืน้ ฐาน : 130112 และ 130211
แนวทางปฏิบตั ทิ างการบัญชีสำหรับธุรกิจฝากขาย กิจการรวมคา กิจการ
ขายผอนชำระ ธุรกิจลีสซิง่ หางหนุ สวน การบัญชีสำนักงานใหญและสาขา การชำระ
บัญชีของธุรกิจ การเปลีย่ นแปลงทางการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด

พืน้ ฐาน : 130112 และ 130211
การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ การทำงบการเงินรวม รายการคาทีเ่ ปน
เงินตราตางประเทศ การแปลงคางบการเงินทีเ่ ปนเงินตราตางประเทศและการบัญชี
กองทุน

พืน้ ฐาน : 130221
บทบาทของนักบัญชีบริหารและการบัญชีบริหารในองคกร แนวคิดและ
การจำแนกตนทุนสำหรับการบริหาร การบัญชีบริหารแบบเดิมและการบัญชีบริหาร
รวมสมัยสำหรับการตัดสินใจ การวางแผน และการควบคุม

พืน้ ฐาน : 130112 และ 130211
วัตถุประสงค ขอบเขต หลักเกณฑ และขอบังคับเกีย่ วกับการสอบบัญชี
หลักและวิธกี ารควบคุมภายใน เทคนิคการตรวจสอบ เทคนิคคอมพิวเตอรทชี่ ว ยใน
การสอบบัญชี การวางแผนการสอบบัญชี และรายงานการสอบบัญชี
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พืน้ ฐาน : 130221
หลักการออกแบบระบบบัญชี การประเมินและการออกแบบระบบควบ
คุมภายใน การออกแบบเอกสารและสมุดบัญชี นโยบายบัญชี การออกแบบรายงาน
ตามลักษณะธุรกิจและความตองการของผเู กีย่ วของ กรณีศกึ ษา

พืน้ ฐาน : 130221 และ 418113
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี กิจกรรมทางธุรกิจและ
วงจรธุรกิจ การไหลของขอมูลและสารสนเทศทางการบัญชี การพัฒนาระบบและ
เทคนิคในการจัดทำเอกสาร เครือ่ งมือสำหรับงานดานสารสนเทศทางการบัญชี การ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายในและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กิจกรรมทางธุรกิจ

พืน้ ฐาน : 130112, 130211 และ 132424
ภาระหนาทีข่ องธุรกิจตามกฎหมายการบัญชีและประมวลรัษฎากร การ
บัญชีสำหรับภาษีหกั ณ ทีจ่ า ย ภาษีมลู คาเพิม่ และภาษีธรุ กิจเฉพาะ การคำนวณภาษี
เงินไดธรรมดาและการคำนวณภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล ความแตกตางระหวางกำไรสุทธิ
ทางบัญชีกบั กำไรสุทธิทางภาษี และการเปดเผยรายการภาษีเงินไดในงบการเงิน
พืน้ ฐาน : 130311
วิวฒ
ั นาการ ลักษณะ โครงสราง แนวความคิดและขอสมมติฐานทางการ
บัญชี รวมถึงการนำเอาวิธกี ารและหลักการตาง ๆ ทางการบัญชีมาพัฒนาแนวความคิด
เพือ่ ใหสอดคลองกับสภาพการณดา นกฎหมายเศรษฐกิจ มาตรฐานของสถาบันแหง
วิชาชีพและสังคม หลักการบัญชีเกีย่ วกับการวัดผล การดำเนินงานประจำงวดและ
ฐานะการเงิน ตลอดจนการวัดมูลคาของสินทรัพย หนีส้ นิ และสวนของผเู ปนเจาของ
การเสนอรายงานทางการเงิน และปญหาตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
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พืน้ ฐาน : 130331
ปญหาตาง ๆ เกีย่ วกับการสอบบัญชี การใชหลักการสอบบัญชีในกรณี
ตาง ๆ และการรายงานการสอบบัญชี
ความหมาย แนวคิดและความสำคัญของการบัญชี หลักและวิธกี ารบันทึก
บัญชี หลักการบัญชีคู การปรับปรุงและปดบัญชี หลักการวัดผลกำไร การจัดทำงบ
การเงินและรายงาน และความรเู กีย่ วกับการบัญชีตน ทุน

พืน้ ฐาน : 130111
แมบทบัญชี ระบบบัญชีคู วงจรบัญชี และบัญชีเดี่ยว การบันทึกบัญชี
เกีย่ วกับสินทรัพย หนีส้ นิ และทุน การบัญชีของธุรกิจบริการ ธุรกิจซือ้ ขายสินคา และ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต การจัดทำงบกระแสเงินสด

พืน้ ฐาน : 760111
ความหมายและความสำคัญของการบัญชีเพื่อการจัดการ ปญหาและ
การประยุกต การบัญชีตนทุนและการบัญชีการเงินเพื่อการวางแผน ตัดสินใจและ
ควบคุมทางธุรกิจ การจัดทำงบประมาณ การวิเคราะหเพือ่ เลือกโครงการลงทุนและการ
วัดผลการดำเนินงาน

