คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำพื้นฐำน
0909 543
ภำษำอังกฤษทำงบริหำรธุรกิจสำหรับบัณฑิตศึกษำ
2(1-2-3)
English for Business Administration - Graduate Studies
คำศัพท์และโครงสร้ำงภำษำอังกฤษที่จำเป็นต่อกำรพูดเพื่อกำรสื่อสำรในบริบท
ที่เป็นทำงกำรและวิชำกำร รูปแบบองค์ประกอบ เทคนิคกำรอ่ำน เขียนเรื่องและย่อหน้ำของงำนเขียนทำงวิชำกำร
และกำรอ่ำนบทควำมและงำนเขียนทำงวิชำกำรเฉพำะด้ำน
English vocabulary and basic structure necessary for communication in official and
academic contexts; patterns; components; reading techniques; academic writing; paragraph
writing; article reading; reading and writing for specific purposes
หมวดวิชำเฉพำะสำขำ
วิชำบังคับ
0909 534
สถิติเพื่อกำรวิจัยทำงกำรบัญชี
3(3-0-6)
Statistics for Accounting Research
กระบวนกำรตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีและวิธีกำรทำงสถิติ ได้แก่ ทฤษฎีกำรตัดสินใจ กำรทดสอบ
สมมติฐำน กำรวิเครำะห์กำรถดถอยและสหสัมพันธ์ กำรวิเครำะห์อนุกรมเวลำเพื่อกำรพยำกรณ์ และกำรประยุกต์
สถิติเพื่อกำรวิจัยทำงกำรบัญชี
Decision making processes using statistical theories and procedures such as
decision making theory, hypothesis testing, regression and correlation analysis, time series analysis
for forecasting, statistical application for accounting
0909 535

วิทยำระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Research Methodology
แนวคิด หลักกำร และควำมสำคัญของกำรวิจัย ประเภทของกำรวิจัย กำรกำหนดหัวข้อเรื่อง กำร
กำหนดตัวแปร กำรตั้งสมมติฐำนและกำรทดสอบ กำรเลือกเครื่องมือที่จะทำกำรวิเครำะห์
กำรสร้ำงเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีกำรรวบรวมข้อมูล กำรประมวลผลกำรวิเครำะห์ กำรตีควำม
กำรเขียนรำยงำน และกำรเสนอรำยงำนกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและ/หรือนำนำชำติ
Concepts, principles, and importance of research; research types; setting
topic; identifying variables; establishing and testing hypotheses; choosing data analysis tools;
building tools for data collection; data collection methods; analysis and proceeding; interpreting
results; writing reports; presenting reports at national and/or international conferences

0909 536

สำรสนเทศทำงธุรกิจเชิงบูรณำกำรสำหรับวิชำชีพบัญชี
3(3-0-6)
Integrated Business Information for Accounting Profession
แนวคิด วิธีกำร และหลักกำรของระบบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำยในองค์กร
ที่มีอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคต กำรประยุกต์ใช้กำรบัญชีในระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำยในองค์กร
กำรจัดหำและกำรเลือกโปรแกรมระบบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำยในองค์กร ทำงเดินของ
เอกสำรที่เกิดจำกโปรแกรมระบบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรองค์กร กำรนำระบบกำรวำงแผนและ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำยในองค์กรมำใช้ในองค์กรและปัจจัยที่มีผลต่อควำมสำเร็จในกำรนำระบบกำร
วำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำยในองค์กรมำใช้ในองค์กร กำรประยุกต์ใช้โปรแกรม ระบบกำรวำงแผน
และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำยในองค์กร
Concepts, methods and principles of existing and future enterprise resource
planning ; accounting application in enterprise resource planning; searching and selecting
enterprise resource planning software; enterprise resource planning document flowchart;
application of enterprise resource planning in organizations; factors influencing successful
application of enterprise resource planning; enterprise resource planning software application
0909 537

มำตรฐำนและคุณภำพของกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
3(3-0-6)
Financial Reporting Standards and Quality
หลักกำร แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน วิธีกำรและเครื่องมือในกำรวิเครำะห์รำยงำนทำงกำรเงิน วิธีกำรและเครื่องมือใน
กำรวิเครำะห์รำยงำนทำงกำรเงินต่อผู้เกี่ยวข้องที่สะท้อนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน ทั้งระดับชำติและระดับ
นำนำชำติ โดยใช้กรณีศึกษำ เหตุกำรณ์จริงและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Principles, concepts and theories relating to financial reporting framework and
financial reporting standards; methods and tools forfinancial reporting analysis; methods and
tools for financial reporting analysis of related parties to reflect quality of financial reporting by
focusing on national and international case studies, real events, and relevant research

