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หลักสูตรบริหารธุรกิ จบัณฑิ ต
สาขาวิชาการเงิ น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program in Finance
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิ ชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): บธ.บ. (การเงิน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Business Administration (Finance)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.B.A. (Finance)
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2556) มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่
มีคุณสมบัตดิ งั นี้
(1) มีความรูแ้ ละประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาการเงิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริม่ สร้างสรรค์ โดยใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์ในสาขาวิชาการเงินใน
การแก้ปญั หาการทางานได้
(3) มีทกั ษะความสามารถด้านการสือ่ สาร การวิเคราะห์วจิ ยั การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การจัดการสมัยใหม่
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีทกั ษะความพร้อมด้านสังคม ทีจ่ าเป็ นต่อ
การทางานและการใช้ชวี ติ ในอนาคต
(5) มีความสามารถในการปรับตัวและร่วมงานกับผูอ้ ่นื ได้ดี รวมถึงมีความเป็ นผูน้ าในการแก้ไขปญั หาต่างๆที่
เกิดขึน้ ในการทางานได้
4. หลักสูตร
จานวนหน่ วยกิ ต รวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตร
135
หน่ วยกิ ต
1) หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
30
หน่ วยกิ ต
1.1) หมวดการสือ่ สารและการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
9
หน่วยกิต
1.2) หมวดการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์
6
หน่วยกิต
1.3) หมวดคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวติ ในสังคม
6
หน่วยกิต
ั
1.4) หมวดวัฒนธรรมและภูมปิ ญญา
3
หน่วยกิต
1.5) หมวดความรอบรูแ้ ละการปรับตัวในยุคโลกาภิวฒ
ั น์
6
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
99
หน่ วยกิ ต
2.1) วิชาแกน
39
หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1) วิชาบังคับ
33
หน่วยกิต
2.2.2) วิชาเลือก
27
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิ ต
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5. รายวิชาในหลักสูตร
1 หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
30 หน่ วยกิ ต
(1) หมวดการสื่อสารและการเรียนรูด้ ้วยตนเอง
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
3(3-0-6)
English for Communication
000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3(3-0-6)
English for Academic Purposes I (EAP I)
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3(3-0-6)
English for Academic Purposes II (EAP II)
000 160 วิชาคอมพิวเตอร์พน้ื ฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (ไม่นบั หน่วยกิต)*
*รายวิชา 000 160 เป็ นรายวิชาทีน่ กั ศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรูด้ ว้ ยตนเองในระบบ e-learning
ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด ไม่มกี ารเรียนการสอนในชัน้ เรียนและไม่
นับหน่วยกิต นักศึกษาต้องสอบผ่านรายวิชา 000 160 ในระบบ e-testing ตามเกณฑ์ทม่ี หาวิทยาลัยกาหนด
(2) หมวดการคิ ดเชิ งวิ เคราะห์และเชิ งวิ พากษ์
000 130 ทักษะการรูส้ ารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy Skills
000 169
การคิดเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Thinking
(3) หมวดคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม
000 141
สิทธิพน้ื ฐานและประชาสังคม
3(3-0-6)
Fundamental Rights and Civil Society
000 146
ความสุขของชีวติ
3(3-0-6)
Happiness of Life
(4) หมวดวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
000 154
พหุวฒ
ั นธรรม
3(3-0-6)
Multiculturalism
(5) หมวดความรอบรูแ้ ละการปรับตัวในยุคโลกาภิ วตั น์
000 145
ภาวะผูน้ าและการจัดการ
3(3-0-6)
Leadership and Management
000 162
ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3(3-0-6)
Life and Modern Technology
2 หมวดวิ ชาเฉพาะ
99 หน่ วยกิ ต
(1) วิ ชาแกน
39 หน่ วยกิ ต
*314 125
แคลคูลสั
3(3-0-6)
Calculus
960 101
กฎหมายธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business Law I
**960 102
ภาษีอากร 1
3(3-0-6)
Taxation I
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**961 241 การเงินธุรกิจ 1
Corporate Finance I
962 101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้ งต้น
Preliminary to Microeconomics
962 102 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้ งต้น
Preliminary to Macroeconomics
963 217 หลักการตลาด
Principles of Marketing
**966 111 หลักการบัญชีขนั ้ ต้น
Preliminary Principles of Accounting
**966 121 การบัญชี 2
Accounting II
**967 201 สถิตเิ พื่อการจัดการ
Statistics for Management
**967 261 หลักการจัดการ
Principles of Management
**967 263 การจัดการการผลิตและบริการ
Production Management and Service
**967 303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management information Systems
(2) วิ ชาบังคับ
**961 141 การเงินส่วนบุคคล
Personal Finance
*961 242 ภาษาอังกฤษสาหรับการเงิน
English for finance
**961 301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน
Quantitative Analysis in Finance
**961 341 การเงินธุรกิจ 2
Corporate Finance II
961 342 ตลาดและเครื่องมือทางการเงิน
Financial Markets and Instruments
**961 343 หลักและนโยบายการลงทุน
Principles and Policies of Investment
961 344 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
International Financial Management
**961 346 การจัดการสินเชื่อ
Credit Management
**961 348 การจัดการและควบคุมความเสีย่ งทางการเงิน
Management and Control of Financial Risk

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
33 หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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961 349
*961 358

การวางแผนการเงินเชิงกลยุทธ์
Strategic Financial Planning
จริยธรรมธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทางการเงิน
Business Ethics and Financial Professional
Standards

(3) หมวดวิ ชาเลือก
1. ให้เลือกเรียนในกลุ่มรายวิชาดังต่อไปนี้ 12 หน่วยกิต
(1) กลุ่มด้านจัดการการเงิ น (Corporate Finance)
**961 350 การประเมินและสร้างมูลค่าทางการเงิน
Financial Valuation and Value Creation
**961 351 การเงินสาหรับผูป้ ระกอบการ
Entrepreneur Finance
*961 354
การวางแผนการเงินธุรกิจ
Corporate Financial Planning
**961 355 วาณิชธนกิจ
Investment Banking
962 331
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
Managerial Economics
**961 442 การวิจยั ทางการเงิน
Financial Research
**961 491 สัมมนาทางการเงิน
Seminar in Finance
961 495
สหกิจศึกษาทางการเงิน
Cooperative Education in Financ
(2) กลุ่มด้านการลงทุน (Investment)
*961 302
เศรษฐมิตทิ างการเงิน
Financial Econometrics
*961 303
การวิเคราะห์และจัดการกลุ่มหลักทรัพย์
Portfolio Analysis and Management
**961 352 การวิเคราะห์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
Financial Derivatives Analysis
**961 353 การวิเคราะห์ตราสารทุนและตราสารหนี้
Equity and Fixed Income Instruments Analysis
**961 442 การวิจยั ทางการเงิน
Financial Research
**961 491 สัมมนาทางการเงิน
Seminar in Finance
961 495
สหกิจศึกษาทางการเงิน
Cooperative Education in Finance