 ⌫     

พืน้ ฐาน : 130321
กรอบแนวคิดบัญชีบริหารและการควบคุม การจัดการทางดานตนทุน
กลยุทธการจัดการทางดานตนทุนตาง ๆ การวิเคราะหผลตาง ระบบการจัดการตนทุน
รวมสมัย การบริหารงานแบบกระจายอำนาจและการประเมินผลหนวยธุรกิจ การ
กำหนดราคาโอน ระบบการประเมินผลและการใหผลตอบแทน
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พืน้ ฐาน : 130211 และ 757121
การปฏิบตั งิ านโดยใชคอมพิวเตอรจดั ทำบัญชีตา ง ๆ รวมทัง้ การควบคุม
ภายในเฉพาะและทั่วไปทางคอมพิวเตอร
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พืน้ ฐาน : 760323
หลักการการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ และการประยุกต กลยุทธธรุ กิจ การ
ออกแบบกลยุทธทางดานบัญชีบริหาร และประเด็นตาง ๆ ทางดานบัญชีบริหารเชิง
กลยุทธ

พืน้ ฐาน : 760323
แนวคิดบัญชีบริหารทางดานการควบคุม การจำแนกความแตกตางระหวาง
การปองกัน การตรวจสอบและการแกไข สภาพแวดลอมขององคกรทีม่ กี ารควบคุม
ภายใน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมและการ
ประเมินความเสี่ยง

พืน้ ฐาน : 757122
หลักและระเบียบวิธวี จิ ยั การกำหนดปญหาการวิจยั ดานการบัญชีบริหาร
ตลอดจนการนำเสนอและรายงานวิจัย

  



การนำเสนอและอภิปรายหัวขอทีน่ า สนใจทางการบัญชีบริหารในระดับ

ปริญญาตรี

   



การศึกษาคนควาทางการบัญชีบริหาร ระดับปริญญาตรีและเรียบเรียง
เขียนเปนรายงาน
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จุดมงุ หมายและหนาทีก่ ารบริหารทางการเงิน การวางแผนและวิเคราะห
ทางการเงินรวมทัง้ การตัดสินใจตาง ๆ เกีย่ วกับการเงินการบริหารเงินสดและหลักทรัพย
ตามความตองการของตลาดการบริหารลูกหนีก้ ารบริหารสินคา และนโยบายอืน่ ๆ
ทางการเงิน

  
      

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม การสงเสริมสนับสนุนของภาครัฐสำหรับ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชนและแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง
หลักคาของเงินตามเวลา การจัดการสินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยถาวร และเงินทุน
หมุนเวียน การจัดหาเงินทุน การบริหารความเสีย่ ง และองคการตางๆ ทีใ่ หการสนับ
สนุนแหลงเงินทุน

   



พืน้ ฐาน : 131211
เทคนิคและวิธกี ารจัดหาเงินทุนของธุรกิจ การกยู มื ระยะสัน้ การจัดหาเงิน
ทุนโดยใชสินทรัพยของกิจการเปนหลักประกัน การเชา การหาทุนและการเพิ่มทุน
โดยออกหนุ กหู นุ บิรมิ สิทธิ์ และหนุ สามัญงบลงทุนคาของทุน ตลาดหลักทรัพยและ
การปรับปรุงกิจการของธุรกิจ

      

พืน้ ฐาน : 131211
วิธกี ารวิเคราะหวจิ ารณการเงินของหนวยงานตาง ๆ เทคนิคตาง ๆ ทีพ่ งึ
นำมาใชในการวิเคราะหทางการเงิน หลักการพิจารณาใหเครดิต วิธกี ารแกวกิ ฤตการ
และขอผิดพลาดตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ แกวงการธุรกิจเฉพาะแหง หรือทัว่ ๆ ไป

   



เทคนิคการจัดการทางการเงินสวนบุคคล การจัดทำงบประมาณ การซือ้
ดวยเงินสดเงินเชือ่ การประกันภัย การออม การลงทุนในทีด่ นิ หลักทรัพย การวางแผน
ทางการเงินเมื่อครบเกษียณอายุการทำงาน
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หลักและวิธกี ารพิจารณาใหสนิ เชือ่ ธุรกิจ ประเภทและวิธกี ารเรียกเก็บเงิน
หนาทีแ่ ละการบริหารงานในแผนกใหสนิ เชือ่ ขอบเขตของการใหสนิ เชือ่ กำหนดระยะ
เวลาในการใหสนิ เชือ่ การสืบฐานะเพือ่ ใหสนิ เชือ่ นโยบายการเรียกเก็บเงิน การควบคุม
และติดตามบัญชีลูกหนี้

      

พืน้ ฐาน : 131211
เทคนิคและวิธกี ารตัดสินใจในการวางแผน และบริหารเงินทุนหมุนเวียน
ตัวแบบตาง ๆ ของการจัดการเงินสด เงินลงทุนระยะสัน้ ลูกหนีแ้ ละสินคาคงเหลือ
ปจจัยและทฤษฎีในการตัดสินใจลงทุนสินทรัพย ภายใตภาวะ การเสี่ยงและความ
ไมแนนอน

      
 

พืน้ ฐาน : 131211
หลักและนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย การลงทุนกับการเก็งกำไร ปจจัย
ชักจูงใหเกิดการลงทุน กรรมวิธตี า ง ๆ และการวิเคราะหนโยบายการลงทุน การวัด
ผลตอบแทนจากการลงทุน การตัดสินใจเลือกลงทุน

   



 
  



พืน้ ฐาน : 131211
การดำเนินงาน นโยบายและบทบาทของสถาบันการเงินระหวางประเทศ
เครื่องมือในการปริวรรตเงินตรา ระบบอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการควบคุมและ
การสงเสริมความตกลงระหางประเทศอันมีผลกระทบกระเทือนตอกำไร การดำเนิน
ธุรกิจระหวางประเทศ โดยพิจารณาในแงเงินทุน ภาษีอากร แรงงาน ปญหาทางการ
ตลาดและความรวมมือระหวางประเทศ การปฏิบัติงานของฝายตางประเทศของ
ธนาคารพาณิชย