0909 538

กำรบัญชีบริหำรขั้นสูง
3(3-06)
Advanced Managerial Accounting
แนวคิดร่วมสมัยและบทบำทของข้อมูลทำงกำรบัญชีต่อกำรวำงแผนและกำรควบคุม
กำรดำเนินงำนและกำรตัดสินใจในทำงเลือกต่ำงๆ ของผู้บริหำร รวมถึงแนวคิดต้นทุนในสภำพแวดล้อมธุรกิจ
สมัยใหม่ กำรบริหำรต้นทุนเชิงกลยุทธ์ ต้นทุนเป้ำหมำย ต้นทุนฐำนกิจกรรม ต้นทุนคุณภำพ ต้นทุนทันเวลำ ต้นทุน
ตำมวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ กำรพิจำรณำต้นทุนตำมทฤษฎีข้อจำกัด กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำน กำรวัดผลแบบดุลยภำพ
รวมถึงแนวคิดร่วมสมัยทำงกำรจัดกำร
Contemporary concepts and roles of accounting information on planning and
control, operations, and executives’ decision making; cost concepts in modern business
environments; strategic cost management; target costing; activity-based costing; quality costs;
just-in-time costing; product life cycle costing; costs under theory of constraints; performance
evaluation; balanced scorecard evaluation; contemporary management concepts
0909 539 สัมมนำกำรบูรณำกำรสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
3(3-0-6)
Seminar in Integrated Accounting Information
กำรอภิปรำยแนวคิด ปัญหำ และข้อจำกัดเกี่ยวกับระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี อุปสรรคและ
ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีสำหรับหน่วยงำน
กำรวิเครำะห์และนำเสนอเทคนิคที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำและกำรจัดทำระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
โดยศึกษำจำกกรณีศึกษำและบทควำมทำงวิชำกำร
Discussions of concepts, problems, and limitations of accounting information
systems; obstacles and problems in applying accounting information systems for organizations;
analyzing technique and presentation of information system development and preparation by
using case studies and academic articles
0909 540

สัมมนำงำนวิจัยทำงกำรบัญชี
3(3-0-6)
Seminar in Accounting Research
แนวคิด ทฤษฎี กำรทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยในอดีต รวมถึงงำนวิจัยทำงกำรบัญชีกำรเงิน
กำรบัญชีบริหำร กำรสอบบัญชี กำรตรวจสอบภำยใน ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
และกำรภำษีอำกร
Concepts, theories, literature review, and prior research; financial accounting
research, managerial accounting research, auditing research, internal auditing research, accounting
information system research, and taxation research