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

27 หน่ วยกิ ต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(0-35-17)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(0-35-17)
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(3) กลุ่มด้านการวางแผนทางการเงิ น (Financial Planning)
*961 359 การวางแผนด้านการลงทุน
Investment Planning
*961 440 การวางแผนด้านการประกันภัย
Insurance Planning
*961 441 การวางแผนในช่วงเกษียณอายุ
Retirement Planning
*961 443 การวางแผนภาษีและทรัพย์สนิ
Tax and Estate Planning
**961 442 การวิจยั ทางการเงิน
Financial Research
**961 491 สัมมนาทางการเงิน
Seminar in Finance
961 495
สหกิจศึกษาทางการเงิน
Cooperative Education in Finance
2.ให้เลือกเรียนในกลุ่มรายวิชาดังต่อไปนี้ 12 หน่วยกิต
966 112

966 113
966 231
966 232
966 352

963 221
963 223
963 328
963 422
963 424

กลุ่มวิ ชาการบัญชี
การบัญชีขนั ้ กลาง 1
Intermediate Accounting I

การบัญชีขนั ้ กลาง 2
Intermediate Accounting II
การบัญชีตน้ ทุน
Cost Accounting
การจัดการต้นทุน
Cost Management
การตรวจสอบภายในและการควบคุม
Internal Audit and Control
กลุ่มวิชาการตลาด
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
Consumer Behaviors
การตลาดทางตรง
Direct Marketing
การตลาดบริการ
Service Marketing
การตลาดโลก
Global Marketing
การจัดการการส่งออกและนาเข้า
Export and Import Management

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(0-35-17)

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

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

6
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
962 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขัน้ กลาง
3(3-0-6)
Intermediate Microeconomics
962 202 เศรษฐศาสตร์มหภาคขัน้ กลาง
3(3-0-6)
Intermediate Macroeconomics
3(3-0-6)
962 203 การเงินและการธนาคาร
Money and Banking
962 206
การคลังสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Finance
962 341 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Economics
กลุ่มวิชาการประกอบการ
967 213
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
967 363
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3(3-0-6)
Small and Medium Enterprises
967 467
เทคนิคการพยากรณ์เพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Forecasting Techniques for Management
967 469
การออกแบบองค์การ
3(3-0-6)
Organization Design
967 482
การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management
กลุ่มวิ ชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
967 262
3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
967 469
3(3-0-6)
การออกแบบองค์การ
Organization Design
967 470
3(3-0-6)
การพัฒนาองค์การ
Organization Development
967 487
3(3-0-6)
กฎหมายคุม้ ครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
Labor Protection Laws and Labor Relations
967 488
3(3-0-6)
ความผูกพันของพนักงาน
Employee Engagement
3 หมวดวิ ชาเลือกเสรี
ให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีทเ่ี ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันการศึกษาอื่น
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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6. คาอธิ บายระบบรหัสวิชา
คณะวิทยาการจัดการใช้ระบบรหัสวิชาตามระบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึง่ ใช้ระบบ รหัสตัวเลข จานวน 6 หลัก
ตัวเลข 3 ตัวแรก
000 xxx
หมายถึง
สานักวิชาศึกษาทัวไป
่
314 xxx
หมายถึง
คณะวิทยาศาสตร์
9xx xxx
หมายถึง
คณะวิทยาการจัดการ
961 xxx
กลุ่มวิชาการเงิน
962 xxx
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
963 xxx
กลุ่มวิชาการตลาด
964 xxx
กลุ่มวิชาการท่องเทีย่ ว
965 xxx
กลุ่มวิชาการโรงแรม
966 xxx
กลุ่มวิชาการบัญชี
967 xxx
กลุ่มวิชาการจัดการ
ตัวเลขตัวที่ 4 หมายถึง
ระดับของรายวิชา
ตัวเลขตัวที่ 5 หมายถึง
หมวดวิชาหรือกลุ่มองค์ความรูข้ องรายวิชา ได้แก่
เลข 0,1
หมวดวิชาคณิตศาสตร์และวิชาด้านสารสนเทศ
เลข 4,5
หมวดวิชาการเงิน
ั
เลข 9
หมวดวิชาสัมมนา ปญหาพิ
เศษ ฝีกงาน และสหกิจศึกษา
ตัวเลขตัวที่ 6 หมายถึง ลาดับทีข่ องรายวิชา
* รายวิชาใหม่
** รายวิชาเดิมเปลีย่ นแปลงใหม่
7. แผนการศึกษา
แผนการศึกษา แบบไม่เลือกวิชาสหกิ จศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
English for Communication
000 130 ทักษะการรูส้ ารสนเทศ
Information Literacy Skills
000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์
Creative Thinking
**961 141 การเงินส่วนบุคคล
Personal Finance
962 101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้ งต้น
Preliminary to Microeconomics
**966 111 หลักการบัญชีขนั ้ ต้น
Preliminary Principles of Accounting
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18
18
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ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
English for Academic Purposes I (EAP I)
000 146 ความสุขของชีวติ
Happiness of Life
*314 125 แคลคูลสั
Calculus
960 101 กฎหมายธุรกิจ 1
Business Law I
962 102 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้ งต้น
Preliminary to Macroeconomics
**967 201 สถิตเิ พื่อการจัดการ
Statistics for Management
**966 121 การบัญชี 2
Accounting II
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
English for Academic Purposes II (EAP II)
000 154 พหุวฒ
ั นธรรม
Multiculturalism
**961 241 การเงินธุรกิจ 1
Corporate Finance I
**961 346 การจัดการสินเชื่อ
Credit Management
**967 261 หลักการจัดการ
Principles of Management
**967 303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management information Systems
96x xxx วิชาเลือก
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21
39

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21
60

9
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
000141 สิทธิพน้ื ฐานและประชาสังคม
Fundamental Rights and Civil Society
000 162 ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
Life and Modern Technology
**960 102 ภาษีอากร 1
Taxation I
*961 242 ภาษาอังกฤษสาหรับการเงิน
English for finance
**961 341 การเงินธุรกิจ 2
Corporate Finance II
963 217 หลักการตลาด
Principles of Marketing
96x xxx วิชาเลือก
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
000 145 ภาวะผูน้ าและการจัดการ
Leadership and Management
961 344 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
International Financial Management
**961 348 การจัดการและควบคุมความเสีย่ งทางการเงิน
Management and Control of Financial Risk
961 349 การวางแผนการเงินเชิงกลยุทธ์
Strategic Financial Planning
*961 358 จริยธรรมธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทางการเงิน
Business Ethics and Financial Professional Standards
**967 263 การจัดการงานผลิตและบริการ
Production Management and Service
96x xxx วิชาเลือก
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21
81