พืน้ ฐาน : 131211
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พืน้ ฐาน : 132111
การจัดการงานของสถาบันการเงินชนิดตาง ๆ โดยพิจารณาถึงองคการ
และการดำเนินงานของสถาบันการเงินทั้งในประเทศและระหวางประเทศ จัดแยก
ตามหนาที่ที่ปฏิบัติธนาคารประเภทตาง ๆ เงินทุนระหวางประเทศ ประเภทบริษัท
ตลาดหนุ และสมาคมตาง ๆ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้

หลักและวิธกี ารดำเนินธุรกิจการประกันวินาศภัย ประกอบดวยการประกัน
อัคคีภยั การประกันภัยทางทะเล การประกันรถยนต การประกันอุบตั เิ หตุ การประกันชีวติ
ประวัตขิ องการประกันชีวติ ความหมายประโยชนของการประกันชีวติ ตอ
ครอบครัวสังคมธุรกิจหลักและวิธกี ารดำเนินธุรกิจการประกันชีวติ ปจจัยตาง ๆ ใน
การคำนวณเบี้ยประกันชีวิตประเภทของการประกันชีวิตแบบตาง ๆ การเก็บเบี้ย
ประกันแบบเสนตรง เงินสำรองมูลคาเวนคืนเงินสด

พืน้ ฐาน : 131211
ลักษณะหนาที่และการจัดการของธนาคารพาณิชย ระบบการธนาคาร
พาณิชย นโยบายปลอยสินเชือ่ ของธนาคารพาณิชย การใหกยู มื และการลงทุนเงิน
สำรอง สำนักงานบัญชีของธนาคาร การแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ เครือ่ งมือ
เครดิตประเภทตาง ๆ
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พืน้ ฐาน : 131211
ขอบเขตของการวิเคราะหหลักทรัพย คุณสมบัตขิ องหลักทรัพย ลำดับขัน้
ของการวิเคราะหหลักทรัพย การคัดเลือกหลักทรัพย การคาดคะเนกำไรสุทธิและเงิน
ปนผล ทฤษฎีการประเมินมูลคาหลักทรัพย

พืน้ ฐาน : 131211
ปญหาตาง ๆ ในการวางแผนและการควบคุมการเงิน ความหมายและ
ขอบเขตการคุมงานทีส่ ำคัญวิธตี รวจสอบ และการควบคุมของฝายบริหาร การตัดสิน
ใจของนักบริหารฝายการเงินเกีย่ วกับการวางแผนกำไรและคืนทุน การเตรียมทำงบ
ประมาณตาง ๆ
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับตราสารอนุพันธและการประเมินมูลคา การ
ประเมินมูลคาสัญญาซือ้ ขายลวงหนาและสัญญาซือ้ ขายอนาคต การประเมินมูลคา
สัญญาแลกเปลีย่ น การประเมินมูลคาสิทธิอนุพนั ธ

พืน้ ฐาน : 132111
หลักวิธกี ารและแนวทางของสถาบันการเงิน การตรวจสอบสภาสินทรัพย
การประเมินราคาสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย และการประเมินมูลคาหลัก
ทรัพยตา ง ๆ

พืน้ ฐาน : 131335
นโยบายและปญหาการธนาคาร การดำเนินงานธนาคารและการแขงขัน
ระหวางสถาบันการเงินตาง ๆ ศึกษากรณีตวั อยาง
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การปฏิบตั งิ านในลักษณะพนักงานชัว่ คราว ตามโครงการทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ตลาดจนการจัดทำรายงานและนำเสนอ

พืน้ ฐาน : 131211
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการเงิน การกำหนดปญหา การวาง
รูปการวิจยั การตัง้ วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบ
สอบถาม การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสำหรับการวิจัย การเขียน
รายงานและการเสนอผลการวิจัย

  



   



พืน้ ฐาน : 131211
การนำเสนอและอภิปรายหัวขอทีน่ า สนใจทางการเงิน ในระดับปริญญาตรี

พืน้ ฐาน : 131211
การศึกษาคนควาทางวิชาการเงิน ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียน
เปนรายงาน

   



ขอบเขตและบทบาทของผูบริหารทางการเงิน วัตถุประสงคและความ
สำคัญของการจัดการทางการเงิน หลักการวางแผนและควบคุมทางการเงิน โครง
สรางเงินทุน งบประมาณเงินทุน อัตราผลตอบแทนและการจัดการความเสี่ยงทาง
การเงิน การจัดการแหลงเงินทุนระยะสัน้ ปานกลางและระยะยาว การจัดการสินทรัพย
หมุนเวียนและสินทรัพยถาวรและนโยบายอืน่ ๆ ทางการเงิน

     

พืน้ ฐาน : 759211
การวิเคราะหทางการเงิน การลงทุน การปฏิบัติงานและเครดิต วิธีการ
แกไขเกีย่ วกับวิกฤตการณและขอผิดพลาดตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในธุรกิจ
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พืน้ ฐาน : 759211
ทฤษฎีและแบบจำลองทางการเงินที่ใชในการวิเคราะหงบการเงินและ
การวางแผนงบประมาณ การประยุกตหลักการทางการเงินในการตัดสินใจทางธุรกิจ

