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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการเงิน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต		สาขาวิชาการบริหารการเงิน

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Business	Administration	Program	in	Financial	Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การบริหารการเงิน)	

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 บธ.บ.	(การบริหารการเงิน)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Business	Administration	(Financial	Management)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.B.A.	(Financial	Management)

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร					ไม่น้อยกว่า			135		หน่วยกิต	

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30   หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

	 	 2.1	 กลุ่มวิชาแกน

	 	 2.2	 กลุ่มวิชาเอก	

	 	 	 (1)	 วิชาเอกบังคับ

	 	 	 (2)	 วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า  99   หน่วยกิต

	 		51			หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า			48			หน่วยกิต

	 		36			หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า			12			หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า   99   หน่วยกิต

	 			51			หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า				48			หน่วยกิต

	 			36			หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า				12			หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต

 4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม 

	 	 (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

   2   หน่วยกิต      9   หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  135  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  135  หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต

	 (เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)	

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99  หน่วยกิต

 1)  กลุ่มวิชาแกน  51  หน่วยกิต

	 0105	327	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Business

	 0900	101	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Business	

	 0901	101	 หลักการบัญชีขั้นต้น																					 3(3-0-6)	

	 	 Principles	of	Accounting	

	 0901	204	 การภาษีอากร	1	 3(3-0-6)

	 	 Taxation	1	

	 0901	205	 การบัญชีเพื่อการจัดการ															 3(3-0-6)	

	 	 Accounting	for	Management	

	 0902	101	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Marketing	

	 0903	101	 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Management	and	Organizational	Behavior	

	 0903	281	 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์	 3(3-0-6)

	 	 ธุรกิจใหม่

	 	 Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation

	 0904	101	 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Business	Computer	and	Information	Technology

	 0907	104	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Microeconomics	1

	 0907	105	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Macroeconomics	1

	 0909	202	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Law	

	 0909	203	 สถิติธุรกิจ																	 3(3-0-6)

	 	 Business	Statistics

	 0909	301	 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	 3(3-0-6)

	 	 Productions	and	Operations	Management

	 0909	302	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Finance

	 0909	303	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Research	Methodology

	 0909	401	 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)

	 	 Business	Policy	and	Strategic	Management

 2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า   48 หน่วยกิต

        (1) วิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต

	 0905	302		 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Financial	Markets	and	Institutions

	 0905	303	 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Investment	and	Securities	

	 	 Analysis

	 0905	401	 การจัดการสินเชื่อ	 3(3-0-6)

	 	 Credit	Management

	 0905	402	 การด�าเนินงานธนาคารพาณิชย์	 3(3-0-6)

	 	 Commercial	Bank	Operations	

	 0905	403	 วาณิชธนกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Investment	Banking

	 0905	404	 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Financial	Planning	and	Control

	 0905	405		 การจัดการทางการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Financial	Management

	 0905	406		 สัมมนาการบริหารการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Seminar	in	Financial	Management

	 0905	412	 การจัดการความเสี่ยง	 3(3-0-6)

	 	 Risk	Management

	 0905	414	 การจัดการการเงินส่วนบุคคล	 3(3-0-6)

	 	 Personal	Financial	Management

	 0905	418	 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Analysis	of	Financial	Reports	

	 0905	419	 การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International	Financial	Management	

        (2) วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต

	 											(นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้)

	 0901	451	 การวางแผนภาษีอากร	 3(3-0-6)

	 	 Tax	Planning

	 0903	282	 การเงินส�าหรับผู้ประกอบการ		 3(3-0-6)

	 	 Finance	for	Entrepreneurs

	 0903	354	 หลักการประกันภัย	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Insurance											

	 0905	411	 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการ	 3(3-0-6)

	 	 กลุ่มหลักทรัพย์

	 	 Security	Analysis	and	Portfolio	Management	

	 0905	413	 อนุพันธ์ทางการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Financial	Derivatives
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	 0905	415	 การวิจัยทางการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Research	in	Finance

	 0905	416	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Quantitative	Analysis	of	Finance

	 0905	417	 ธุรกิจเงินร่วมลงทุนส�าหรับบริษัทนอกตลาด	 3(3-0-6)

	 	 หลักทรัพย์			

	 	 Private	Equity	and	Venture	Capital	

	 0905	420	 การเงินเพื่อการจัดการอสังหาริมทรัพย์	 3(3-0-6)

	 	 Real	Estate	Finance

	 0906	203	 การค้าระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International	Trade

	 0907	402	 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง	 3(3-0-6)

	 	 Theory	and	Policy	of	Public	Finance

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 ๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า		6	หน่วยกิต		โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

	 0199	499	 สหกิจศึกษา**	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education	

	 0903	430	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการ	 2(300	ชั่วโมง)

	 	 บริหารธุรกิจ*

	 	 Business	Administration	Internship

*ฝึกงานไม่น้อยกว่า	300	ชั่วโมง	การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	

และไม่นับหน่วยกิต

**เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการ	 

ไม่น้อยกว่า	4	เดือน	

การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต
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แผนการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการเงิน
     

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม
สหกิจศึกษา

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2 2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2 2

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 8

0900	101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
Introduction	to	Business

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0902	101 หลักการตลาด	
Principles	of	Marketing

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม
สหกิจศึกษา

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2 2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ
Design	Thinking

2 2

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 2

0901	101 หลักการบัญชีขั้นต้น	
Principles	of	Accounting

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0903	101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
Management	and	Organizational	Behavior

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0904	101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	
Business	Computer	and	Information	Technology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0907	104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1
Microeconomics

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18  หน่วยกิต 18  หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม

สหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6	 6	

0105	327 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	

English	for	Business	

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0901	205 การบัญชีเพื่อการจัดการ		