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21
102

10
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
**961 301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน
Quantitative Analysis in Finance
961 342 ตลาดและเครื่องมือทางการเงิน
Financial Markets and Instruments
**961 343 หลักและนโยบายการลงทุน
Principles and Policies of Investment
96x xxx วิชาโท
xxx xxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
96x xxx วิชาเลือก
96x xxx วิชาเลือก
Major Elective
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
96x xxx วิชาเลือก
Major Elective
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)

แผนการศึกษา แบบเลือกวิ ชาสหกิ จศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
English for Communication
000 130 ทักษะการรูส้ ารสนเทศ
Information Literacy Skills
000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์
Creative Thinking
**961 141 การเงินส่วนบุคคล
Personal Finance
962 101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้ งต้น
Preliminary to Microeconomics
**966 111 หลักการบัญชีขนั ้ ต้น
Preliminary Principles of Accounting
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
18
120
หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
9
129
หน่ วยกิ ต
6 หน่วยกิต
6
135

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18
18

11
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
English for Academic Purposes I (EAP I)
000 146 ความสุขของชีวติ
Happiness of Life
*314 125 แคลคลูลสั
Calculus
960 101 กฎหมายธุรกิจ 1
Business Law I
962 102 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้ งต้น
Preliminary to Macroeconomics
**966 121 การบัญชี 2
Accounting II
**967 201 สถิตเิ พื่อการจัดการ
Statistics for Management
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
English for Academic Purposes II (EAP II)
000 156 พหุวฒ
ั นธรรม
Multiculturalism
**961 241 การเงินธุรกิจ 1
Corporate Finance I
**961 346 การจัดการสินเชื่อ
Credit Management
**967 261 หลักการจัดการ
Principles of Management
**967 303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management information Systems
96x xxx วิชาเลือก
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21
39

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21
60

12
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
000141 สิทธิพน้ื ฐานและประชาสังคม
Fundamental Rights and Civil Society
000 162 ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
Life and Modern Technology
**960 102 ภาษีอากร 1
Taxation I
*961 242 ภาษาอังกฤษสาหรับการเงิน
English for finance
**961 341 การเงินธุรกิจ 2
Corporate Finance II
963 217 หลักการตลาด
Principles of Marketing
96x xxx วิชาเลือก
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
000 145 ภาวะผูน้ าและการจัดการ
Leadership and Management
961 344 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
International Financial Management
**961 348 การจัดการและควบคุมความเสีย่ งทางการเงิน
Management and Control of Financial Risk
961 349 การวางแผนการเงินเชิงกลยุทธ์
Strategic Financial Planning
*961 358 จริยธรรมธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทางการเงิน
Business Ethics and Financial Professional Standards
**967 263 การจัดการงานผลิตและบริการ
Production Management and Service
96x xxx วิชาเลือก
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21
81

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21
102

13
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
**961 301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน
Quantitative Analysis in Finance
961 342 ตลาดและเครื่องมือทางการเงิน
Financial Markets and Instruments
**961 343 หลักและนโยบายการลงทุน
Principles and Policies of Investment
96x xxx วิชาเลือก
xxx xxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
961 495 สหกิจศึกษาทางการเงิน
Cooperative Education in Finance
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

หน่ วยกิ ต
6(0-35-17)

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
96x xxx วิชาเลือก
96x xxx วิชาเลือก
Major Elective
รวมจานวนหน่ วยกิ ตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิ ตสะสม

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
18
120

6
126

9
135

14
คาอธิ บายรายวิ ชา
000 101

000 102

000 103

000 130

000 141

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
English for Communication
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
การพัฒนาทักษะการฟงั พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ การ
สือ่ สารในสถานการณ์ต่างๆ ในสังคม
Development of listening, speaking, reading and writing
English language skills, communication in social settings
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
English for Academic Purposes I (EAP I)
เงื่อนไขของรายวิ ชา : 000 101 หรือเทียบเท่า
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขึ้นพื้นฐาน ภาษาอังกฤษขึ้น
พืน้ ฐานทัวไปและทางวิ
่
ชาการ
Development of basic English language skills, basic
language for general and academic English
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
English for Academic Purposes II (EAP II)
เงื่อนไขของรายวิ ชา : 000 102 หรือเทียบเท่า
การพัฒ นาทัก ษะภาษาอัง กฤษขึ้น สูง ภาษาอัง กฤษขึ้น สู ง
สาหรับใช้สว่ นตัวและทางวิชาการ
Development of advanced English language skills,
advanced language for general and academic English
ทักษะการรูส้ ารสนเทศ
Information Literacy Skills
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
แนวคิด และความส าคัญ ของสารสนเทศ กระบวนการการ
พัฒ นาทัก ษะการเรีย นรู้ด้า นสารสนเทศ การสืบ ค้น สารสนเทศ การ
คัด เลือ กแหล่ ง สารสนเทศ การประเมิน คุ ณ ค่ า ของสารสนเทศ การ
วิ เ คราะห์ แ ละสัง เคราะห์ ส ารสนเทศ การเรี ย บเรี ย งและน าเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ
Concept and important of information, processes
development of information literacy skill, information searching,
selecting sources of information, evaluation of information values,
information analysis and synthesis, information composition and
presentation in various formats.
สิ ทธิ พนื้ ฐานและประชาสังคม
Fundamental Rights and Civil Society
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

15

000 145

000 146

000 154

แนวคิดและหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุ ษยชนและสิทธิตาม
ธรรมชาติ เสรีภาพและความยุตธิ รรม ศักดิศรี
์ และคุณค่าของความเป็ น
มนุ ษย์ ความเสมอภาค สิทธิพลเมืองและเสรีภาพตามรัฐธรรมนู ญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและหลังกฎหมายทีค่ วรรู้ พัฒนาการของกลไกลทาง
กฎหมายระดับประเทศ พัฒนาของแนวคิดและการวิเคราะห์ประชาสังคม
ความเคลื่อนไหวของประชาสังคมไทย
Concept and principle of natural rights and human rights,
foundations of freedom and justice, human dignity and value,
equity, civil rights and liberty in the Thai constitution, principles of
laws, development of civil societies and civil societies analysis,
movements of Thai civil societies.
ภาวะผูน้ าและการจัดการ
3 (3-0-6)
Leadership and Management
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับภาวะผูน้ า บุคลิกภาพ ลักษณะและ
บทบาทผูน้ า การสร้างทีมงานและการทางานเป็ นทีม หลักการแลทฤษฏี
การจัดการ การจัดการตัวเอง การจัดการกับภาวะวิกฤตการจัดการกับ
การเปลี่ยนแปลง การจัดการกับความขัดแย้ง การจัดการเชิงกลยุทธ์
แนวทางในการพัฒนาทักษะการเป็ นผูน้ า และการจัดการ
Concepts and theories of leadership, personalities,
characteristics and roles of leadership, team building and team
working, principle and
theories of management, self
management, crisis management, change management, conflict
management, strategic management, development of leadership
and management
ความสุขของชีวิต
3 (3-0-6)
Happiness of Life
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
แนวคิดและความสาคัญของความสุขของชีวิต มิติและระดับ
ความสุขของชีวติ ศิลปะการดาเนินที่มคี วามสุข คุณธรรมจริยธรรมใน
การดาเนินชีวติ อย่างมีความสุข การสร้างความสุขของชีวติ
Concepts and importance of happiness of life,
dimensions and levels of happiness of life, the art of happy
lifestyle, virtue and ethics for happy living, creating happiness of
life
พหุวฒ
ั นธรรม
3 (3-0-6)
Multiculturalism
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี

16

000 162

000 169

*314 125

วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรม
ตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสาน การ
เปลีย่ นแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวตั น์กบั ผลกระทบทาง
วัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถชี วี ติ ของมนุษย์
Culture and cultural diversity, western culture, eastern
culture, Thai culture and Isan culture, impact of cultural changes
on society and human way of life.
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3 (3-0-6)
Life and Modern Technology
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชวี ภิ าพ เทคโนโลยีทางจีโนม
และเทคโนโลยีสมัยใหม่อ่นื ๆ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต
ผลการทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยีต่อชีวติ สังคมและธรรมชาติ
Modern science and technology, information and
communication technology, nanotechnology, biotechnology,
genomic technology, and other modern technologies; trends of
technology development in the future; impacts of technological
development on life, society, and the nature.
การคิ ดเชิ งสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
Creative Thinking
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบ
และรูปแบบของความคิดเชิงสร้างสรรค์กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
การแสงหาข้อมูลและความรู้ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์แนวทางการ
พัฒนาการคิดเชิง สร้างสรรค์ การะประยุกต์ใ ช้ในชีวิตประจาวัน แนว
ทางการสร้างสรรค์ผลงานในชีวติ ประจาวัน
Concept and theory of creative thinking, component and
form of creative thinking process of creative thinking, knowledge
and information seeking, creative thinking techniques,
developmental process of creative thinking, application in daily life,
producing creative work in daily life.
แคลคูลสั
3 (3-0-6)
Calculus
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
ลิมิต ความต่ อ เนื่ อ งของฟ งั ก์ช ัน หนึ่ ง ตัว แปร อนุ พ ัน ธ์ข อง
ฟงั ก์ชนั ตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ปริพนั ธ์และการประยุกต์
Limits and continuity of real valued functions of one
variable, derivatives and their applications.
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กฎหมายธุรกิ จ 1
3 (3-0-6)
Business Law I
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
กฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บรรพ 3 เรื่อง
เอกเทศสัญญาทีส่ าคัญและจาเป็ นในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ สัญญาซือ้
ขาย แลกเปลีย่ น ให้ จานา จานอง จ้างแรงงาน จ้างทาของ ตั ๋วสัญญา
ใช้เงิน ห้างหุน้ ส่วน บริษทั
Civil and Commercial Law ( Book 3) relating to
certain specific contracts that are necessary for business,
such as purchase and sale contracts, exchanges, gifts,
pledges, mortgages, hire of services, hire of work carriages,
promissory notes, partnerships and companies.
**960 102 ภาษีอากร 1
3 (3-0-6)
Taxation 1
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
ความรู้ทวไปเกี
ั่
่ยวกับภาษีอากร แนวคิดและบทบาทของภาษี
อากรในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการคลังของรัฐ หลักการและวิธกี าร
ประเมิ น ภาษี ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
ภาษี มู ลค่ า เพิ่ม อากรแสตมป์ และมหรสพ ภาษี ส รรพสามิตและภาษี
ศุลกากร และภาษีอ่นื ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
General knowledge about taxation. Concepts and role
of taxation as apart of government fiscal policy, principles
and basic forms of assessments : personal income tax,
corporate income tax, value added tax, excise tax and
customs duties, and other types of taxes concerning business.
**961 141 การเงิ นส่วนบุคคล
3 (3-0-6)
Personal Finance
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การวางแผนรายได้และการใช้
จ่ายเงินในด้านต่าง ๆ ด้วยการจัดทางบการเงิน การบริหารการใช้เครดิต
ส่วนบุคคลและการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค การวางแผนการเงินเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
ยานพาหนะ การออม การลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ การประกันชีวติ
และสุ ข ภาพ การเสี ย ภาษี เ งิ น ได้ ส่ ว นบุ ค คล การวางแผนเพื่ อ
เกษียณอายุและพินยั กรรม
Personal financial planning, preparing financial statements
for various aspects of income and spending planning, manage
credit and consumer protection, planning for housing,
transportation, saving, investing in portfolios, life and health
insurance, income tax, planning for retirement and wills.
960 101
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961 241

การเงิ นธุรกิ จ 1
3 (3-0-6)
Corporate Finance I
เงื่อนไขของรายวิ ชา : 966 111
ภาพรวมของการเงินธุรกิจ บทบาทและหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การ
การเงิน แนวคิดพืน้ ฐานของการเงินธุรกิจ มูลค่าของเงินตามเวลา การ
วิเคราะห์งบการเงินและงบกระแสเงินสด การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
แหล่งเงินทุนและตลาดการเงิน งบลงทุนและการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน
An overview of business finance; role and functions of
financial manager; fundamental concepts for business finance,
time value of money, financial statement and cash flow statement
analysis, working capital management, sources of fund and
financial market, capital budgeting and break-even point analysis.
*961242 ภาษาอังกฤษสาหรับการเงิ น
3 (3-0-6)
English for finance
ฝึ กทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางการเงินในการฟ้ง การพูด
การอ่าน และการเขียน การหาข้อมูลข่าวสารทางการเงิน การนาเสนอ
เป็ นรายงานในลักษณะของการเขียนและการพูด
Practice in listening, speaking, reading and writing in
English for finance, finding financial information, presenting a
report in the feature of writing and speaking.
**961 301 การวิ เคราะห์เชิ งปริมาณทางการเงิ น
3 (3-0-6)
Quantitative Analysis in Finance

