คำอธิบำยรำยวิชำ
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม )
2. หมวดวิชำเฉพำะ
กลุ่มวิชำแกน
0105 327 ภำษำอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
English for Business
การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ การอ่านข้อมูลทางธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ บัตรเชิญและการ
โฆษณา การกรอกใบสมัครงาน การสัมภาษณ์ทางธุรกิจ การให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านธุรกิจและการติดต่อ 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 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
3(3-0-6)
Introduction to Business
หลักการและรูปแบบองค์กรทางธุรกิจ จุดมุ่งหมายของการ ประกอบธุรกิจ แนวคิดในการประกอบธุรกิจ
คุณลักษณะของสภาพ แวดล้อมทางธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม ทางธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ
ประเภทของธุรกิจ ความสาคัญและบทบาทของการประกอบธุรกิจในสังคม ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ
และความสาคัญของธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจ
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 หลักกำรบัญชีขั้นต้น
3(3-0-6)
Principles of Accounting
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดในการรายงาน
ทางการเงิน หลักการบัญชีกระบวนการบัญชีตามระบบบัญชีคู่ การจัดทางบทดลอง การปรับปรุงรายการบัญชี การจัดทา
กระดาษทาการ การปิดบัญชี การจัดทางบการเงินของกิจการขายสินค้า กิจการผลิตสินค้า และกิจการบริการ การจัดทา
สมุดรายวันเฉพาะบัญชีคุมยอดและบัญชีย่อยระบบใบสาคัญ 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 กำรภำษีอำกร 1
3(3-0-6)
Taxation 1
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการภาษีอากร การจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากรภาษีสรรพสามิต
อากรแสตมป์ 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 กำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำร
3(3-0-6)
Accounting for Management
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 101 หลักกำรบัญชีขั้นต้น
Prerequisite
: 0901 101 Principles of Accounting
บทบาทและหน้าที่ของการบัญชีเพื่อการจัดการ แนวคิดและพฤติกรรมต้นทุน การคานวณต้นทุนงานสั่งทา
การคานวณต้นทุนช่วงการผลิต การคานวณต้นทุนฐานกิจกรรม การวิเคราะห์ต้นทุน-จานวน-กาไร วิธีการเกี่ยวกับการ
คานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ งบประมาณ งบประมาณจ่ายลงทุน การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจ การกาหนดราคา
ผลิตภัณฑ์ การบัญชีตามความรับผิดชอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ
Roles and functions of accounting for management; cost concepts and behaviors; joborder 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

0902 101 หลักกำรตลำด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
แนวคิด ปรัชญา และความสาคัญของการตลาด ลักษณะของตลาด สถาบันการตลาด หน้าที่ของการตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาด และ
จรรยาบรรณทางการตลาด
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 กำรจัดกำรและพฤติกรรมองค์กำร
3(3-0-6)
Management and Organizational Behavior
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ บทบาทของผู้บริหารในยุคที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันสูง
กระบวนการจัดการ แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ
พฤติกรรมกลุ่ม การจูงใจ ภาวะผู้นาในองค์การ การติดต่อสื่อสาร ความขัดแย้ง และวัฒนธรรมองค์การ ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ และโลกาภิวัตน์ และการกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์การให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
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 ควำมเป็นผู้ประกอบกำรและกำรสร้ำงสรรค์ธุรกิจใหม่
3(3-0-6)
Entrepreneurship and New Venture Creation
ความหมาย คุณลักษณะ แนวคิดและพฤติกรรมของความเป็นผู้ประกอบการ กระบวนการเริ่มต้นธุรกิจ
ใหม่ การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสเชิงธุรกิจ รูปแบบการดาเนินธุรกิจสมัยใหม่ แนวคิดและรูปแบบการระดมทุน การ
บริหารการเติบโตอย่างยั่งยืน แนวทางการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ 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 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Computer and Information Technology
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศการประยุกต์ใช้ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานธุรกิจระบบข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสื่อ
ประสม เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การจัดการศูนย์ข้อมูล การรักษาความ
ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและกฎหมายด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ
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 เศรษฐศำสตร์จุลภำค 1
3(3-0-6)
Microeconomics 1
ความหมายและหลักแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด กลไก
ตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต โครงสร้างตลาด
การกาหนดราคาในตลาดสินค้าและตลาดปัจจัยการผลิต
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 เศรษฐศำสตร์มหภำค 1
3(3-0-6)
Macroeconomics 1
ความหมายและหลักแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์มหภาค รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร
สถาบันการเงิน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เงินเฟ้อ การว่างงานดุลการชาระเงิน
ระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Meaning and basis concept of macroeconomics; national income; money and banking;
financial institutions; monetary policy; fiscal policy; international economics; inflation unemployment;
balance of payment; exchange rate ; exchange rate market

0909 202 กฎหมำยธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
หลักการทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การทาสัญญาซื้อ
ขาย เช่าซื้อ จานอง จานา กูย้ ืมค้าประกัน ตั๋วเงิน และตราสารทางการเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจและกฎหมาย
แรงงาน
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวัดค่ากลางและการกระจายของ
ข้อมูล การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณช่วงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบ
ไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ เลขดัชนีและการวิเคราะห์อนุกรมเวลา
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 กำรจัดกำรกำรผลิตและปฏิบัติกำร
3(3-0-6)
Production and Operations Management
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิตธุรกิจผลิตและธุรกิจบริการ การกาหนดทาเลที่ตั้งและผังโรงงาน
การวางผังติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบ การบริหารเวลาและค่าจ้าง การ
กาหนดมาตรฐานงาน การปรับปรุงงาน การควบคุมคุณภาพการผลิต การนาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดการการผลิต
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 กำรเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 101 หลักกำรบัญชีขั้นต้น
Prerequisite
: 0901 101 Principles of Accounting
แนวคิดของการเงินธุรกิจ ตลาดการเงินและเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ มูลค่าของเงินตามกาลเวลาและ
การประยุกต์ใช้ผลตอบแทนและความเสี่ยง การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การจัดหาเงินทุน
งบประมาณการลงทุน การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน 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 วิทยำระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Research Methodology
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0909 203 สถิติธุรกิจ
Prerequisite
: 0909 203 Business Statistics
แนวคิด หลักการ และความสาคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัย การกาหนดหัวข้อเรื่อง การกาหนด
ตัวแปรการตั้งสมมติฐานและการทดสอบ การเลือกเครื่องมือในการวิเคราะห์ การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิธีการรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์ การสรุปผลและแปลความหมาย การเขียนรายงาน การนาเสนอ
รายงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ
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 นโยบำยธุรกิจและกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Business Policy and Strategic Management
ความหมาย ความสาคัญและองค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับและประเภทของกลยุทธ์
กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร การวางแผนกลยุทธ์
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติและประเมินผล ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์

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
กลุ่มวิชำเอก
วิชำเอกบังคับ
0905 302 ตลำดกำรเงินและสถำบันกำรเงิน
3(3-0-6)
Financial Markets and Institutions
วิวัฒนาการของเงิน ลักษณะ บทบาทและความสาคัญของเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ โครงสร้างและ
หลักการดาเนินงานของตลาดการเงินและสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ นโยบายการบริหารการจัดการ
การส่งเสริม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงินและสถาบันการเงิน เครื่องมือทางการเงิน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
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 หลักกำรลงทุนและกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์