0909 541

กำรวำงแผนภำษีเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Tax Planning
บทบำทของผู้บริหำรงำนเกี่ยวกับภำษีอำกร กำรกำหนดนโยบำยและกำรวำงแผน ในด้ำนภำษีอำกร
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดเก็บของรัฐบำล กำรภำษีอำกรเกี่ยวกับกำรตัดสินใจ ในกำรดำเนินงำนต่ำงๆ กำรตั้งบริษัท
ย่อยหรือสำขำ กำรตีรำคำสินทรัพย์และสินค้ำ นโยบำยเกี่ยวกับ เงินปันผล ประโยชน์เพิ่มอย่ำงอื่นและสวัสดิกำร
ต่ำงๆ ปัญหำทำงภำษีอำกรเกี่ยวกับกำรคำนวณเงินได้เพื่อเสียภำษี ภำษีเงินได้และอนุสัญญำภำษีซ้อน หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ จริยธรรม คุณธรรม
Executives’ roles about taxation; policy setting and tax planning that consistent
with government’s collection; taxation of operational decision making, subsidiary companies and
branches, asset and product valuation, dividend policy, other benefits, and compensations;
taxation problems of calculating taxable income and doubled tax agreements; roles,
responsibilities, ethics, morality
0909 542
บรรษัทภิบำลและงำนที่ให้ควำมเชื่อมั่น
3(3-0-6)
Corporate Governance and Assurance Service
แนวคิดและ/กรอบแนวคิดแม่บทสำหรับงำนที่ให้ควำมเชื่อมั่น กฎหมำยและพระรำชบัญญัติเกี่ยวกับ
กำรสอบบัญชี จรรยำบรรณและควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ข้อตกลงในกำรรับงำนสอบบัญชี กำรทุจริตและ
ข้อผิดพลำด กำรวำงแผนงำนสอบบัญชี ควำมเสี่ยงในกำรสอบบัญชีและควำมมีสำระสำคัญ กำรประเมินควำมเสี่ยง
หลักฐำนกำรสอบบัญชี วิธีกำรรวบรวมหลักฐำนและวิธีกำรตรวจสอบ กำรเลือกตัวอย่ำงในกำรสอบบัญชี กระดำษทำ
กำรของผู้สอบบัญชี กำรตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น รำยได้และค่ำใช้จ่ำยรำยงำนกำรสอบบัญชี
เทคนิคและเครื่องมือในกำรตรวจสอบด้วยคอมพิวเตอร์ กำรควบคุมคุณภำพกำรสอบบัญชี กำรใช้บริกำรหรือผลงำน
ของบุคคลอื่น กำรตรวจสอบและรำยงำน กำรบริกำรที่เกี่ยวเนื่องปัญหำต่ำงๆ ในกำรสอบบัญชีและแนวทำงแก้ไข
รวมถึงแนวคิดกำรตรวจสอบภำยใน อภิปรำยกรณีศึกษำและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Concepts and frameworks of assurance engagement; auditing laws and regulations,
codes of ethics, and responsibilities of auditors; agreements in accepting audit jobs; fraud and
errors; audit planning; audit risks and materiality; risk assessment; audit evidence; method of audit
evidence collection; auditing methods; audit sampling; audit working papers; audit procedures
for assets, liabilities, stockholders’ equity, revenues, and expenses; audit reports; computerized
auditing techniques; audit quality control; outsourced audit services; auditing and reporting for
related services; problems in auditing and solving solutions; internal auditing concepts, discussion
of case studies and relevant research

วิชำเลือก
กลุ่มวิชำกำรจัดกำร
0903 500
นโยบำยธุรกิจและกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Business Policy and Strategic Management
ควำมสำคัญและภำพรวมของกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ กระบวนกำรและรำยละเอียด
ในกำรจัดทำองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม และ
วัฒนธรรมองค์กร กำรนำแผนกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติ และกำรควบคุมแผนกลยุทธ์ เครื่องมือและเทคนิค
ในกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ รวมถึงกำรศึกษำกรณีตัวอย่ำงในกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจทั้งในท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ
Importance and overview of strategic management; processes and details in
preparing strategic plan components; interrelationship among strategic plan, vision, mission,
value, and organization culture; strategic plan utilization; strategic plan control; tools and
techniques for strategic management; strategic management case studies of local and national
businesses
0903 504

กำรจัดกำรนวัตกรรมองค์กร
3(3-0-6)
Organizational Innovation Management
แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมทำงธุรกิจทั้งที่เป็นนวัตกรรมเชิงปฏิบัติและนวัตกรรม
เชิงปฏิวัติในรูปแบบต่ำง ๆ ครอบคลุมทำงด้ำนเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ กระบวนกำร วิธีคิด วิธีกำรทำงำน
กำรแก้ไขปัญหำ กำรนำเสนอ หรือรูปแบบอื่น ๆ รวมถึงกำรนำเอำนวัตกรรมเข้ำมำใช้ในกระบวนกำร
กำรกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจเพื่อนำพำองค์กรไปสู่ควำมได้เปรียบเชิงกำรแข่งขัน กำรเสริมสร้ำงมูลค่ำ
ให้กับองค์กรบนพื้นฐำนกรอบแนวคิดเชิงวิเครำะห์ และพัฒนำนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์สำหรับรองรับ
กำรเจริญเติบโตขององค์กรที่ยั่งยืนภำยใต้พลวัตรกำรแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน
Concepts of business innovation, including practice innovation and
revolution in several types covering technology, product, process, thinking method, working
method, problem solving, and presentation; innovative incorporation in business strategy setting
process to achieve competitive advantages, building organizational added value based on
analytical concept framework, and developing innovative strategies for sustainable growing
organization under high dynamic competition in the present

0903 506

กำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Change Management
แนวคิดเกี่ยวกับกำรพัฒนำทักษะควำมเป็นผู้นำที่สำคัญและจำเป็นในกำรตอบสนอง ต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมทำงธุรกิจครอบคลุมกำรพัฒนำโอกำสใหม่ๆ สำหรับองค์กรทั้งธุรกิจขนำดใหญ่และ
ขนำดย่อมและกำรจัดกำรควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีประสิทธิภำพภำยในองค์กรรวมถึง
กำรพัฒนำทักษะในกำรประเมินควำมสำมำรถและควำมเป็นผู้นำ
Concepts of developing necessary leadership skills that are important to business
environmental changes; new opportunity development for large and small businesses; efficient
change management in an organization; skill development in competency and leadership
evaluation
0903 512