แนวความคิดทางการบริหารและการจัดการการจัดการแบบวิทยาศาสตร
การจัดการตามแนวมนุษยสัมพันธ ระบบราชการ โครงสรางลักษณะดำเนินธุรกิจ
ประเภทตาง ๆ และหนาทีท่ างธุรกิจสภาพสิง่ แวดลอมทีม่ อี ทิ ธิพลตอการบริหารธุรกิจ
กระบวนการจัดการและหนาทีท่ สี่ ำคัญของ นักบริหาร

สภาพแวดลอมทางกฎหมายของธุรกิจ ความหมายทีม่ า และประเภทของ
กฎหมาย กระบวนการยุตธิ รรม การระงับขอพิพาท โดยศาลและอนุญาโตตุลาการ
นอกศาล ความรับผิดทางกฎหมายของธุรกิจ ในดานตาง ๆ
หลักการจัดองคการตามทฤษฎีตาง ๆ ลักษณะโครงสรางขององคการ
แบบทางการและไมเปนทางการ พฤติกรรมของบุคคลและกลุมเรียนรู การจูงใจ
สิง่ แวดลอมเกีย่ วกับองคการ การแกไขความขัดแยงในองคการ การพัฒนาองคการ

พืน้ ฐาน : 132111
หลักและวิธกี ารดำเนินงานดานบุคลากร เพือ่ เสริมสรางประสิทธิภาพใน
การทำงาน การเสริมสรางขวัญและสิง่ จูงใจ การรับสมัคร การคัดเลือก การบรรจุ และ
แตงตัง้ การพิจารณาความดีความชอบ ระเบียบวินยั เทคนิค การสัมภาษณ หลักวิธี
การคิดคาจางคาตอบแทน สวัสดิการบริการทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกพนักงาน
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พืน้ ฐาน : 132142 หรือ 453111
ความสำคัญของภาษีอากรตอการพัฒนาประเทศ หลักการปฏิบตั จิ ดั เก็บ
ภาษีอากรที่ดี ความรับผิดชอบทางภาษีอากรของธุรกิจ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล ภาษีการคา ภาษีนติ บิ คุ คลตางประเทศและความตกลงระหวาง
ประเทศเพื่อเวนการเก็บภาษีซอน

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีตอสังคม ผลกระทบ
ของสภาพแวดลอมทีม่ ตี อ การบริหารธุรกิจ การตอบสนองของธุรกิจตอความตองการ
ของสังคม โดยจะมงุ เนนถึงความรับผิดชอบของธุรกิจทีม่ ตี อ กลมุ บุคคลตาง ๆ ไดแก
ลูกคา พนักงาน ผลู งทุน สภาพแวดลอม และประเทศชาติ

พืน้ ฐาน : 132111
วิธดี ำเนินงาน และการจัดการสำนักงานอยางมีประสิทธิภาพ งานสารบรรณ
เอกสารแบบตาง ๆ การพัสดุและครุภณ
ั ฑ การจัดทำงบประมาณ การจัดเก็บเอกสาร
การติดตอและประชาสัมพันธ

     

พืน้ ฐาน : 132111
ความสำคัญและลักษณะของการสือ่ ขอความในองคการแบบตาง ๆ ของ
การสือ่ ขอความ ปญหาของการสือ่ ขอความในองคการ การวางแผนการสือ่ ขอความ
ตลอดรูปแบบของการสื่อขอความในองคการ บทบาทของการสื่อขอความทางการ
บริหารในภาคเอกชนกับรัฐบาล

    



พืน้ ฐาน : 132111
บรรยากาศของธุรกิจทัว่ ๆ ไป ความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม อิทธิพล
ของสภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองแบบตาง ๆ ของสถาบันธุรกิจ
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ไทย การปรับปรุงธุรกิจใหเขากับสภาพแวดลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลง การพิจารณาถึงกฎ
ขอบังคับโดยทัว่ ๆ ไป

     

พืน้ ฐาน : 132221
แนวคิด หลักการ และสวนประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร
บทบาทของผจู ดั การดานทรัพยากรมนุษย กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

 
   



   



 
  



พืน้ ฐาน : 132221
หลักและนโยบายการจายคาจาง คาตอบแทน ประเภทของคาจาง คา
ตอบแทน การกำหนดวิธกี ารจาย วิธกี ารปรับอัตราคาจาง คาตอบแทน การพิจารณา
ความดีความชอบ และการใหสวัสดิการ
พืน้ ฐาน : 132221
ปจจัยตาง ๆ ซึง่ เกีย่ วพันในการดำเนินงาน บริหารงาน การเจรจาตอรอง
วิธกี ารทำสัญญาและระงับขอพิพาทแรงงาน การบำรุงขวัญพนักงาน จิตวิทยาทาง
อุตสาหกรรม ตลอดจนนโยบายตาง ๆ เกีย่ วกับการใชอตุ สาหกรรมสัมพันธอยางมี
ประสิทธิภาพ