3(3-0-6)
Principles of Investment and Securities Analysis
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0909 302 กำรเงินธุรกิจ
Prerequisite
: 0909 302 Business Finance
หลักการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่างๆ ความแตกต่างและปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดอัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละประเภท การวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทฤษฎีตลาดทุนและทฤษฎี
กลุ่มหลักทรัพย์
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 กำรจัดกำรสินเชื่อ
3(3-0-6)
Credit Management
ความสาคัญและประเภทของสินเชื่อ วิธีการจัดการสินเชื่อการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
สาหรับการจัดการสินเชื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการสินเชื่อ การสร้างแบบจาลองเพื่อการพิจารณาสินเชื่อ การจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของลูกหนี้ การบริหารความเสี่ยงทางสินเชื่อ การประเมินค่าหลักประกัน การตรวจสอบสินเชื่อ การ
ติดตามและควบคุมหนี้ การรายงานข้อมูลสินเชื่อและการบริหารหนี้ที่มีปัญหา การประยุกต์การจัดการสินเชื่อในธุรกิจ
ปัจจุบัน
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 กำรดำเนินงำนธนำคำรพำณิชย์
3(3-0-6)
Commercial Bank Operations
คุณลักษณะ หน้าที่ และระบบธนาคารพาณิชย์ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานและนโยบายในการ
ให้บริการของธนาคารพาณิชย์ การวิเคราะห์ การจัดหาเงินและการลงทุนของธนาคารพาณิชย์ การกากับดูแลเงินกองทุน
ธนาคารพาณิชย์ตามหลักการบาเซล ธนาคารกลาง พัฒนาการของธนาคารพาณิชย์ ผลกระทบจากการดาเนินงานของ
ธนาคารพาณิชย์ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
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 วำณิชธนกิจ
3(3-0-6)
Investment Banking
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0909 302 กำรเงินธุรกิจ
Prerequisite
: 0909 302 Business Finance
ความหมายและขอบเขตของวาณิชธนกิจ บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่วาณิชธนากรในสถาบันการเงิน การ
สร้างมูลค่าให้กับกิจการการปรับโครงสร้างกิจการ การวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดหาเงินทุน วิธีการในการกาหนดราคา
หลักทรัพย์ การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินจรรยาบรรณของวาณิชธนากร กฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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 กำรวำงแผนและควบคุมทำงกำรเงิน
3(3-0-6)
Financial Planning and Control
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0909 302 กำรเงินธุรกิจ
Prerequisite
: 0909 302 Business Finance
หลักการวางแผนและควบคุมการเงินขององค์กร การพยากรณ์ทางการเงิน การวางแผนกาไร ระบบ
งบประมาณ งบการเงินล่วงหน้า การวางแผนและควบคุมทางการเงินโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
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 กำรจัดกำรทำงกำรเงิน
3(3-0-6)
Financial Management
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0909 302 กำรเงินธุรกิจ
Prerequisite
: 0909 302 Business Finance
แนวคิดการจัดการทางการเงิน การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงินภายใต้ความไม่แน่นอน ความเสี่ยง
และผลตอบแทน การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน ต้นทุนของเงินทุน งบประมาณการลงทุน โครงสร้างเงินทุน การ
จัดหาเงินทุนระยะยาว นโยบายการจ่ายเงินปันผล 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 สัมมนำกำรบริหำรกำรเงิน
3(3-0-6)
Seminar in Financial Management
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0905 405 กำรจัดกำรทำงกำรเงิน
Prerequisite
: 0905 405 Financial Management
การประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีการเงินมาใช้วิเคราะห์การตัดสินใจและการแก้ปัญหาทางการเงิน
ประเด็นเกี่ยวกับปัญหาและเหตุการณ์ทางการเงินทั้งภายในและต่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษาและมีการนาเสนอและ
อภิปรายในชั้นเรียน

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 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
3(3-0-6)
Risk Management
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0909 302 กำรเงินธุรกิจ
Prerequisite
: 0909 302 Business Finance
ความหมายและสาเหตุของการเกิดความเสี่ยง วิวัฒนาการหลักการ ประเภทของความเสี่ยงและผลกระทบ
การวัดความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันและการบริหารความเสี่ยงการจัดองค์กรและ
กระบวนการเพื่อการบริหารความเสี่ยง
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 กำรจัดกำรกำรเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
Personal Financial Management
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0909 302 กำรเงินธุรกิจ