Accounting	for	Management

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0907	105 เศรษฐศาสตร์มหภาค	1	

Macroeconomics	1

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0909	302 การเงินธุรกิจ

Business	Finance

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม

สหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 			6	

0905	302 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

Financial		Markets	and	Institutions

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0909 202 กฎหมายธุรกิจ

Business	law

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0909	203 สถิติธุรกิจ	

Business	Statistics

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0909	301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ

Production	and	Operation	Management

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม

สหกิจศึกษา

0903	281 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่	

Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation	

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0905	402 การด�าเนินงานธนาคารพาณิชย์

Commercial		Bank		Operations

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0905	303 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์

Principles	of		Investment	and	Securities	Analysis

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0905	404 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน

Financial	Planning	and	Control

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0905	405 การจัดการทางการเงิน

Financial	Management

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0905	412 การจัดการความเสี่ยง

Risk	Management

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม

สหกิจศึกษา

0901	204 การภาษีอากร	1

Taxation	1

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0905	401 การจัดการสินเชื่อ

Credit	Management

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0905	403 วาณิชธนกิจ

Investment		Banking

- 3(3-0-6)

0905	414 การจัดการการเงินส่วนบุคคล

Personal	Financial	Management

3(3-0-6) 3(3-0-6)

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 6 6

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต
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ปีที่  3  ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม

สหกิจศึกษา

0903	430 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการบริหารธุรกิจ*

Business	Administration	Internship	

2 -

0905	406 สัมมนาการบริหารการเงิน

Seminar	in	Financial	Management

- 3(3-0-6)

0909	303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

Business	Research	Methodology

- 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต  6 หน่วยกิต

*		ฝึกงานไม่น้อยกว่า		300		ชั่วโมง		ผลการศึกษาเป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม

สหกิจศึกษา

0909	401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์

Business	Policy	and	Strategic	Management

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0905	418 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

Analysis	of	Financial	Reports

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0905	419 การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ

International	Finance	Management

- 3(3-0-6)

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 6	 6	

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม

สหกิจศึกษา

0199	499 สหกิจศึกษา*

Cooperative	Education

- 9(0-40-0)

0905	403 วาณิชธนกิจ

Investment		Banking

3(3-0-6) -

0905	406 สัมมนาการบริหารการเงิน

Seminar	in	Financial	Management

3(3-0-6) -

0905	419 การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ

International	Finance	Management

3(3-0-6) -

0909	303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

Business	Research	Methodology

3(3-0-6) -

รวมจ�านวนหน่วยกิต  12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต

**		เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า	4	เดือน	

การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต

	 (เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)						

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  99 หน่วยกิต

 2.1 กลุ่มวิชาแกน

 0105 327 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)

  English for Business 

	 	 การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ	การอ่านข้อมูลทางธุรกิจ	

การเขียนจดหมายธุรกิจ	บัตรเชิญและการโฆษณา	การกรอกใบสมัครงาน		

การสมัภาษณ์ทางธรุกจิ	การให้ข่าวสารเกีย่วกบังานด้านธรุกจิและการตดิต่อ

สื่อสาร	

									 Uses	 of	English	 for	 business	purposes;	 reading	

business	information;	writing	business	letters,	invitation	cards	

and	 advertisements;	 filling	 application	 forms;	 business	 

interviews;	business	information	and	communication

 0900 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6) 

  Introduction to Business

	 	 หลักการและรูปแบบองค์กรทางธุรกิจ	 จุดมุ่งหมายของ

การประกอบธุรกิจ	 แนวคิดในการประกอบธุรกิจ	 คุณลักษณะของสภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจ	 กิจกรรมทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม

ทางธุรกิจ	 กฎหมายธุรกิจ	 ประเภทของธุรกิจ	 ความส�าคัญและบทบาท

ของการประกอบธุรกิจในสงัคม	ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทีม่ต่ีอธรุกจิ	

และความส�าคญัของธรรมาภบิาล	ความรับผิดชอบต่อสงัคม	จรยิธรรมทาง

ธุรกิจและจรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจ

	 	 Principles	 and	 forms	 of	 business	 organization;	

objectives	of	business	entrepreneurship;	concepts	of	business	

entrepreneurship;	 characteristics	 of	 business	 environments;	

business	activities	and	relationships	among	business	activities;	

business	law;	types	of	business;	importance	and	roles	of	business	

entrepreneurship	in	society;	effects	of	environments	on	business;	

importance	 of	 governance,	 corporate	 social	 responsibility,	 

business	ethics,	and	codes	of	ethics	for	business	entrepreneurship

 

 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6)

  Principles of Accounting

  ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี	ประโยชน์ของ

ข้อมูลทางการบัญชี	 กรอบแนวคิดในการรายงานทางการเงิน	หลักการบัญช	ี

กระบวนการบญัชตีามระบบบญัชีคู	่การจัดท�างบทดลอง	การปรบัปรงุรายการ

บัญช	ีการจัดท�ากระดาษท�าการ	การปิดบัญช	ีการจัดท�างบการเงินของกิจการ

ขายสินค้า	กิจการผลิตสินค้า	และกิจการบริการ	การจัดท�าสมุดรายวันเฉพาะ	

บัญชีคุมยอดและบัญชีย่อยระบบใบส�าคัญ	และระบบเงินสดย่อย 

	 	 Definitions	 and	 objectives	 of	 accounting;	 

usefulness	of	accounting		information;	conceptual	framework	for	

financial	 reporting;	 principles	 of	 accounting;	 accounting	 

processes	 of	 double	 entry	 bookkeeping;	 preparation	 of	 trial	 

balance;	adjusting		of	accounting	transactions;	preparation	of	

working	papers;	 closing	 of	 accounts;	 preparation	 of	 financial	

statements	 for	 trading,	 manufacturing,	 and	 servicing	 

businesses;	 preparation	of	 specific	 journals,	 control	 accounts	

and	subsidiary	ledgers;	voucher	system;	petty	cash	system	

 0901 204 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)