พืน้ ฐาน : 132111
การจัดการขอมูลและสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจใน
องคการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรขอมูล การจัดการระบบฐาน
ความรู การพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส กระบวนการทางธุรกิจและการออกแบบองคกร
เพื่อการแขงขันโดยอาศัยระบบสารสนเทศอยางมีจริยธรรม
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พืน้ ฐาน : 132111
เทคนิคการวิเคราะห และออกแบบระบบงาน การนำระบบงานไปใช การ
วิเคราะหระบบงานปจจุบนั การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร การเลือกใชคอมพิวเตอร
ใหเหมาะสมกับงาน การควบคุมและการรักษาความปลอดภัยของขอมูลคอมพิวเตอร
และสวนประกอบ มีการศึกษานอกสถานที่
พืน้ ฐาน : 132338
วิธกี ารพยากรณสถานะของธุรกิจ การใชดลุ พินจิ การประยุกตหลัก และ
วิธกี ารทางสถิติ การวิเคราะหแนวโนม สหสัมพันธและการถดถอย การวิเคราะหอนุกรม
เวลา การสำรวจและทดสอบตลาด ตัวแบบตาง ๆ ทีม่ รี ากฐานจากพฤติกรรมการเรียน
รู การสรางและจำลองตัวแบบ วิธกี ารพยากรณทางออม การประเมินผลและการทำให
การพยากรณสมบูรณแบบ
แนวคิดทฤษฎีและเทคนิคการเจรจาตอรอง เพื่อพัฒนาทักษะในการ
เจรจาตอรองเพือ่ ใหโนมนาวคเู จรจา เพือ่ ประสิทธิภาพของธุรกิจ การศึกษาจะมีการ
ฝกฝนโดยใชบทบาทสมมติและการใชกรณีศึกษา

    
        

การตัดสินใจภายใตความไมแนนอน และภายใตความเสีย่ ง การวิเคราะห
เชิงปริมาณ สำหรับปญหาทางธุรกิจ โดยประยุกตหลักการของโปรแกรมคณิตศาสตร
ทฤษฎีแถวรอคอย ทฤษฎีเกมส และการวิเคราะหมารคอฟ
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พืน้ ฐาน : 132142 หรือ 453111
กฎหมายธุรกิจเกีย่ วกับการขออนุญาตจัดตัง้ โรงงาน การขอรับการสงเสริม
การลงทุน การจดทะเบียนเครือ่ งจักร การประกอบกิจการคลังสินคา การจดทะเบียน
สิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับทีด่ นิ การประกอบกิจการจัดสรร ปายและทีด่ นิ
พืน้ ฐาน : 132142 หรือ 453111
กฎหมายธุรกิจเกีย่ วกับสถาบันการเงินประเภทตาง ๆ ธนาคารพาณิชย
บริษทั เงินทุนหลักทรัพย ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ธุรกิจประกันภัย การควบคุมของรัฐ
ตอสถาบันเหลานัน้ การใชตราสารเครดิตประเภทตาง ๆ ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใชเงิน
เช็ค การประกันวินาศภัยและการประกันชีวติ

 ⌫     

พืน้ ฐาน : 132142 หรือ 453111
กฎหมายธุรกิจเกีย่ วกับการเดินเรือพาณิชย ความรับผิดชอบของเจาของ
เรือ นายเรือ ลูกเรือ การขนสงสินคาทางทะเล การเชาเรือ การกภู ยั ทางทะเล การประกัน
ทางทะเล การเฉลีย่ ภัยทางทะเล การทาชายฝง และอเู รือ

 
    



 
   



พืน้ ฐาน : 132142 หรือ 453111
กฎหมายธุรกิจวาดวยความรับผิดชอบของผผู ลิต ผจู ำหนายสินคาและ
บริการตอผบู ริโภค สิทธิของผบู ริโภค การควบคุมการโฆษณา การควบคุมฉลากสินคา
การควบคุมราคา การควบคุมมาตรฐานสินคา การปองกันการผูกขาด การสงเสริม
การแขงขันทีเ่ ปนธรรมทางธุรกิจ การคมุ ครองผบู ริโภค สำหรับสินคาเฉพาะอยาง

พืน้ ฐาน : 108111 หรือ 132111
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การจัดการทรัพยากรของธุรกิจดานการผลิต การเงิน การตลาด และ
ทรัพยากรมนุษย การจัดสรรทรัพยากรทีม่ อี ยอู ยางจำกัด โดยคำนึงถึงคาเสียโอกาส
เพือ่ ใหเกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการใชทรัพยากร และอืน่ ๆ

 
  



   



 
  



 ⌫
   



พืน้ ฐาน : 132111
ความหมายและประเภทของธุรกิจขนาดยอม การวิเคราะหความเปนไป
ไดในการจัดตัง้ ธุรกิจลักษณะและปญหาในการจัดการงานบุคคล การเงิน การผลิต
การจัดการของธุรกิจประกอบการผลิตสินคาและบริการรวมถึงการตลาดในธุรกิจ

พืน้ ฐาน : 134111 และ 131211 หรือ 132211
กลยุทธและนโยบายทางธุรกิจ การวิเคราะหปญหาตาง ๆ ในทรรศนะ
ของผจู ดั การ เพือ่ ใชในการวางแผนการดำเนินงานใหบรรลุถงึ เปาหมายของธุรกิจ

พืน้ ฐาน : 132111
การจัดตั้ง วิธีการ และปญหาของวิสาหกิจแรกตั้ง ที่ผูเริ่มกิจการตอง
ประสบปญหา การจัดหาเงินทุน การดำเนินงานเพือ่ ขอรับการสงเสริม การวางแผน
การขยายงานและการวิเคราะหเบือ้ งตน เพือ่ หาความเหมาะสมของโครงการตาง ๆ