*961 302

เงื่อนไขของรายวิ ชา : 967 201
แนวคิดพื้นฐานของการใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เพื่อการ
แก้ปญั หาทางการเงินทัง้ ในเชิงทฤษฎีและเชิงวิเคราะห์ การใช้สถิตแิ ละ
คณิตศาสตร์ในการพยากรณ์ การวางแผน และการตัดสินใจทางการเงิน
ตลอดจนการนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณทาง
การเงินเพื่อการตัดสินใจทางการเงิน
The fundamental concept of mathematical treatment of
basic theoretical and analytical concepts in finance problem
solving, using applied mathematics and statistics for financial
forecasting, planning and decisions making and using computer
program in quantitative analysis for financial decisions.
เศรษฐมิ ติทางการเงิ น
3 (3-0-6)
Financial Econometrics
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
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เศรษฐมิติป ระยุ ก ต์ ส าหรับ ผู้บ ริห ารการเงิน โดยมีก ารใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางเศรษฐมิติเป็ นเครื่องมือ หัวข้ อที่ครอบคลุม
การวิเคราะห์สมการทีม่ อี นุ กรมเวลาเบือ้ งต้น แบบจาลองแบบเวลาย้อย
หลังและถดถอยในตัวเอง สหสัมพันธ์ตามเวลา การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีใ่ ช้
ข้อมูลแนวขวางตามเวลาแบบง่ายและ ขัน้ สูง
Applied econometrics for financial manager with the
computer program in econometrics as an application, topics
regression analysis with time series data, distributed lag an
autoregressive models, series correlation, simple and advanced
panel data analysis.
*961 303 การวิ เคราะห์และจัดการกลุ่มหลักทรัพย์
3 (3-0-6)
Portfolio Analysis and Management
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
แนวคิดการลงทุนในหลักทรัพย์ หลักการลงทุน การประเมิน
ั ยพืน้ ฐาน การ
มูลค่าหลักทรัพย์ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ดว้ ยปจจั
วิเคราะห์หลักทรัพย์ดว้ ยปจั จัยทางเทคนิค การวิเคราะห์หลักทรัพย์ราย
อุตสาหกรรม การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ การวัดผลการบริหารกลุ่ม
หลักทรัพย์ และการจัดทาแบบแผนการลงทุน
Securities investment concept, investment principles,
securities valuation, fundamental Analysis, technical analysis,
industry sector analysis, portfolio management and evaluation,
and investment plan development.
**961 341 การเงิ นธุรกิ จ 2
3 (3-0-6)
Corporate Finance II

961 342

เงื่อนไขของรายวิ ชา : 961 241
การทบทวนการเงินธุรกิจ ทฤษฎีผลตอบแทนและความเสีย่ ง
ต้ น ทุ น ของเงิน ทุ น และการด าเนิ น งานเกี่ย วกับ งบลงทุ น การจัด
โครงสร้างทางการเงินทีเ่ หมาะสม นโยบายเงินปนั ผล ความตึงเครียด
ทางการเงิน และการปรับ ปรุ ง โครงสร้า งทางการเงิน การควบรวม
กิจการ และทฤษฎีตวั แทนและบรรษัทภิบาล
Reviewing of business finance, theory of risk-return,
cost of capital and implementation of capital budgeting, optimal
capital structuring, dividend policy, financial distress and
restructuring, merger & acquisition and agency theory and
corporate governance.
ตลาดและเครือ่ งมือทางการเงิ น
3 (3-0-6)
Financial Markets and instruments
เงื่อนไขของรายวิ ชา : 961 341#
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ระบบการเงินของประเทศภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบเปิ ด
การออม การลงทุน และการระดมทุนโดยผ่านตัวกลางทางการเงินและ
ตลาดการเงิน กลไกการทางานของตลาดการเงิน ตลาดตราสารหนี้และ
ตลาดอนุ พ ัน ธ์ การลงทุ น การระดมทุ น และการบริห ารความเสี่ย ง
เครื่อ งมือ ทางการเงิน ต่ า งๆ ในแต่ ละตลาด ความสาคัญ ของตลาด
การเงินระหว่างประเทศ การกากับตลาดการเงิน หลักการและเหตุผล
มาตรการกากับตลาดการเงินและธุรกรรมทางการเงิน
Financial system in the situation of the open economic
system, saving, investing and fund raising through financial
intermediaries and financial market, the mechanism of financial
market including bond and derivative market, investment, fund
raising and risk management of financial instruments in each
market, the major parts of international financial market, financial
market monitoring, concept and rationale, the measure of
financial monitoring and financial transactions.
**961 343 หลักและนโยบายการลงทุน
3 (3-0-6)
Principles and Policies of Investment