  Taxation 1 

	 	 หลักการเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการภาษีอากร	การจัดเก็บภาษี

อากรตามประมวลรษัฎากร	ภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา	ภาษเีงนิได้นติบิคุคล	

ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	ภาษีเงินได้หัก	ณ	 ท่ีจ่าย	ภาษีศุลกากร	 

ภาษีสรรพสามิต	อากรแสตมป	์และอื่นๆ

	 	 Basic	 principles	 in	 taxation;	 collection	 of	 taxes	

according	to	the	Revenue	Code;	personal	income	tax,	corporate	

income	tax,	value-added	tax,	specific	business	tax,	income	tax	

at	payment	place,	custom	tax,	excise	tax,	stamp	duty,	and	others

 0901 205 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

       Accounting for Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite : 0901 101 Principles of 

Accounting

	 	 บทบาทและหน้าท่ีของการบัญชเีพือ่การจดัการ	แนวคดิและ

พฤติกรรมต้นทุน	การค�านวณต้นทุนงานสั่งท�า	การค�านวณต้นทุนช่วงการ

ผลิต	การค�านวณต้นทุนฐานกิจกรรม	การวิเคราะห์ต้นทุน-จ�านวน-ก�าไร	 

วิธีการเกีย่วกบัการค�านวณต้นทุนผลติภณัฑ์	งบประมาณ	งบประมาณจ่าย

ลงทุน	การใช้ข้อมลูต้นทุนในการตัดสนิใจ	การก�าหนดราคาผลติภณัฑ์	การ

บญัชตีามความรบัผดิชอบ	และการประเมนิผลการปฏบิตังิานแบบดลุยภาพ

	 	 Roles	and	functions	of	accounting	for	management;	

cost	concepts	and	behaviors;	job-order	costing;	process	costing;	

activity-based	 costing;	 cost-volume-profit	 analysis;	 product	

costing	methods;	budgeting;	capital	expenditure;	relevant	costs	

for	decision	making;	product	pricing;	responsibility	accounting;	

balanced	scorecard
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 0902 101 หลักการตลาด 3(3-0-6)

  Principles of Marketing

	 	 แนวคิด	ปรัชญา	และความส�าคัญของการตลาด	ลักษณะ

ของตลาด	 สถาบันการตลาด	หน้าที่ของการตลาด	พฤติกรรมผู้บริโภค	

การแบ่งส่วนตลาด	การเลือกตลาดเป้าหมาย	 การวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์	

ส่วนประสมการตลาด	และจรรยาบรรณทางการตลาด

	 	 Concepts,	philosophy,	and	importance	of	marketing; 

marketing	 characters;	 marketing	 institutions;	marketing	 

functions;	 consumer	behavior;	market	 segmentation;	market	

targeting;	product	positioning;	marketing	mix;	marketing	ethics

 0903 101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ      3(3-0-6)

  Management and Organizational Behavior  

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ	บทบาทของผู้บริหารในยุค

ทีธ่รุกิจมีการเปล่ียนแปลงและมกีารแข่งขนัสงู	กระบวนการจัดการ	แนวคดิ

และหลักการเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 แนวคิดเกี่ยวกับ

พฤติกรรมองค์การ	 พฤติกรรมกลุ่ม	 การจูงใจ	 ภาวะผู้น�าในองค์การ	

การติดต่อสื่อสาร	 ความขัดแย้ง	 และวัฒนธรรมองค์การ	 ธุรกิจระหว่าง

ประเทศและโลกาภวิตัน์	และการก�าหนดยุทธศาสตร์เพือ่การพฒันาองค์การ

ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

	 	 Concepts	of	management;	roles	of	executives	in	

business	changes	and	high	competition;	management	process;	

concepts	 and	 principles	 of	 human	 resource	management;	 

concepts	of	organizational	behavior,	group	behavior,	motivation,	

leadership,	communication,	conflict,	and	organizational	culture;	

international	 business	 and	globalization;	 setting	 strategy	 for	

organizational	development	in	order	to	respond	changes

 0903 281  ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

  ธุรกิจใหม่

  Entrepreneurship and New Venture Creation

	 	 ความหมาย	คณุลกัษณะ	แนวคดิและพฤตกิรรมของความ

เป็นผู้ประกอบการ	กระบวนการเริ่มต้นธุรกิจใหม	่การวิเคราะห์ปัญหาและ

โอกาสเชิงธุรกิจ	 รูปแบบการด�าเนินธุรกิจสมัยใหม่	 แนวคิดและรูปแบบ

การระดมทุน	การบริหารการเติบโตอย่างยั่งยืน	แนวทางการสร้างสรรค์

ธุรกิจใหม่	 ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีและสังคมต่อการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

  Definition,	 entrepreneurial	 attributes,	mind-set,	
and	behaviours;	entrepreneurial	process	of	new	venture	creation;	
problem	and	business	 opportunity	 analysis;	 types	 of	modern	
business	model;	fundraising	concept	and	process;	sustainable	
growth	management;	type	of	new	venture	creation;	empathizing	
effects	of	technological	and	socio-economical	change	on	new	

venture	creation	

 0904 101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3(2-2-5)

  Business Computer and Information Technology

												 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

การประยุกต์ใช้ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานธุรกิจ	

ระบบข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ	 การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 เทคโนโลยีสื่อประสม	 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	 การใช้

คอมพวิเตอร์ในการตดิต่อสือ่สารทางธรุกจิ	การจดัการศนูย์ข้อมลู	การรกัษา

ความปลอดภยัระบบคอมพวิเตอร์	จริยธรรมและกฎหมายด้านการสือ่สาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ

	 	 Fundamental 	 knowledge	 of 	 information	 

system	 and	 technology;	 application	 of	 information	 system	 

and	 technology	 for	 business	 management;	 information	 

system	and	business	 information	management;	 information	

technology	management;	mixed	 communication	 technology;	

internet	technology;	uses	of	computer	in	business	communication; 

data	center;	computer	security;	ethics	and	regulation	in	information	

communication	and	 technology;	application	of	computer	and	

information	technology	system	for	businesses

 0907 104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  1 3(3-0-6)

  Microeconomics 1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

จุลภาค		อุปสงค์	อุปทาน	ดุลยภาพของตลาด	กลไกตลาด	ความยืดหยุ่น

ของอปุสงค์และอปุทาน	ทฤษฎพีฤติกรรมผูบ้รโิภค	ทฤษฎกีารผลติ	ต้นทุน

การผลติ	โครงสร้างตลาด	การก�าหนดราคาในตลาดสนิค้าและตลาดปัจจยั

การผลิต	

	 	 Meaning	and	basis	concept	of	microeconomics;	

demand,	 supply,	market	 equilibrium,	market	mechanism,	 

elasticity	 of	 demand	and	 supply;	 consumer	behavior	 theory;	

production	theory;	cost	of	production;	market	structure,	pricing	

strategy	in	product	market	and	factor	market

 0907 105 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6)

  Macroeconomics 1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

มหภาค		รายได้ประชาชาต	ิการเงนิและการธนาคาร	สถาบนัการเงนิ	นโยบาย

การเงิน	นโยบายการคลัง	 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 เงินเฟ้อ	การว่างงาน	

ดุลการช�าระเงินระหว่างประเทศ	 อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ		

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 	 Meaning	and	basis	concept	of	macroeconomics;	

national	 income;	money	 and	 banking;	 financial	 institutions;	

monetary	policy;	fiscal	policy;	international	economics;	inflation;	
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unemployment;	balance	of	payment;	exchange	rate	;	exchange	

rate	market

 0909 202 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Law 

	 	 หลกัการทัว่ไปของเอกเทศสญัญาบางประเภทตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย	์การท�าสัญญาซื้อขาย	เช่าซื้อ	จ�านอง	จ�าน�า	กู้ยืม	

ค�า้ประกนั	ตัว๋เงนิ	และตราสารทางการเงนิ	กฎหมายเกีย่วกับการจัดตัง้ธรุกจิ	

และกฎหมายแรงงาน

	 	 General	principles	of	contracts	according	to	civil	laws	

and	commercial	 laws;	 contracting	 for	 sales	 and	purchases,	 hire	

purchases,	mortgages,	pawns,	loans,	guarantee,	bills	of	exchange,	

and	securities;	laws	of	business	registration;	labor	laws

 0909 203 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Statistics

	 	 การประยุกต์ใช้วิชาสถิติพื้นฐานในเชิงธุรกิจ	 การเก็บ

รวบรวมข้อมูล	การวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล	การแจกแจง

ความน่าจะเป็น	การสุม่ตัวอย่าง	การประมาณช่วงความเช่ือมัน่	การทดสอบ

สมมติฐาน	 การทดสอบไคสแควร ์	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน	

การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์	 เลขดัชนีและการวิเคราะห์

อนุกรมเวลา	และสถิตินอนพาราเมตริก

	 	 Applications	of	 fundamental	business	statistics;	

data	 gathering;	 central	 tendency	 and	 variation	 of	 data	 

measurement;	 probability	distribution;	 sampling	distribution;	

confidence	interval	estimation;	hypothesis	testing;	Chi-square;	

analysis	of	variance;	regression	and	correlation;	number	index	

and	time	series	analysis;	nonparametric	statistics

 0909 301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3(3-0-6)

  Production and Operations Management

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิตธุรกิจผลิตและ

ธุรกิจบริการ	 	 การก�าหนดท�าเลที่ตั้งและผังโรงงาน	 การวางผังติดต้ัง

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์	 การออกแบบผลิตภัณฑ์	 การจัดหาวัตถุดิบ	

การบริหารเวลาและค่าจ้าง	 การก�าหนดมาตรฐานงาน	 	 การปรับปรุงงาน	

การควบคุมคุณภาพการผลิต	การน�าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดการ

การผลิต	และวิธีการเชิงปริมาณ

	 	 Concepts	of	production	system	management	for	

manufacturing	 and	 service	businesses;	 factory	 location	 and	

layout;	 installing	machines	 and	 equipment;	 product	 design;	

material	procurement;	time	and	wage	management;	setting	of	

task	standard;	task	reform;	production	quality	control;	computer	

applications	to	production	management;	quantitative	methods

 0909 302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Finance

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite : 0901 101 Principles of 

Accounting 

	 	 แนวคิดของการเงินธุรกิจ	 ตลาดการเงินและเครื่องมือ

ทางการเงินใหม่ๆ	 มูลค่าของเงินตามกาลเวลาและการประยุกต์ใช้	 

ผลตอบแทนและความเสีย่ง	การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน	การวางแผน

ทางการเงิน	การจัดหาเงินทุน	งบประมาณการลงทุน	การบริหารสินทรัพย์

หมุนเวียน	โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนของเงินทุน	นโยบายเงินปันผล

	 	 Concepts	 of	 business	 finance;	 financial	markets	

and	new	financial	 instruments;	 time	value	 of	money	 and	 its	

implications;	 risk	 and	 returns;	 financial	 reporting	 analysis;	 

financial	planning;	financing;	capital	budgeting;	current	asset	

management;	capital	structure;	cost	of	capital;	dividend	policy

 0909 303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ  3(3-0-6)