พืน้ ฐาน : 132111
ความหมายและความสำคัญขององคการเพื่อการเรียนรู กระบวนการ
พัฒนาองคการเพือ่ การเรียนรู กระบวนการแสวงหาความรู การแบงปนความรู และ
การนำความรไู ปประยุกตในการบริหารงาน ลักษณะเฉพาะทีบ่ ง ชีร้ ะดับของการเปน
องคการเพือ่ การเรียนรู คานิยมทางวัฒนธรรมคำมัน่ ของผบู ริหารและการใหอำนาจ
การสือ่ สาร การถายโอนองคความรู ลักษณะเฉพาะของพนักงาน และการยกระดับ
ผลการปฏิบัติงาน
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พืน้ ฐาน : 132111
การวางแผนและการกำหนดจำนวนบุคคล ความสามารถ ความเหมาะ
สมเรือ่ งคุณภาพและปริมาณงานภายในองคการ เพือ่ การบรรจุ การเลือ่ นตำแหนง
การโยกยาย การใหออกจากงาน ทัง้ การปรับปรุงและแกไขปญหาดานกำลังคน
พืน้ ฐาน : 132111
การวางแผน เทคนิค และการสรางแบบทดสอบมาตรฐาน การประเมิน
ผลบุคคลแบบตาง ๆ ทีใ่ ชในการจัดการงานบุคคล ทฤษฎีและเกณฑการวัดผลการ
ปฏิบตั งิ าน การวัดบุคลิกภาพและทัศนคติโดยอาศัยเครือ่ งมือทางคณิตศาสตรและ
จิตวิทยา ปญหาในการทดสอบ และการประเมินผลบุคคลองคประกอบในการประ
เมินความสัมฤทธิ์ผลในการทำงาน

พืน้ ฐาน : 132338
ทฤษฎีและเทคนิคเบื้องตนของการจัดการโดยนำเทคนิคจำลองและ
เกมส เพือ่ มาใชแกปญ
 ญาการจัดการธุรกิจตาง ๆ ทางการเงิน การตลาด การจัดการ
และการผลิต มีการศึกษานอกสถานที่

พืน้ ฐาน : 132111
การประเมินโครงการทางธุรกิจ ดานการจัดการ การผลิต การเงิน การตลาด
การบุคลากร และคุณคาทางเศรษฐกิจของโครงการ การคำนวณคาตอบแทนของ
โครงการ กฎเกณฑการตัดสินใจ วิธกี ารจัดเตรียมงาน การศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการทางดานเทคนิค และสภาพแวดลอมทีจ่ ะอำนวยในการดำเนินงานโครงการ
ทำไดอยางมีประสิทธิภาพ
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พืน้ ฐาน : 132142 หรือ 453111
กฎหมายธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสินคาระหวางประเทศ การสั่งสินคา
เขา การสงสินคาออก พิธีการศุลกากร ภาษีศุลกากร การลงทุนระหวางประเทศ
ตลาดเงินตราตางประเทศ การควบคุมการปริวรรตเงินตรา การใหสินเชื่อการคา
ระหวางประเทศ การกยู มื เงินระหวางประเทศของภาคเอกชน ปญหาภาษีของธุรกิจ
การเงินระหวางประเทศ

พืน้ ฐาน : 132142 หรือ 453111
กฎหมายธุรกิจวาดวย สิทธิบตั ร เครือ่ งหมายการคา ลิขสิทธิ์ การขอรับ
การคมุ ครองสิทธิ์ การโอนสิทธิ์ และการละเมิดสิทธิทรัพยสนิ ในทางปญญา
หลักแนวความคิด วัตถุประสงค และวิธกี ารดำเนินธุรกิจระหวางประเทศ
ในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของธุรกิจระหวางประเทศ การ
กำหนดโครงสรางองคการ การกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานทางดานการ
เงิน การผลิต การตลาด การบุคคล และระบบขอมูลเพื่อการบริหารธุรกิจระหวาง
ประเทศ ในสภาพแวดลอมนัน้

 ⌫⌫   

สภาพแวดลอมในประเทศตาง ๆ มีผลตอการวางรูปแบบการบริหารธุรกิจ
อยางไร ลักษณะการบริหารธุรกิจในประเทศตาง ๆ โดยเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห
จุดแข็ง จุดออน ของการบริหารในรูปแบบตาง ๆ

 ⌦  



การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการที่ไดรับมอบ
หมายตลาดจนการจัดทำรายงานและนำเสนอ
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หลักและระเบียบวิธกี ารวิจยั ทางธุรกิจ การกำหนดปญหา การวางรูปการ
วิจยั การตัง้ วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม
การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิตสิ ำหรับการวิจยั การเขียนรายงานและการ
เสนอผลการวิจัย

  



   



การนำเสนอและอภิปรายหัวขอทีน่ า สนใจทางธุรกิจ ในระดับปริญญาตรี
การศึกษาคนควาทางธุรกิจ ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปน

รายงาน

     



รูปแบบขององคการธุรกิจ ความสำคัญ บทบาทและผลกระทบที่มีตอ
สังคม วัตถุประสงคของธุรกิจและความสัมพันธระหวางหนาทีแ่ ละกิจกรรมทางธุรกิจ
บทบาทของแตละหนาที่และจริยศาสตรในการดำเนินธุรกิจ

     

พืน้ ฐาน : 757111
แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ ทฤษฎีองคการและการจัดการ
การตัดสินใจ การวางแผน การจัดองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย ภาวะผนู ำ
การสรางแรงจูงใจ การติดตอสือ่ สารในองคการ การจัดการความขัดแยงและการควบคุม

 
   