กำรสร้ำงสรรค์ธุรกิจและกำรประกอบกำร
3(3-0-6)
Business Creation and Entrepreneurship
ลักษณะของกำรจัดกำรธุรกิจและกำรประกอบกำรแนวใหม่ แนวคิดกำรบริหำรงำน
ที่เน้นกำรประกอบกำรขององค์กร กำรปรับปรุงและพัฒนำองค์กรทั้งหมดให้สอดคล้องกับ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น กำรเสำะแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ กำรนำควำมคิดและ
ศักยภำพของคนในองค์กรไปสู่ภำคปฏิบัติ กำรศึกษำปัจจัยต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกเพื่อนำเข้ำมำปรับใช้กับ
องค์กร
Nature of business management and modern entrepreneurship; concepts of
entrepreneurial orientation; organizational adjustment and development in response to
environmental changes; search for new business opportunities; practical implementation of ideas
and competency; study of internal and external factors for organizational application
0903 522

กำรบริหำรพันธมิตรทำงธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Alliance Management
แนวคิดและทักษะของกำรสร้ำงและบำรุงรักษำควำมสัมพันธ์ของมนุษย์ภำยในองค์กร และควำม
ร่วมมือระหว่ำงองค์กรทั้งภำยในประเทศและระดับโลก กำรสร้ำงและบำรุงรักษำควำมเชื่อถือ ทักษะกำรสื่อสำรและ
กำรเจรจำ กำรร่วมมือเชิงสร้ำงสรรค์ อำนำจและกำรชักจูง ที่ปรึกษำและกำรให้
ควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ วัฒนธรรมองค์กร
Concepts and skills of building and maintaining human relationships
within organizations and business alliances between organizations, both locally and globally;
creating and maintaining trust, communication and negotiation skills, creative collaboration,
power and influence, specially advising and mentoring, and corporate culture

กลุ่มวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
0904 501
กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Information System Management
ลักษณะ หลักกำร แนวคิด ควำมสำคัญ และกำรประยุกต์ของระบบสำรสนเทศ
สำหรับกำรจัดกำรธุรกิจ ส่วนประกอบของระบบสำรสนเทศ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรจัดประเภท
กำรบันทึก กำรประมวลผล กำรเก็บรักษำ และกำรเสนอรำยงำน รวมถึงกำรบูรณำกำรสำรสนเทศทำงธุรกิจสำหรับ
วิชำชีพบัญชีเพื่อช่วยสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน
Nature, principles, concepts, importance, and application of information system for
business management; components of information system; data collection, classification, record,
process, storage, and report; analysis and design of integrated business information for
accounting profession to build competitive advantages
0904 502

กำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Information Technology Management
แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวกับกำรวำงแผนและกำรควบคุม
ทั้งองค์กร กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรออกแบบกระบวนธุรกิจใหม่
กำรประสำนงำนข้ำมองค์กร กำรวำงแผนทรัพยำกรขององค์กร กลยุทธ์พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหำกำรจัดกำรใน
กำรพัฒนำระบบ ระบบเกื้อหนุนรวม ระบบปัญญำประดิษฐ์ กำรจัดกำรเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์
และกำรจัดกำรบุคลำกรของระบบ
Concepts of information technology management for organizational
planning and controlling; strategic planning of information technology; business
process redesign; inter-organization coordination; enterprise resource planning;
electronic commerce strategy; management problem in system development;
group support systems; intelligent systems; electronic document management;
personnel management of systems
0904 505

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรทำงธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Management Information Systems
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผลกระทบและบทบำท
ของระบบ
สำรสนเทศต่อกำรบริหำรองค์กร กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน กำรสนับสนุนกำรตัดสินใจ
และกำรบริหำรกลยุทธ์องค์กร
Concepts and theories of informational technology; effects and roles of
information system on organizational management, operational controls, decision support, and
organizational strategy management