  Business Research Methodology

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 203 สถิติธุรกิจ

  Prerequisite : 0909 203 Business Statistics

	 	 แนวคิด	หลักการ	และความส�าคัญของการวิจัย	ประเภท

ของการวิจัย	การก�าหนดหัวข้อเรื่อง	การก�าหนดตัวแปร	การตั้งสมมติฐาน

และการทดสอบ	การเลอืกเครือ่งมอืในการวเิคราะห์	การสร้างเคร่ืองมอืเกบ็

รวบรวมข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูล	การประมวลผล	การวิเคราะห	์

การสรปุผลและแปลความหมาย	การเขยีนรายงาน	การน�าเสนอรายงานวจิยั

เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ

	 	 Concepts,	principles	and	importance	of	research;	

research	types;	research	topic;	identifying	variables;	formulating	

and	testing	hypotheses;	choosing	analytical	tools;	developing	

tools	 and	methods	 for	 data	gathering;	 data	processing;	 data	

analysis;	summarizing	and	interpreting	results;	writing	reports;	

research	presentation	for	business	problem	solving

 0909 401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  Business Policy and Strategic Management

							 ความหมาย	ความส�าคัญและองค์ประกอบของการจัดการ

เชิงกลยุทธ์	 ระดับและประเภทของกลยุทธ์	 กระบวนการการจัดการเชิง 

กลยุทธ์	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กร	

การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง	การน�า

กลยุทธ์ไปปฏิบัติและประเมินผล	ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผน

กลยทุธ์ของหน่วยงานต่างๆ	ภายในองค์กร	การจัดการเชิงกลยทุธ์ของธุรกจิ

ระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์
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	 	 Definitions,	 importance	 and	 components	 of	 

strategic	management;	levels	and	types	of	strategies;	processes	

of	strategic	management;	environment	analysis	in	both	internal	

and	 external	 organizations;	 strategic	 planning	 for	 changing	

environments;	 strategic	 implementation	 and	 evaluation;	 

relationships	 between	 policy	 and	 strategic	 planning	 of	 

departments	 in	 an	 organization;	 strategic	management	 of	 

international	business	and	globalization	

 2.2 กลุ่มวิชาเอก

      (1) วิชาเอกบังคับ

 0905 302  ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 3(3-0-6)

  Financial Markets and Institutions

	 	 วิวัฒนาการของเงิน	 ลักษณะ	 บทบาทและความส�าคัญ

ของเงนิทีมี่ต่อระบบเศรษฐกจิ	โครงสร้างและหลกัการด�าเนนิงานของตลาด

การเงินและสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 นโยบาย

การบริหาร	การจัดการ	การส่งเสริม	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดการ

เงนิและสถาบนัการเงนิ	เครือ่งมอืทางการเงนิ	ปัจจัยทีม่ผีลกระทบต่อตลาด

การเงินและสถาบันการเงิน

	 	 Evolution	of	money;	nature,	role	and	importance	

of	money	 in	 economic	 system;	 structure	 and	 operational	 

principles	of	financial	markets	and	institutions	in	Thailand	and	

foreign	 countries;	 policies	 of	 administration,	management,	

promotion,	 and	 relative	 laws	 for	 financial	 markets	 and	 

institutions;	financial	 instruments;	 factors	that	affect	financial	

markets	and	institutions

 0905 303 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3(3-0-6)

  Principles of Investment and Securities 

  Analysis

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite :  0909 302 Business Finance

	 	 หลักการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่างๆ	

ความแตกต่างและปัจจยัทีเ่ป็นตวัก�าหนดอตัราผลตอบแทนและความเสีย่ง

ของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละประเภท	การวิเคราะห์หลักทรัพย์	 ทฤษฎี

ตลาดทุนและทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์	

	 	 Principles	 of	 investment	 in	 financial	 assets;	 

differences	and	factors	of	determining	return	rate	and	risks	of	

financial	assets;	principles	of	security	analysis;	Capita;	market	

theory;	portfolio	theory

 0905 401 การจัดการสินเชื่อ 3(3-0-6)

  Credit Management

		 				 ความส�าคัญและประเภทของสินเชื่อ	วิธีการจัดการสินเชื่อ	

การรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพส�าหรับการจัดการสินเชื่อ	

วิเคราะห์ข้อมลูเพือ่การจดัการสนิเชือ่	การสร้างแบบจ�าลองเพือ่การพจิารณา

สินเชื่อ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของลูกหนี	้การบริหารความเสี่ยงทาง

สินเชื่อ	 การประเมินค่าหลักประกัน	 การตรวจสอบสินเชื่อ	 การติดตาม

และควบคุมหนี้	 การรายงานข้อมูลสินเชื่อและการบริหารหนี้ที่มีปัญหา	

การประยุกต์การจัดการสินเชื่อในธุรกิจปัจจุบัน	

	 	 Importance	and	types	of	credits;	method	of	credit	

management;	collection	of	qualitative	and	quantitative	data	for	

credit	management;	 data	 analysis	 for	 credit	management;	 

building	 model	 for	 credit	 decision	 making;	 credit	 risk	 

rating;	 credit	 risk	management;	 collateral	 evaluation;	 credit	 

investigation,	 credit	monitoring	 and	 controlling;	 reporting	 

credits	 and	 bad	 debt	management;	 Implications	 of	 credit	 

management	on	existing	business

 0905 402 การด�าเนินงานธนาคารพาณิชย์ 3(3-0-6)

  Commercial Bank Operations 

	 	 คุณลักษณะ	หน้าที	่และระบบธนาคารพาณิชย	์การด�าเนิน

งาน	 การปฏิบัติงานและนโยบายในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์	