ความรพู นื้ ฐานเกีย่ วกับคอมพิวเตอร ประวัตคิ วามเปนมา องคประกอบ
และการทำงานของคอมพิวเตอร ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต การนำคอมพิวเตอรมา
ใชในงานสวนบุคคลและองคการ ความสำคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับการ
ดำเนินธุรกิจ แนวโนมในอนาคตตอระบบธุรกิจ และประยุกตใชโปรแกรมสำเร็จรูป
ทางธุรกิจ
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การนำหลักและวิธกี ารทางสถิตมิ าใชในการตัดสินใจทางธุรกิจ ความนา
จะเปนและตัวแปรสมุ การวัดแนวโนมเขาสสู ว นกลาง ทฤษฎีการแจกแจงความนา
จะเปน การสุมตัวอยางและการวัดการกระจาย ชวงความเชื่อมั่น การทดสอบ
สมมติฐาน การเปรียบเทียบประชากรสองกลมุ การวิเคราะหความแปรปรวน ความ
ถดถอยและสหสัมพันธ อนุกรมเวลา การพยากรณและเลขดัชนี การทดสอบ
ไคสแควร การประมาณคาและการตัดสินใจภายใตความไมแนนอน

     

คณิตศาสตรเบือ้ งตนทีจ่ ำเปนสำหรับธุรกิจ การคำนวณหาดอกเบีย้ การ
คิดคาเสือ่ มราคา มูลคาปจจุบนั และเงินงวด คณิตศาสตรสำหรับการซือ้ และการขาย
การประกันภัย การตัดสินใจภายใตความเสีย่ งและความไมแนนอน ฟงกชนั่ อนุพนั ธ
และปริพันธและการประยุกตเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

    



 
   



พืน้ ฐาน : 757111 และ 757122
หลักและการประยุกตใชเทคนิคการพยากรณสำหรับธุรกิจ การตรวจสอบ
รูปแบบขอมูลและการเลือกเทคนิคการพยากรณ การประยุกตใชทฤษฎีทางสถิตเิ พือ่
การพยากรณและการทดสอบสมมติฐาน การพยากรณดว ยการวิเคราะหการถดถอย
และการแยกสวนประกอบอนุกรมเวลา รวมถึงการใชดุลพินิจในการพยากรณและ
การจัดการกระบวนการพยากรณ

พืน้ ฐาน : 757122
บทบาทและความสำคัญของการวิเคราะหเชิงปริมาณที่มีตอการตัดสิน
ใจทางธุรกิจ พัฒนาการของการวิเคราะหเชิงปริมาณ การควบคุมสินคาคงคลัง การ
โปรแกรมเชิงเสน เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ การวิเคราะหเสนทาง
วิกฤตและแบบมาคอรฟ แบบจำลองแถวคอย การจำลองสถานการณและทฤษฎีเกมส
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สภาพแวดลอมทางกฎหมายธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและ
ความเปนมา ประเภทของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การระงับขอพิพาทโดย
ศาลและอนุญาโตตุลาการและความรับผิดทางอาญาและแพง

พืน้ ฐาน : 757121 และ 757111
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โครงสรางของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ สารสนเทศ ระบบและรูปแบบ การตัดสินใจ ระบบ
สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ การพั ฒ นาระบบสารสนเทศ ฐานข อ มู ล เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการประยุกต

พืน้ ฐาน : 757121
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายมาใชเปนเครื่องมือใน
การดำเนินธุรกิจ การเปลีย่ นแปลงรูปแบบและกระบวนการทางธุรกิจ ระบบการซือ้
ขาย การทำธุรกรรมในการซือ้ ขายสินคาและบริการ รูปแบบการแขงขัน การชำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส ระบบความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบ
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
แนวคิดการประกอบการ ลักษณะเฉพาะของผปู ระกอบการ การแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจ ทัศนมิตขิ องการประกอบการ ลูกคาเปาหมาย ความคิดเชิงกลยุทธ
และกุลยุทธธรุ กิจ แผนธุรกิจ การจัดการการประกอบการ

ลักษณะเฉพาะของการจัดการนวัตกรรมในองคการ กระบวนการของ
นวัตกรรม การจัดการระบบนวัตกรรมในองคการ วัฒนธรรมสำหรับนวัตกรรมใน
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องคการ กลยุทธการวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสำหรับนวัตกรรมในองคการ
กลยุทธองคการนวัตกรรม นวัตกรรมกับการทำธุรกิจระดับโลก

 ⌫ 



ทีมงานทีม่ ปี ระสิทธิผล โครงสรางและองคประกอบของทีมงาน กระบวน
การพัฒนาทีมงาน กระบวนการจัดการทีมงาน ปญหาและวิธกี ารในการแกไขปญหา
ของทีมงาน การพัฒนาวัฒนธรรมองคการเพือ่ การทำงานเปนทีม

   



 ⌫
   



 ⌫   



พืน้ ฐาน : 757112
ผลกระทบทางดานศีลธรรมระหวางวัฒนธรรมทีแ่ ตกตางกัน ความรับผิดชอบ
ทีม่ ตี อ สังคม แนวคิดและทฤษฎีทางดานจริยศาสตร การกำหนดหลักจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ การจัดการจริยศาสตร ทางธุรกิจและนโยบายทางดานการบริหาร การมี
สวนรวมในการกำหนดจรรยาบรรณและการตรวจสอบ กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับจริยศาสตร
ทางธุรกิจ

พืน้ ฐาน : 761111
ความหมายของเทคโนโลยี บทบาท และความสำคัญตอธุรกิจ นวัตกรรม
ทางธุรกิจและระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมเพือ่ การจัดการเทคโนโลยีทาง
ธุรกิจและการประยุกตเทคโนโลยีนำสมัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
พืน้ ฐาน : 757112
ความหมายและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลตอรูปแบบการบริหาร บทบาทของการจัดการการเปลีย่ นแปลงทีม่ ตี อ ประสิทธิผล
ขององคการ การจูงใจผอู นื่ และการยอมรับการเปลีย่ นแปลง การเปลีย่ นแปลง เชิง
กลยุทธ การควบคุมกระบวนการเปลีย่ นแปลง กระบวนการสำหรับการจัดการการ
เปลี่ยนแปลง
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ความสำคัญของภาวะผูนำ ลักษณะเฉพาะของผูนำที่ดี วิสัยทัศนและ
ทักษะที่เหมาะสมของผูนำ การจัดการการเปลี่ยนแปลงและบทบาทของผูนำ การ
พัฒนาภาวะผูนำ