Prerequisite
: 0909 302 Business Finance
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางการเงินสาหรับบุคคล การวางแผนสินเชื่อ
ส่วนบุคคล การวางแผนการลงทุน การวางแผนเงินออมเพื่อเกษียณอายุ การประกันชีวิต
Concepts of personal financial management; personal financial planning; personal loan
planning; investment planning; planning for retirement; life insurance
0905 418 กำรวิเครำะห์รำยงำนทำงกำรเงิน
3(3-0-6)
Analysis of Financial Reports
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0909 302 กำรเงินธุรกิจ
Prerequisite
: 0909 302 Business Finance
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงิน; การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินโดย
อาศัยข้อมูลรายงานทางการเงิน หลักและวิธีในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์แนวดิ่ง การวิเคราะห์
แนวโน้ม การวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
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

0905 419 กำรจัดกำรทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ
3(3-0-6)
International Financial Management
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0909 302 กำรเงินธุรกิจ
Prerequisite
: 0909 302 Business Finance
แนวคิดบริหารการเงินเพื่อการดาเนินธุรกิจต่างประเทศตลาดการเงินระหว่างประเทศ ระบบอัตรา
แลกเปลี่ยน เงื่อนไขเสมอภาคของอัตราแลกเปลี่ยน การเปิดรับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน การบริหารความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน การจัดหาเงินทุนระหว่างประเทศงบลงทุนระหว่างประเทศ การบริหารเงินทุนหมุนเวียนสาหรับธุรกิจ
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
วิชำเอกเลือก
0901 451 กำรวำงแผนภำษีอำกร
3(3-0-6)
Tax Planning
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0901 204 กำรภำษีอำกร 1
Prerequisite
: 0901 204 Taxation 1
การวางแผนสาหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่นเพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยัดภายใต้กรอบของกฎหมายและความรับผิดชอบต่อสังคม
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 กำรเงินสำหรับผู้ประกอบกำร
3(3-0-6)
Finance for Entrepreneurs
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0909 302 กำรเงินธุรกิจ
Prerequisite
: 0909 302 Business Finance
ความสาคัญและเป้าหมายของการจัดการการเงินสาหรับผู้ประกอบการ การวิเคราะห์และการวางแผนทาง
การเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว วิธีการระดมเงินทุนโดยวิธีต่าง ๆ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขปัญหาทางการเงินของ
ผู้ประกอบการ
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 หลักกำรประกันภัย
3(3-0-6)
Principles of Insurance
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0909 302 กำรเงินธุรกิจ
Prerequisite
: 0909 302 Business Finance
ความจาเป็นและความสาคัญของการประกันภัยต่อธุรกิจสังคม และชีวิต รูปแบบและวิธีดาเนินการของ
การประกันภัย วิธีการดาเนินงานของการประกันภัยและการประกันชีวิต กรณีศึกษาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการ
ประกันภัย
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 กำรวิเครำะห์หลักทรัพย์และกำรจัดกำรกลุ่มหลักทรัพย์
3(3-0-6)
Security Analysis and Portfolio Management
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0905 303 หลักกำรลงทุนและกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์
Prerequisite
: 0905 303 Principles of Investment and Securities Analysis
ชนิดของหลักทรัพย์และกลุ่มหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ ลักทรัพย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์ การ
วัดผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และกลุ่มหลักทรัพย์ การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ ทฤษฎีสมัยใหม่ในการลงทุน
ในกลุ่มหลักทรัพย์
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 อนุพันธ์ทำงกำรเงิน
3(3-0-6)
Financial Derivatives
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0905 303 หลักกำรลงทุนและกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์
Prerequisite
: 0905 303 Principles of Investment and Securities Analysis
วิวัฒนาการของอนุพันธ์ทางการเงิน ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินราคาและความ
เสี่ยงของตราสารอนุพันธ์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้
Development of financial derivatives; markets of financial derivatives; theories of price
and risk appraisal for derivatives; Investment in financial derivatives and applications

0905 415 กำรวิจัยทำงกำรเงิน
3(3-0-6)
Research in Finance