การวิเคราะห์	 การจัดหาเงินและการลงทุนของธนาคารพาณิชย์	 การก�ากับ

ดูแลเงินกองทุนธนาคารพาณิชย์ตามหลักการบาเซล	 ธนาคารกลาง	

พัฒนาการของธนาคารพาณิชย	์ผลกระทบจากการด�าเนินงานของธนาคาร

พาณิชย์ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

	 	 Characteristics,	 functions	 and	 system	 of	 

commercial	 banks;	 operations,	 practices	 and	 policies	 of	 

commercial	banks’	services;	analysis,	financing	and	investment	

of	commercial	banks;	Monitoring	banks’	capital	reserve	based	

on	 Basel	 Capital	 Accord;	 central	 bank;	 development	 of	 

commercial	banks;	effects	of	commercial	banks	operations	on	

economics	

 0905 403 วาณิชธนกิจ 3(3-0-6)

  Investment Banking

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite :  0909 302 Business Finance

	 	 ความหมายและขอบเขตของวาณิชธนกิจ	บทบาทหน้าท่ี

ของเจ้าหน้าที่วาณิชธนากรในสถาบันการเงิน	การสร้างมูลค่าให้กับกิจการ	 

การปรบัโครงสร้างกจิการ	การวเิคราะห์ทางเลอืกในการจดัหาเงินทุน	วิธีการ

ในการก�าหนดราคาหลักทรัพย์	 การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	

จรรยาบรรณของวาณิชธนากร	กฎและช้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	
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	 	 Definitions	and	scopes	of	investment	banking;	roles	

and	 functions	of	 investment	bankers	 in	financial	 institutions;	

building	of	firm	value;	firm	restructuring;	analysis	of	choices	in	

financing;	methods	in	securities	pricing;	evaluation	of	financial	

asset	valuation;	ethics	of	investment	banker;	related	laws	and	

regulations.

 0905 404 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน 3(3-0-6)

  Financial Planning and Control

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite : 0909 302 Business Finance

	 	 หลักการวางแผนและควบคุมการเงินขององค ์กร	

การพยากรณ์ทางการเงิน	การวางแผนก�าไร	ระบบงบประมาณ	งบการเงิน 

ล่วงหน้า	การวางแผนและควบคุมทางการเงินโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	

	 	 Principles	 of	 corporate	 financial	 planning	 and	

control;	financial	forecasting;	profit	planning;	budgeting	system;	

pro	forma	financial	statements;	financial	planning	and	control	

by	using	a	software	package

 0905 405  การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6)

  Financial Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite :  0909 302 Business Finance

	 	 แนวคิดการจัดการทางการเงิน	การวิเคราะห์และตัดสินใจ

ทางการเงินภายใต้ความไม่แน่นอน	 ความเสี่ยงและผลตอบแทน	

การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	ต้นทุนของเงินทุน	 งบประมาณ

การลงทุน	 โครงสร้างเงินทุน	การจัดหาเงินทุนระยะยาว	นโยบายการจ่าย

เงินปันผล	การจัดการเงินทุนหมุนเวียน	การควบรวมกิจการ		

	 	 Concepts	 of	 financial	management;	 financial	

analysis	and	financial	decision	making	under	uncertainty;	risk	

and	 return;	 financial	 asset	 valuation;	 cost	 of	 capital;	 capital	

budgeting;	 capital	 structure;	 long-term	 financing;	 dividend	

policy;	working	capital	management;	mergers	and	acquisitions

 

 0905 406  สัมมนาการบริหารการเงิน 3(3-0-6)

  Seminar in Financial Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0905 405 การจัดการทางการเงิน

  Prerequisite : 0905 405 Financial 

Management

	 	 การประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีการเงินมาใช้วิเคราะห์

การตัดสินใจและการแก้ปัญหาทางการเงิน	 ประเด็นเกี่ยวกับปัญหาและ

เหตุการณ์ทางการเงินทั้งภายในและต่างประเทศ	 โดยใช้กรณีศึกษาและ 

มีการน�าเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน	

 	 Application	of	financial	principles	and	theories	for	

analysis	 of	 financial	 decision	making	 and	 problem	 solving;	

financial	problem	issues	and	circumstances	in	Thailand	and	in	

foreign	 countries	 by	using	 case	 studies	 and	presenting	 and	

discussing	ideas	and	concepts	in	a	classroom

 0905 412 การจัดการความเสี่ยง     3(3-0-6)

  Risk Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite : 0909 302 Business Finance

	 	 ความหมายและสาเหตุของการเกิดความเสีย่ง	วิวัฒนาการ	

หลักการ	ประเภทของความเสี่ยงและผลกระทบ	การวัดความเสี่ยงโดยใช้

เคร่ืองมอืต่างๆ	เคร่ืองมอืทางการเงนิเพือ่ป้องกนัและการบรหิารความเสีย่ง	

การจัดองค์กรและกระบวนการเพื่อการบริหารความเสี่ยง	

	 	 Definitions	 and	 antecedents	 of	 risks;	 evolution,	

principles	and	types	of	risks	and	their	effects;	risk	measurement	

by	 using	 tools;	 financial	 instruments	 for	 risk	 protection	 and	

management;	organizing	and	process	of	risk	management

 0905 414 การจัดการการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6)

  Personal Financial Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite : 0909 302 Business Finance

	 	 แนวคดิเกีย่วกบัการจดัการการเงนิส่วนบคุคล	การวางแผน

ทางการเงินส�าหรับบุคคล	การวางแผนสินเชื่อส่วนบุคคล	การวางแผนการ

ลงทุน	การวางแผนเงินออมเพื่อเกษียณอาย	ุการประกันชีวิต

	 	 Concepts	 of	 personal	 financial	management; 

personal	financial	planning;	personal	loan	planning;	investment	

planning;	planning	for	retirement;	life	insurance

 0905 418 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 3(3-0-6)

  Analysis of Financial Reports

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite : 0909 302 Business Finance

															 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงิน;	

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงนิโดยอาศยัข้อมลูรายงานทางการเงนิ	

หลักและวิธีในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน	 การวิเคราะห์แนวดิ่ง	