0904 521

ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจเชิงบริหำร
3(3-0-6)
Management Decision Support Systems
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศที่จะช่วยให้ผู้บริหำรขององค์กรสำมำรถตัดสินใจได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ควำมสำคัญของระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ
เชิงบริหำร เทคนิคและวิธีกำรจัดกำรคลังข้อมูล กำรเลือกใช้เครื่องมือเพื่อสำมำรถนำเสนอข้อมูลให้เหมำะสมและตรง
กับควำมต้องกำรของผู้บริหำร และเครื่องมือที่จะใช้ในกำรพัฒนำระบบสนับสนุน
กำรตัดสินใจ
Concepts and theories of information technology for helping organizational
executives make decision efficiently and effectively; importance of management decision support
system; techniques and methods of data warehouse management; tools selection that aid in
presenting appropriate data to executives; tools for decision support system development
0904 522

ระบบสำรสนเทศเชิงปัญญำ
3(3-0-6)
Intelligent Information Systems
แนวคิดเกี่ยวกับกำรมุ่งเน้นควำมรู้ทำงด้ำนเทคนิคและกำรจัดกำรในกำรพัฒนำ
และใช้ระบบสนับสนุนเชิงปัญญำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ระบบปัญญำประดิษฐ์ ในฐำนะที่เป็นแหล่งกำเนิด
ระบบสำรสนเทศเชิงปัญญำ ตัวทำกำรแทนเชิงปัญญำ เช่น ระบบฐำนควำมรู้ นิวรอลเนทเวิร์ค เป็นต้น
Concepts of technical and manerial knowledge emphasis on developing and using
intelligent support system efficiently; artificial intelligent system as an origin of intelligent
information systems; intelligent agent such as knowledge-based system and neuron network

กลุ่มวิชำกำรเงิน
0905 501
กำรจัดกำรกำรเงินขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Financial Management
แนวคิดและหน้ำที่ในกำรจัดกำรกำรเงินของธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยทำงกำรเงินขององค์กรและ
ให้เกิดควำมเข้ำใจในหลักกำรจัดกำรกำรเงินภำยใต้สภำวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยเน้นถึงหลักกำรและทฤษฎี
กำรจัดกำรกำรเงินสมัยใหม่ ได้แก่ กำรจัดกำรเงินทุนหมุนเวียน กำรตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของ
ตลำดและงบประมำณรำยจำยลงทุน กำรตัดสินใจทำงกำรเงินเชิงกลยุทธ์
กำรจัดโครงสร้ำงของเงินทุน กำรกำหนดมูลคำกิจกำรรวมถึงกำรวิเครำะห์และกำรวำงแผนทำงกำรเงิน
Concepts and functions of financial management for businesses financial goals’
achievement and understanding of financial management concept under changing environments
by emphasizing principles and theories of modern financial management including working
capital management; investment decisions in marketable securities, capital expenditure, strategic
financing decisions, capital structure, business valuation, financial analysis and planning
0905 511

กำรวิเครำะห์กำรลงทุน
3(3-0-6)
Investment Analysis
ควำมหมำยและลักษณะของหลักทรัพย์ ตลำดและวิธีกำรปฏิบัติในตลำดหลักทรัพย์ แนวคิด
หลักกำร และนโยบำยของกำรลงทุนในสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ได้แก่ หุ้นทุน หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้
ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญำใช้เงิน พันธบัตร ตรำสำรหนี้ ตรำสำรทุน อนุพันธ์ทำงกำรเงิน ควำมแตกต่ำงและปัจจัยที่เป็น
ตัวกำหนดอัตรำผลตอบแทนและควำมเสี่ยง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับรำคำหลักทรัพย์
กำรประเมินรำคำหลักทรัพย์ ควำมเสี่ยงและควำมพอใจในควำมเสี่ยง กำรคำนวณหำอัตรำผลตอบแทน
จำกกำรลงทุน รวมถึงนโยบำยกำรลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มำซึ่งอัตรำผลตอบแทนที่ต้องกำร
ในระดับควำมเสี่ยงที่ผู้ลงทุนพอจะยอมรับได้ หลักกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์ กำรบริหำรกลุ่มหลักทรัพย์
Definitions and natures of securities, security market, and procedures in securities
market; concepts, principles, and policy of investment in financial assets such as common stock,
preferred stock, corporate bond, bill of exchange, promissory note, government bond, debt,
equity, financial derivatives; differences and determinant factors of rate of return and risk;
determinant factors of stock price and stock valuation, risk and risk satisfaction; calculation of rate
of return on investment; investment policy to achieve expected rate of return at preferred risk
level; principles of security analysis; portfolio management