แนวคิด กระบวนการ และกลยุทธในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางมี
ประสิทธิภาพ
พืน้ ฐาน : 757112
ปรัชญา หลักการ และกลยุทธในการจัดการคาตอบแทน ความสัมพันธ
ของระบบการจัดการคาตอบแทนและงบการเงิน คาตอบแทนพืน้ ฐาน คาตอบแทน
ผันแปร การบริหารและการประเมินผลคาตอบแทน และความแตกตางของคาตอบ
แทนในประเทศตาง ๆ
โครงสราง รูปแบบ และกระบวนการในการพัฒนาองคการ การพัฒนา
องคการในสภาพแวดลอมระหวางประเทศ จริยธรรมและทิศทาง การพัฒนาองคการ
ในอนาคต

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การวิเคราะหงาน เกณฑใน
การประเมินผูสมัครที่มีศักยภาพ เทคนิคในการสรรหา การสัมภาษณเพื่อการคัด
เลือก การทดสอบ ความเชือ่ ถือไดและความตรงของการวัด การประเมินผลกระบวน
การสรรหาและการคัดเลือก

แนวคิดและเครื่องมือของการคิดเชิงกลยุทธ กฎและกติกาของเกม
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หมากลอม วิธกี ารเบือ้ งตนของการเลนเกม ตัง้ แตขนั้ เริม่ ตน ขัน้ กลาง และขัน้ สูง การ
เลนเกมจริง และการประยุกตทางธุรกิจของเกม

 
   



 ⌫  ⌧



 
   



   



พืน้ ฐาน : 757112
การจัดการเทคโนโลยีรว มสมัย การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการภายใต
การผสมผสานกับสภาพแวดลอม มนุษย องคการ และองคประกอบทางเทคโนโลยี
หลักและวิธีการในการออกแบบองคการและระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล หลัก
การออกแบบเกณฑของนวัตกรรมกระบวนการ
ความหมาย ประเภท หลักการและแนวทางปฏิบตั ขิ องการภาษีธรุ กิจ ผู
ทีม่ หี นาทีเ่ สียภาษี การคำนวณภาษี การจัดทะเบียน และการจัดทำรายงานเพือ่ ยืน่
แบบแสดงรายการภาษีอากรประเภทตาง ๆ

พืน้ ฐาน : 757321
ประเภทของธุรกิจกับการจัดการฐานขอมูล การรวบรวมจัดเก็บขอมูล
ทางธุรกิจ การจัดการฐานขอมูล แบบจำลองการจัดเก็บฐานขอมูล การใชเครือ่ งมือ
ในการจัดการฐานขอมูล การจัดการฐานขอมูลทางธุรกิจอยางมีประสิทธิผล กลวิธี
การคนหาและเทคนิคการนำเสนอขอมูลจากฐานขอมูลทีจ่ ดั เก็บเพือ่ นำไปใชงานใน
เชิงธุรกิจ
พืน้ ฐาน : 757112
บทบาทและหนาทีด่ า นการขนสง แบบจำลองการขนสง การสงกำลังดาน
การขนสง การจัดการเชิงกลยุทธ เพือ่ ลดตนทุนและเพิม่ ผลิตภาพ การวิเคราะหระบบ
การขนสงและสัญญา กระบวนการขนสงและการสงมอบใหกบั ลูกคา ตลอดจนกรณี
ศึกษาดานการจัดการการขนสง
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พืน้ ฐาน : 757112
การวิเคราะหการแขงขันทางธุรกิจ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ การ
กำหนดวิสัยทัศนและภารกิจขององคการ การวางแผนเชิงกลยุทธในระดับบริษัท
หนวยธุรกิจและระดับปฏิบัติการ การนำไปปฏิบัติ การประเมินผลและแนวคิดการ
ควบคุมเชิงกลยุทธ โดยใชกรณีศกึ ษา

พืน้ ฐาน : 757112
ความหมายและความสำคัญของการควบรวมกิจการ การวิเคราะหและ
การตัดสินใจในการควบรวมกิจการ กระบวนการ วิธกี าร ประโยชน ผลกระทบจาก
การควบรวมกิจการ รวมทัง้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ

พืน้ ฐาน : 757111
กระบวนการวางแผนระบบสารสนเทศ มุมมองของกลยุทธองคการ เปา
หมาย นโยบาย การวางแผน รูปแบบการจัดการองคการ การออกแบบกระบวนการ
ทางธุรกิจในกิจกรรมตางๆ การวิเคราะหระบบงาน และระเบียบขัน้ ตอนการปฏิบตั กิ าร

พืน้ ฐาน : 757112
ทฤษฎี แนวคิดและเทคนิคในการพัฒนาและการประเมินผลกลยุทธ
โลจิสติกส กรอบแนวคิดในการวิเคราะหบทบาทการแกตา งและกลยุทธการเจรจาตอ
รองทางการจัดการโลจิสติกสในรูปแบบตาง ๆ เทคนิคการแกตา งและการเจรจาตอ
รองในสถานทีท่ ำงาน การพัฒนาทักษะในการเจรจาตอรอง
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