การวิเคราะห์แนวโน้ม	 การวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินเพื่อใช้

ในการตัดสินใจ

														 Definitions	and	objectives	of	financial	 reporting;	

analysis	of	financial	environments	using	information	in	financial	

reports;	principles	and	methods	of	financial	reporting	analysis;	

common-size,	 trend	 and	 ratio	 analyses	 used	 for	 investment	

decision-making	
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 0905 419 การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International Financial Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite :  0909 302 Business Finance

	 	 แนวคิดบริหารการเงินเพื่อการด�าเนินธุรกิจต่างประเทศ	

ตลาดการเงินระหว่างประเทศ	ระบบอัตราแลกเปลี่ยน	 เงื่อนไขเสมอภาค

ของอัตราแลกเปลี่ยน	 การเปิดรับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน	

การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	 การจัดหาเงินทุนระหว่าง

ประเทศ	งบลงทนุระหว่างประเทศ	การบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนส�าหรับธรุกิจ

ระหว่างประเทศ

	 	 Concepts	of	international	financial	management;	

international	 financial	markets;	 currency	 systems;	 currency	

parity	conditions;	currency	risk	exposure;	currency	risk	exposure	

management;	 international	 financing;	 international	 capital	

budgeting;	working	 capital	management	 for	 international	 

businesses

 (2) วิชาเอกเลือก

 0901 451 การวางแผนภาษีอากร 3(3-0-6)

  Tax Planning

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 204 การภาษีอากร 1

  Prerequisite : 0901 204 Taxation 1

	 	 การวางแผนส�าหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	ภาษีเงินได้

นิติบุคคล	ภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นเพื่อให้การเสียภาษี

เป็นไปอย่างประหยัดภายใต้กรอบของกฎหมายและความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม

	 	 Planning	for	personal	income	tax,	corporate	income	

tax,	income	tax	at	payment	place,	value-added	tax,	and	other	

taxes	for	economical	tax	payment	under	laws,	regulations	and	

social	responsibility	

 0903 282 การเงินส�าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6)

  Finance for Entrepreneurs

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite : 0909 302 Business Finance

	 	 ความส�าคัญและเป้าหมายของการจัดการการเงินส�าหรับ 

ผู้ประกอบการ	 	 การวิเคราะห์และการวางแผนทางการเงินทั้งระยะสั้น

และระยะยาว	 วิธีการระดมเงินทุนโดยวิธีต ่าง	 ๆ	 ปัญหา	 อุปสรรค	

และการแก้ไขปัญหาทางการเงินของผู้ประกอบการ	

	 	 Importance	and	goals	of	financial	management	for	

entrepreneurs;	financial	analysis	and	planning	in	both	short-	and	

long-term;	methods	 of	 financing;	 problems,	 obstacles	 and	 

financial	solutions	for	entrepreneurs

 0903 354 หลักการประกันภัย 3(3-0-6)

  Principles of Insurance

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite : 0909 302 Business Finance

	 	 ความจ�าเป็นและความส�าคัญของการประกันภัยต่อธุรกิจ	

สงัคม	และชีวติ	รปูแบบและวธิดี�าเนนิการของการประกนัภยั	วิธกีารด�าเนนิ

งานของการประกันภยัและการประกันชีวิต	กรณศีกึษาตัวอย่างท่ีเก่ียวข้อง

กับธุรกิจการประกันภัย	

	 	 Necessity	and	importance	of	insurance	in	business,	

society	and	life;	forms	and	operational	methods	of	insurance	in	

different	aspects;	methods	of	properties	and	life	insurances;	case	

studies	in	insurance	business

 0905 411 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการ 3(3-0-6)

  กลุ่มหลักทรัพย์

  Security Analysis and Portfolio Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0905 303 หลักการลงทุนและการ

วิเคราะห์หลักทรัพย์

  Prerequisite :  0905 303 Principles of Invest-

ment and Securities Analysis

	 	 ชนดิของหลกัทรพัย์และกลุม่หลกัทรพัย์	การวิเคราะห์หลกั

ทรพัย์	ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อราคาหลกัทรพัย์	การวดัผลตอบแทนและความ

เสีย่งของหลกัทรพัย์และกลุม่หลกัทรพัย์	การจดัการกลุม่หลกัทรพัย์	ทฤษฎี

สมัยใหม่ในการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์	

	 	 Types	 of	 securities	 and	 portfolios;	 securities	

analysis;	factors	of	affecting	security	pricing;	measurement	risk	

and	returns	of	securities	and	portfolio;	portfolio	management;	

modern	portfolio	theories	

 0905 413 อนุพันธ์ทางการเงิน 3(3-0-6)

  Financial Derivatives

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0905 303 หลักการลงทุนและการ

วิเคราะห์หลักทรัพย์

  Prerequisite : 0905 303 Principles of 

Investment and Securities 

Analysis

	 	 ววิฒันาการของอนพุนัธ์ทางการเงนิ		ตลาดอนพุนัธ์ทางการ

เงิน	ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินราคาและความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ	์

การลงทุนในตราสารอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้

	 	 Development	of	financial	derivatives;	markets	of	

financial	 derivatives;	 theories	 of	 price	 and	 risk	 appraisal	 for	 

derivatives;	Investment	in	financial	derivatives	and	applications
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 0905 415 การวิจัยทางการเงิน 3(3-0-6)

  Research in Finance

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย

ธุรกิจ 

  Prerequisite : 0909 303 Business Research 

Methodology

	 	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติที่จะน�ามาใช้ในการวิจัย

ทางการเงินในประเด็นต่างๆ	 การศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาทางการเงิน 

ในสถานการณ์จริงของตลาดการเงินและหน่วยธุรกิจ

	 	 Research	methodology	and	statistics	for	applying	

financial	research	in	other	issues;	analysis	of	financial	problems	

in	real	situations	of	financial	markets		and	business	sectors	

 

 0905 416 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน 3(3-0-6)

  Quantitative Analysis of Finance

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite : 0909 302 Business Finance

	 	 ขอบเขต	วธิกีาร	และประโยชน์ของการวเิคราะห์เชงิปรมิาณ

ต่อการตัดสินใจทางการเงิน	 แนวทางและตัวแบบในตัดสินใจ	 การน�า

โปรแกรมส�าเร็จรูปมาช่วยในการค�านวณและตัดสินใจ	

	 	 Scopes,	methods	 and	 benefits	 of	 qualitative	

analysis	 in	 financial	 decision	making;	ways	 and	models	 of	 

decision	making;	 applying	 software	 package	 for	 calculation	 

and	decision	making.