0905 512

กำรเงินระหว่ำงประเทศ
3(3-0-6)
International Finance
แนวคิดและหลักกำรของกำรบริหำรกำรเงินระหว่ำงประเทศ ตลำดเงินตรำต่ำงประเทศ
สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจต่อตลำดกำรเงินระหว่ำงประเทศ กำรตัดสินใจกู้ยืม กำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนระหว่ำง
ประเทศ กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำแลกเปลี่ยนที่แท้จริง กำรบริหำรสถำบันและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ
Concepts and principles of international financial management; foreign exchange
market; economic environments of foreign exchange market; financing decision making; gross
international capital movement ; real exchange rate; management of international financial
institutions and related businesses
0905 513

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
3(3-0-6)
Risk Management
ลักษณะและแนวคิดของกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ชนิดของควำมเสี่ยงทำงธุรกิจ วิธีป้องกันควำมเสี่ยง
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน เครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน กำรโอน
กำรควบคุม กำรสูญเสีย และกำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง รวมถึงควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่คำดหวัง
รำคำและควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนี้
Natures and concepts of risk management; types of business risk; risk protection;
financial risk analysis; financial risk management tools; transfer, control, loss, and avoidance of
risk, including risk and expected return, prices and investment risks in debt securities
0905 516

อนุพันธ์ทำงกำรเงิน
3(3-0-6)
Financial Derivatives
แนวคิด หลักกำร บทบำท และพัฒนำกำรของอนุพันธ์ทำงกำรเงิน ตลำดอนุพันธ์
ทำงกำรเงิน ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรประเมินรำคำและควำมเสี่ยงของตรำสำรอนุพันธ์ ตรำสำรสิทธิสัญญำ
ซื้อขำย ล่วงหน้ำทั้งประเภทอัตรำดอกเบี้ย ดัชนีหุ้น และเงินตรำต่ำงประเทศรวมทั้งกำรแลกเปลี่ยน
โดยเน้นกำรประยุกต์ใช้งำนและกรณีศึกษำ
Concepts, principles, roles, and development of financial derivatives; financial
derivatives market; theories of valuation and risk appraisal of derivatives; options, futures and
forward that useinterest rate, stock index and currency as multiplier; swap; practical
implementation and case studies

กลุ่มวิชำอื่น
0901 516
ระบบกำรควบคุมทำงกำรบริหำร
3(3-0-6)
Management Control Systems
แนวคิด หลักกำร และกำรประยุกต์ใช้เกี่ยวกับระบบกำรควบคุม กำรควบคุมทำง
กำรบริหำรและกำรงบประมำณกำรใช้ข้อมูลทำงกำรเงินของฝ่ำยบริหำร และกำรวำงแผนและกำรควบคุมเกี่ยวกับ
กำรตลำด กำรผลิต บุคลำกร และกำรจัดหำเงินทุน
Concepts, principles, and implementation of control systems; management control
and budgeting; executives’ financial information usage; planning and controlling of marketing,
production, personnel, and financing
0903 514

เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำร
3(3-0-6)
Managerial Economics
กำรประยุกต์ทฤษฎีทำงเศรษฐศำสตร์เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ กำรควบคุม กำรลงทุน กำร
ตัดสินใจซื้อ กำรวิเครำะห์(ทฤษฎี)กำรแข่งขัน กำรตัดสินใจในกำรลงทุน กำรตัดสินใจกำรผลิต กำรตัดสินใจเกี่ยวกับ
กำรกำหนดรำคำ และกำรประยุกต์คณิตศำสตร์เพื่อกำรตัดสินใจต่ำง ๆ
Application of economic theory for business decisions; investment
control; buying decisions; competitive (Theories) analysis ; investment decisions; production
decisions; pricing decisions; mathematical application for decision making
หมวดประสบกำรณ์วิจัย
0901 522
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
ทำกำรศึกษำหรือวิจัยในหัวข้อและ/หรือปัญหำทำงกำรบัญชีโดยนำทฤษฎี
และหลักกำรบัญชีหรือที่เกี่ยวข้องมำประยุกต์ใช้
Studying or conducting a research in accounting and/or problems in accounting by
applying accounting theories and principles or other related disciplines
0901 523

วิทยำนิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
ทำกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ด้ำนกำรบัญชี กำรเงิน กำรบัญชีบริหำร กำรสอบบัญชี ระบบ
สำรสนเทศทำงกำรบัญชี หรือหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบัญชี
Conducting a research to build new knowledge on financial accounting, managerial
accounting, auditing, accounting information systems or other topics related to accounting