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0909 303 วิทยำระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
Prerequisite
: 0909 303 Business Research Methodology
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติที่จะนามาใช้ในการวิจัยทางการเงินในประเด็นต่างๆ การศึกษาการวิเคราะห์
ปัญหาทางการเงินในสถานการณ์จริงของตลาดการเงินและหน่วยธุรกิจ
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 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณทำงกำรเงิน
3(3-0-6)
Quantitative Analysis of Finance
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0909 302 กำรเงินธุรกิจ
Prerequisite
: 0909 302 Business Finance
ขอบเขต วิธีการ และประโยชน์ของการวิเคราะห์เชิงปริมาณต่อการตัดสินใจทางการเงิน แนวทางและตัว
แบบในตัดสินใจ การนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาช่วยในการคานวณและตัดสินใจ
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 ธุรกิจเงินร่วมลงทุนสำหรับบริษัทนอกตลำดหลักทรัพย์
3(3-0-6)
Private Equity and Venture Capital
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0905 303 หลักกำรลงทุนและกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์
Prerequisite
: 0905 303 Principles of Investment and Securities Analysis
การพัฒนาและความสาคัญของธุรกิจเงินร่วมลงทุนสาหรับบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ลักษณะ
กระบวนการ และวงจรของธุรกิจเงินร่วมลงทุนสาหรับบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ ความเสี่ยงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจเงินร่วมลงทุนสาหรับบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์การประเมินมูลค่ากิจการ ความสัมพันธ์ของนักลงทุนและ
ผู้ประกอบการธุรกิจนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตัวอย่างและกรณีศึกษาของธุรกิจเงินร่วมลงทุนสาหรับบริษัทนอกตลาด
หลักทรัพย์
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 กำรเงินเพื่อกำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์
3(3-0-6)
Real Estate Finance
เงื่อนไขของรำยวิชำ : 0909 302 กำรเงินธุรกิจ
Prerequisite
: 0909 302 Business Finance
แนวคิดการบริหารการเงินเพื่อการจัดการอสังหาริมทรัพย์การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การจัดหาแหล่งเงินทุนประเด็นทางภาษี กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์
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 กำรค้ำระหว่ำงประเทศ
3(3-0-6)
International Trade
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน สถาบันการเงินระหว่างประเทศ และระบบการเงิน
ระหว่างประเทศ ดุลการค้าและดุลการชาระเงิน แนวโน้มปัจจุบันของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ การ
รวมกลุ่มและอุปสรรคทางการค้า บทบาทและความสาคัญของการค้าระหว่างประเทศของเศรษฐกิจไทย
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 ทฤษฎีและนโยบำยกำรคลัง
3(3-0-6)
Theory and Policy of Public Finance
บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีสินค้าสาธารณะ ทฤษฎีผลกระทบภายนอก นโยบายการคลัง
การจัดสรรและการกระจายทรัพยากร การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นโยบายภาษีอากร นโยบายรายจ่ายรัฐบาล
งบประมาณแผ่นดิน หนี้สาธารณะ ทฤษฎีเกี่ยวกับการกาหนดระดับการใช้จ่ายของรัฐบาลที่เหมาะสม การใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อช่วยในการตัดสินใจของรัฐบาล
Role of government in economic system; public goods theory; externality theory; public
policy; resource allocation and distribution; economic stabilization; taxation policy; government
expenditure policy; government budget; public debt; theories of appropriate expenditure of
government; using economic tools for government decision making

3. หมวดวิชำเลือกเสรี
ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4. หมวดประสบกำรณ์ภำคสนำม (กำรฝึกงำนหรือสหกิจศึกษำ)
0199 499 สหกิจศึกษำ
9(0-40-0)
Cooperative Education
การปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาน
ประกอบการเพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทางานในสถานประกอบการ มี
ความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบการสังเกต การตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์
และการประเมินทาให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 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 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำงด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ
2(300 ชั่วโมง)
Business Administration Internship
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการบริหารธุรกิจในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
Business administration internship in enterprises, government agencies or privatization