 0905 417 ธุรกิจเงินร่วมลงทุนส�าหรับบริษัท 3(3-0-6)

  นอกตลาดหลักทรัพย์

  Private Equity and Venture Capital 

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0905 303 หลักการลงทุนและการ

วิเคราะห์หลักทรัพย์

  Prerequisite : 0905 303 Principles of 

Investment and  Securities 

Analysis

	 	 การพฒันาและความส�าคญัของธรุกจิเงนิร่วมลงทนุส�าหรบั

บริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ลักษณะ	กระบวนการ	และวงจรของธุรกิจเงิน

ร่วมลงทุนส�าหรับบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์	ความเส่ียงและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเงินร่วมลงทุนส�าหรับบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์	 

การประเมินมูลค่ากิจการ	ความสัมพันธ์ของนักลงทุนและผู้ประกอบการ

ธุรกิจนอกตลาดหลักทรัพย์	 รวมถึงตัวอย่างและกรณีศึกษาของธุรกิจเงิน

ร่วมลงทุนส�าหรับบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์

	 	 Development	and	importance	of	private	equity	and	

venture	capital;	nature,	processes	and	cycle	of	private	equity	

and	venture	capital;	risks	and	related	laws	of	private	equity	and	

venture	 capital;	 enterprise	 valuation;	 relationships	 between	

private	equity	investors	and	entrepreneurs	including	samples	

and	case	studies	in	private	equity	and	venture	capital

 0905 420 การเงินเพื่อการจัดการอสังหาริมทรัพย ์ 3(3-0-6)

  Real Estate Finance

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite :  0909 302 Business Finance

	 	 แนวคดิการบรหิารการเงินเพือ่การจดัการอสงัหารมิทรพัย์	

การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์	 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความ 

ไม่แน่นอนของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	 การจัดหาแหล่งเงินทุน	

ประเด็นทางภาษี	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย	์	 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์

	 	 Concepts	 of	 real	 estate	 finance;	 real	 estate	 

valuation;	risk	and	uncertainty	of	real	estate	investment	analysis;	

real	estate	financing;	tax	issues;	legal	environment	of	real	estate	

investment.

 0906 203 การค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International  Trade

	 	 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ	อัตราแลกเปลี่ยน	สถาบัน

การเงินระหว่างประเทศ	และระบบการเงินระหว่างประเทศ	 	ดุลการค้า

และดุลการช�าระเงิน	 	 แนวโน้มปัจจุบันของการรวมกลุ ่มเศรษฐกิจ

ของประเทศต่างๆ		การรวมกลุม่และอปุสรรคทางการค้า		บทบาทและความ

ส�าคัญของการค้าระหว่างประเทศของเศรษฐกิจไทย

	 	 Theory	of	 international	 trade,	 foreign	exchange,	

international	monetary	institutions,	and	international	financial	

system;	balance	of	trade	and	balance	of	payments;	current	trends	

in	economic	integration	of	countries;	 integrated	trade	groups	

and	trade	barriers;	role	and	importance	of	international	trade	to	

the	Thai	economy	

 0907 402 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง 3(3-0-6)

  Theory and Policy of Public Finance

	 	 บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ	 ทฤษฎีสินค้า

สาธารณะ	 ทฤษฎีผลกระทบภายนอก	 นโยบายการคลัง	 การจัดสรร 

และการกระจายทรัพยากร	การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	นโยบาย

ภาษอีากร	นโยบายรายจ่ายรฐับาล	งบประมาณแผ่นดนิ	หนีส้าธารณะ	ทฤษฎี

เกี่ยวกับการก�าหนดระดับการใช้จ่ายของรัฐบาลท่ีเหมาะสม	การใช้เครื่อง

มือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อช่วยในการตัดสินใจของรัฐบาล	

	 	 Role	of	government	 in	economic	system;	public	

goods	theory;	externality	theory;	public	policy;	resource	allocation	

and	 distribution;	 economic	 stabilization;	 taxation	 policy;	 
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government	expenditure	policy;	government	budget;	public	debt;	

theories	 of	 appropriate	 expenditure	 of	 government;	 using	 

economic	tools	for	government	decision	making	

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 ๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต		โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0) 

  Cooperative Education

	 	 การปฏิบัติงาน	 ในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนา

นิสิตให ้มีความรู ้ทางวิชาการและทักษะที่ เ ก่ียวข ้องกับการท�างาน

ในสถานประกอบการ	มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิด

อย่างเป็นระบบการสังเกต	การตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์

และการประ เ มินท� า ให ้นิ สิ ตมีคุณภาพตรงตามความต ้องการ

ของสถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	is	

in	the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systematic	 thinking,	observation,	decision	making,	analytical	

and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	

who	are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market	

 0903 430  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน 2(300 ชั่วโมง)

  การบริหารธุรกิจ

  Business Administration Internship

	 	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการบริหารธุรกิจ

ในหน่วยงานของรัฐบาล	รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชน

	 	 Business	administration	internship	in	enterprises,	

government	agencies	or	privatization

 