961 344

เงื่อนไขของรายวิ ชา : 961 341# และ 314 125
หลักในการวิเคราะห์และนโยบายการลงทุน กระบวนการ
ลงทุน ลักษณะของหลักทรัพย์ชนิดต่าง ๆ ผลตอบแทนความเสีย่ งและ
แนวความคิดด้านการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์และ
สถาบันการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง การกาหนดนโยบายการลงทุน ผลของ
นโยบายการลงทุนทีม่ ตี ่อการลงทุน
ต่อตลาดการเงินและต่อการ
ั ยทีม่ ผี ลกระทบกับราคาของหลักทรัพย์ลงทุน
เคลื่อนไหวของธุรกิจ ปจจั
การสร้างแผนการลงทุน ทฤษฎีประสิทธิภาพของตลาด และการลงทุน
ทางเลือก
Principles in analyses and policies of investment,
investment processes, nature and types of securities, risk, return
and portfolio investment, securities market and intermediaries,
investment policies, effects of investment policies on investment
in the money market and the business cycle, factors that affect
the price of securities, planning for portfolio structure, market
efficiency theory and alternative investment.
การจัดการการเงิ นระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
International Financial Management
เงื่อนไขของรายวิ ชา : 961 341#
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การค้ า ระหว่ า งประเทศและตลาดแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนคงที่และลอยตัว ปจั จัยที่มผี ลกระทบ
ต่ออัตราแลกเปลี่ยนการควบคุมตลาดแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
การแก้ไ ขดุ ล การช าระเงิน ภายใต้ ร ะบบอัต ราแลกเปลี่ย นคงที่แ ละ
ลอยตั ว นโยบายควบคุ ม และส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ
เงิน กองทุน ระหว่ า งประเทศ ตลาดยูโรดอลลาร์ และตลาดอาเซีย น
ดอลลาร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจ การจัดการด้านการเงินบริษทั
เมื่อจะต้องทาธุรกิจโดยใช้เงินตราต่างประเทศ ทัง้ ทีเ่ ป็ นธุรกิจข้ามชาติ
International trade and the foreign exchange markets;
fixed and variable exchange rates, factors affecting the
exchange rate, foreign exchange control, balance of payment
adjustment under fixed and variable exchange rate system,
policy of control and support for international trade, international
fund, Euro-Dollar Market and the Asian-Dollar Market, corporate
financial management using foreign currency in export-import
and international business.
**961 346 การจัดการสิ นเชื่อ
3 (3-0-6)
Credit Management
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
หลักการดาเนินงานของกิจการทีใ่ ห้สนิ เชื่อ ศึกษาลักษณะ
และขอบเขตของการจัด การสิน เชื่อ การจัด รูป องค์ข องฝ่า ยจัด การ
สินเชื่อ ประเภทของสินเชื่อ การตรวจสอบและการวิเคราะห์ความเสีย่ ง
ในการให้สนิ เชื่อ แหล่งข้อมูลและวิธการเก็บข้อมูลในการพิจารณาให้
สินเชื่อ นโยบายและและมาตรการในการให้สนิ เชื่อ วิธกี ารพิจารณาใน
การให้สนิ เชื่อประเภทต่างๆ นโยบายและการปฏิบตั ิในการเรียกเก็บ
หนี้ การควบคุมและการติดตามบัญชีลกู หนี้
The operational principles of a financial intermediary;
study of the nature and scope of credit management,
organization of a credit department, types of credit, investigation
and analysis of credit risk, sources and methods of collection of
information, credit policies and procedures, methodology in
granting various types of credit, collection policies and practices,
credit control and follow-up.
**961 348 การจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางการเงิ น
3 (3-0-6)
Management and Control of Financial Risk
เงื่อนไขของรายวิ ชา : 961 341#
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แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการและการควบคุมความเสีย่ งทาง
การเงินประเภทต่ างๆ ของธุรกิจ ประกอบด้วยความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ท่ถี ือ ครอง ความเสี่ยงจากการขาด
สภาพคล่องทางการเงิน ความเสีย่ งทางด้านเครดิตของคู่สญ
ั ญา ความ
เสีย่ งของการปฏิบตั ิการทางการเงิน ความเสีย่ งด้านอื่นๆ และการใช้
อนุพนั ธ์ทางการเงินในการบริหารความเสีย่ ง
Concepts in management and control of financial risks
in business enterprise covering, risk in changes of process of
owned assets, liquidity risk, credit risk, financial operation risk
and other risk and financial derivative application in risk
management.
961 349 การวางแผนการเงิ นเชิ งกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Strategic Financial Planning
เงื่อนไขของรายวิ ชา : 961 341
ความหมายและความสาคัญของการวางแผนกลยุท ธ์ทาง
การเงิน ขัน้ ตอนของการจัดการเชิงกลยุทธ์เชิงบูรณาการกับการบริหาร
การเงิน วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรเพื่อ
ก าหนดกลยุ ท ธ์ร ะดับ บริษัท และกลยุ ท ธ์ร ะดับ ธุ ร กิจ วิเ คราะห์แ ละ
กาหนดกลยุทธ์การเงิน ประเมินและควบคุมกลยุทธ์การเงิน
Definition and usefulness of strategic financial planning,
analyze/ synthesize and integrate in both of internal and external
environment in supporting the corporate vision and business
strategy, investigate and arrange financial reporting strategy,
evaluate and control financial strategy.
**961 350 การประเมิ นและสร้างมูลค่าทางการเงิ น
3 (3-0-6)
Financial Valuation and Value Creation
เงื่อนไขของรายวิ ชา : 961 341#
ตัวแบบทางการเงินที่พรรณนาความสามารถของกิจการใน
การสร้างมูลค่าให้แก่เจ้าของ ตัวแบบเพื่อเป็ นกรอบให้ผบู้ ริหารการเงิน
ของกิจการใช้ในการสร้างมูลค่าแก่กจิ การให้สูงยิง่ ขึน้ การดารงธุรกิจ
เดิม การขยายธุ ร กิจ การระดมทุ น และการบริห ารโครงสร้า งของ
เงิน ทุ น วิธีก ารวัด มู ล ค่ า ของกิจ การ การศึก ษาผลกระทบของการ
ดาเนินการสร้างมูลค่าของกิจการผ่านธุรกรรมด้านต่ างๆ และศึกษา
กระบวนการด้านวาณิชธนกิจ เพื่อเป็ นเครื่องมือสาหรับผู้จดั การด้าน
การเงินในการสร้างมูลค่าแก่กจิ การให้บรรลุผล
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The financial model for description of the ability of
corporate for the owner’s value creation, model to the scope of
firm’s value creation, carrying on existing business, business
expansion, fund raising and capital structure management, the
measurement of firm’s value for description of effects of
valuation process through various transactions.
**961 351 การเงิ นสาหรับผูป้ ระกอบการ
3 (3-0-6)
Entrepreneur Finance
เงื่อนไขของรายวิ ชา : 961 341#
เป้ าหมาย และวัต ถุ ป ระสงค์ข องการบริห ารการเงิน ของ
ผูป้ ระกอบการสาหรับธุรกิจต่างๆ การวิเคราะห์ และการวางแผนทาง
การเงิน ทัง้ ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว การเข้า ถึง แหล่ ง
เงินทุนด้วยวิธกี ารต่าง ๆ เช่น เงินทุนของเจ้าของ การร่วมทุนการกูย้ มื
เงินจากธนาคารและสถาบันการเงิน การร่วมทุนด้วยวิธีอ่นื ๆ ปญั หา
อุปสรรคทางการเงินของผูป้ ระกอบการ และแนวทางการตัดสินใจ การ
แก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ การจัดทารายงานทางการเงินทีเ่ หมาะสมสาหรับ
ธุรกิจแต่ละประเภท และกรณีศกึ ษาเกีย่ วกับการเงินผูป้ ระกอบการ
This course provides students how to manage their
businesses by analyzing the factors that influence to their
businesses, planning their businesses in the short – run and
long – run, and financing their business with various sources.
Moreover, the students can practice their decision skills in the
dummy situations happening in the company and case studies
in entrepreneur finance..
**961 352 การวิ เคราะห์อนุพนั ธ์ทางการเงิ น
3 (3-0-6)
Financial Derivatives Analysis
เงื่อนไขของรายวิ ชา: ไม่มี
คุณลักษณ์ของตราสารและสัญญากลุ่มอนุพนั ธ์ ประกอบด้วย
ตราสารอนุ พนั ธ์กลุ่มออปชัน่ สัญญาอนุ พนั ธ์กลุ่มฟิ วเจอร์ ฟอร์เวิร์ด
สวอป และอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง การนาตราสารอนุ พนั ธ์ไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารทางด้านการเงิน การจัดการสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าสาหรับ
อสังหาริมทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์และตราสารอนุ พนั ธ์บนสินค้าโภค
ภัณฑ์
The nature of financial assets and derivatives contract
including options, futures, forwards, swap and other related
assets emphasizing on the application to financial management
covering futures contract for real estate, commodity and
derivatives contract for commodity.
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**961 353 การวิ เคราะห์ตราสารทุนและตราสารหนี้
Equity and Fixed Income Instruments Analysis

961 354

3 (3-0-6)

เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
ความหมายของตราสารหนี้และตราสารทุน ประเภทของตรา
สารหนี้และตราสารทุน ตลาดรอง หลักการลงทุนในตราสารหนี้และตรา
สารทุน และวิธกี ารวิเคราะห์ราคาหลักทรัพย์ รวมทัง้ กฎและสิทธิต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
Definition of debt and equity instrument, different types
of debt and equity instruments in financial market and the
secondary market, investment principles, securities price analysis
methods, as well as related rule and regulations.
การวางแผนการเงิ นธุรกิ จ
3 (3-0-6)
Corporate Financial Planning

เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
หลักและวิธกี ารประเมินโครงการ สภาพแวดล้อมและปจั จัย
ต่างๆ ในการประเมินโครงการ เทคนิคการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้
ทางด้านการเงิน และคุณค่าทางเศรษฐกิจของโครงการการวิเคราะห์
ความเสีย่ งของโครงการ กฎเกณฑ์การตัดสินใจและวิธกี ารจัดเตรียม
รายงานการศึกษาความเป็ นไปได้ ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการจัดทา
งบประมาณ ระบบงบประมาณ และตัว แบบเพื่อ การพยากรณ์ ท าง
การเงิน
Principles and meaning of a financial project, methods
of study and environmental factors effecting the feasibility of the
project, techniques for project feasibility analysis in financial and
economical evaluations, project risk analysis and criteria for
decision making and report preparation of feasibility studies,
introduction to budgeting, the system of budgets and financial
projection model.
**961 355 วาณิ ชธนกิ จ
3 (3-0-6)
Investment Banking
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
หลักการและหน้ าที่ข องวาณิ ช ธนกิจ หลัก การสร้า งมูลค่ า
ให้กบั กิจการโดยการควบรวมและการครอบงากิจการ รวมถึงธุรกรรม
อื่น ๆ ของวาณิชธนกิจ เช่น กระบวนการออกหุน้ สามัญใหม่ขายเป็ น
ครัง้ แรก การปรับโครงสร้างหนี้ และการสร้างนวัตกรรมทางการเงิน
ใหม่ ๆ เป็ นต้น
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*961 358

*961 359

*961 440

Principles, roles of investment bank, mainly focusing on
creating company value by merger and acquisition processes,
and responsibilities of investment bank such as Initial Public
Offering (IPO,s), debt restructuring, and financial innovation
จริยธรรมธุรกิ จและมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานทางการเงิ น
3 (3-0-6)
Business Ethics and Financial Professional Standards
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในองค์กร การกากับดูแลกิจการ
หลักการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ มาตรฐานการ
ปฏิบตั งิ านทางการเงิน หลักเกณฑ์ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องนักวิเคราะห์
หลัก ทรัพ ย์ ท่ีเ ป็ น มาตรฐานกฎหมายและกฎระเบีย บที่ เ กี่ย วข้อ ง
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบตั หิ น้าที่
The moral responsibility of business, different ethical
theories, their applications to entrepreneurship and management
as well as their shortcomings, good corporate governance
examination of justice theories; financial professional standards,
standards for securities analyst, relevant laws, regulations and
ethics.
การวางแผนด้านการลงทุน
3 (3-0-6)
Investment Planning
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
แนวคิดเกีย่ วกับการลงทุนและการวางแผนการลงทุน หลัก
ลงทุนในตลาดเงินและตลาดตราสารทุน หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดตรา
สารหนี้และตลาดอนุพนั ธ์ การลงทุนในทางเลือกอื่น ข้อมูลและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตัดสินใจลงทุน ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการบริหาร
กลุ่มหลักทรัพย์ การจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ กลยุทธ์การ
บริหารกลุ่มหลักทรัพย์ และการวัดผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์
Concept of investment and investment planning,
investing in money and capital market, financial securities in debt
and derivative markets, investing in other alternatives, data
analysis for investment decision making, introduction to portfolio
management strategies and portfolio return measurement.
การวางแผนการประกันภัย
3 (3-0-6)
Insurance Planning
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
ความรูเ้ กีย่ วกับการวางแผนประกันภัย การจัดการความ
เสีย่ งภัย การประกันภัย ประเภทของการประกันภัย การประกันชีวติ
การประกันสุขภาพ การประกันวินาศภัย และการจัดทาแผนการเงิน
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Introduction to insurance planning, risk management
and insurance, types of insurance, life insurance, health
insurance, property insurance and financial plan development.
*961 442 การวิ จยั ทางการเงิ น
3 (3-0-6)
Financial Research
เงื่อนไขของรายวิ ชา : 961 341
ั หาการวิ จ ั ย ทางการเงิ น การก าหนด
การก าหนดป ญ
วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจยั การทบทวนวรรณกรรม ระเบียบ
วิธวี จิ ยั การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล การสรุป
ผลการวิจยั และการนาเสนอผลการวิจยั
Financial research formulation, research objectives and
hypotheses development, literature review, research
methodology, data collection, data analysis and interpretation,
research summary and presenting the research findings.
*961 441 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณอายุ
3 (3-0-6)
Retirement Planning
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณอายุ การ
ประกันสังคม กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนสารองเลีย้ ง
ชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ การบริหารความเสีย่ งเพื่อวัยเกษียณ
การลงทุนสาหรับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ กระบวนการวางแผน
ทางการเงิน เพื่อ วัย เกษี ย ณอายุ และบทบาทของนั ก วางแผนทาง
การเงินกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณอายุ
Introduction to retirement planning, social security,
government pension funds, private pension funds, mutual fund,
risk management for retirement, investment plan for retirement,
financial planning process for retirement and financial planner
role in retirement planning.
**961 443 การวางแผนภาษี และมรดก
3 (3-0-6)
Tax and Estate Planning
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
ความรู้เบื้อ งต้นเกี่ยวกับการวางแผนภาษี โครงสร้างและ
องค์ประกอบของการคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กลยุทธ์ในการ
วางแผนภาษีเ งิน ได้บุ ค คลธรรมดา และแนวคิด ในการวางแผน
ทรัพย์สนิ และมรดก
Introduction to tax planning, structure and elements in
personal income tax computation, personal income tax planning
strategies and concepts in estate planning.
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**961 491 สัมมนาทางการเงิ น
3 (3-0-6)
Seminar in Finance
เงื่อนไขของรายวิ ชา : 961 341
การสัมมนา การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การเชื่อมโยงองค์ความรู้
ด้านการบริหารธุรกิจ การบริหารการเงิน และ ในประเด็นปญั หาด้าน
ต่างๆ ในการบริหารการเงิน โดยใช้กรณีศึกษาและนักศึกษาจะต้อง
ทาการค้นคว้าและรายงานโดยใช้รูปแบบของการวิจยั ต่อชัน้ เรียนและ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยดาเนินการเป็ นกลุ่มและร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
กับ ผู้มีป ระสบการณ์ ท างการบริห ารแขนงนี้ ท่ีไ ด้ร ับ เชิญ มาเข้า ร่ ว ม
สัมมนา
The seminar, exchange, incorporate all Financial
Management knowledge. Investigate various phases of financial
management. Students will conduct investigations and report in
the research form to the class/experts as results from group
work efforts. Practitioner of finance administration will be invited
to participate in the seminar from time to time.
961 495 สหกิ จศึกษาทางการเงิ น
6 (0-30-17)
Cooperative Education in Finance
เงื่อนไขของรายวิ ชา : 961 341
การเรียนรูก้ ารปฏิบตั งิ านในองค์กรธุรกิจเอกชนและ
อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาวิชาการเงินหรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
Learning from and participating in industry units in
which practical-based activities in the private enterprises and
industries in the area of finance and related fields.
962 101 เศรษฐศาสตร์จลุ ภาคเบือ้ งต้น
3 (3-0-6)
Preliminary to Microeconomics
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
หลักเบือ้ งต้นทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ปญั หาพืน้ ฐานทาง
เศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพ และความยืดหยุ่น ตลาด
สินค้าและบริการ ซึง่ ครอบคลุมถึงพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ทฤษฎีการผลิต
ั ยการผลิต ซึง่ ครอบคลุมแรงงาน ทุน และ
และตลาดผลผลิต ตลาดปจจั
ทรัพยากรธรรมชาติ ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์และความล้มเหลว
ของตลาดกับบทบาทของรัฐบาลในการแทรกแซงตลาด
Basic concepts in economics such as basic economic
problems, demand, supply, equilibrium, and elasticity, markets
for goods and services including consumer behavior, theory of
production, and product markets, markets for factor of production
including labor, capital, and natural resources, market efficiency,
market failures, and the role of government in market
intervention
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962 102

เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้ งต้น
3 (3-0-6)
Preliminary to Macroeconomics
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
รายได้ประชาชาติ ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ การ
กาหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ การค้าและการเงินระหว่างประเทศ
การคลัง ของรัฐบาลและนโยบายการคลัง การเงิน การธนาคารและ
นโยบายการเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อและการจ้างงาน
National income, composition of national income,
determination of national income equilibrium, international trade
and finance, public finance and fiscal policy, money and banking,
monetary policy, economic development, inflation and
employment.

962 201

เศรษฐศาสตร์จลุ ภาคขัน้ กลาง
3 (3-0-6)
Intermediate Microeconomics
เงื่อนไขของรายวิ ชา : 962 101
หลักเบือ้ งต้นเกีย่ วกับตลาด ทฤษฎีว่าด้วย
พฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีเกี่ยวกับหน่ วยผลิตฟงั ก์ชนการผลิ
ั่
ต
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึง่ แข่งขันกึ่งผูกขาด ตลาด
ผูกขาดน้อยราย และตลาดปจั จัยการผลิต
Topics covered are introductory marketing,
consumer behavior theory, production function theory, perfect
competition market, monopoly market, monopolistic market,
oligopoly market and factor market.
เศรษฐศาสตร์มหภาคขัน้ กลาง
3 (3-0-6)
Intermediate Macroeconomics
เงื่อนไขของรายวิ ชา : 962 102
ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ การบริโภคและการ
ลงทุน การใช้จ่ายของรัฐบาล เงินดอกเบีย้ และ ดุลการชาระเงินระหว่าง
ประเทศ ทฤษฎีการเงินและการจ้างงานของคลาสสิกและเคนส์การ
คาดการณ์อย่างมีเหตุผล นโยบายการเงินและการคลัง วัฎจักรธุรกิจ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ เป้าหมายและ
นโยบายเศรษฐกิจ
National income composition, consumption and
investment, government expenditure, money interest and
balance of payment, Keynesian and classical theory of money
and employment, rational expectation, fiscal and monetary
policies, business cycle, economic growth and income
distribution, economic objectives and policies

962 202

29
962 203

962 206

962 341

การเงิ นและการธนาคาร
3 (3-0-6)
Money and Banking
เงื่อนไขของรายวิ ชา : 962102
ความหมายและความส าคัญ ของเงิน ในระบบเศรษฐกิจ
ปริมาณเงิน มาตรฐานเงินตรา เครดิตและหนี้ ตลาดการเงินและสถาบัน
การเงิน การสร้างเงินและการหดตัวของเงินฝาก ของธนาคารพาณิชย์
ทฤษฎีอุปทานของเงินและฐานเงิน ธนาคารกลางและนโยบายการเงิน
Meaning and the importance of money in the economic
system, money supply, standard of money, credit and debt,
financial market and financial institution, money creation and
destruction of commercial bank, theories of money supply and
monetary base, central bank and monetary policy.
การคลังสาธารณะ
3 (3-0-6)
Public Finance
เงื่อนไขของรายวิ ชา : 962102
ลักษณะของการคลังสาธารณะ บทบาทรัฐบาลในระบบ
เศรษฐกิจ ทฤษฎีสิน ค้า สาธารณะ นโยบายการคลัง และเศรษฐกิจ
สวัสดิการ รายรับรัฐบาล รายจ่ายของรัฐบาล หนี้สาธารณะ และ
นโยบายการคลัง
Nature of pubic finance, role of government in
economy, theory of public goods, fiscal policy and economic
welfare, government revenue, government expenditure, public
debt and fiscal policy.
เศรษฐศาสตร์อตุ สาหกรรม
3 (3-0-6)
Industrial Economics
เงื่อนไขของรายวิ ชา : 962 101 และ 962 102 หรือ 962 101
ความหมายและประเภทของอุ ต สาหกรรม ความสัม พัน ธ์
ระหว่างภาคอุตสาหกรรม และภาคการผลิตอื่นๆ ความสาคัญของ
ภาคอุ ต สาหกรรมในระบบเศรษฐกิจ แนวความคิด ในการพัฒ นา
อุ ต สาหกรรมของนั ก เศรษฐศาสตร์ ส านั ก ต่ า งๆ ท าเลที่ ตั ง้ ของ
อุตสาหกรรม อ านาจการผูกขาดทางการตลาดของอุ ตสาหกรรม
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย บทบาทภาครัฐและเอกชน
ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
Meaning and type of industry, relation between
industrial sector and other sectors in the economics system, the
important of industrial sector in economics system, concepts of
development schools, location and relocation, monopolization of
the industrial market, the in distrait development Thailand and
rule of public and private sectors in industrial development.
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962 331

963 217

963 221

เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3 (3-0-6)
Managerial Economics
เงื่อนไขของรายวิ ชา : 962 101
ั หาต่ า งๆ ของธุ ร กิจ เอกชน ศึก ษา
การวิเ คราะห์ ก ับ ป ญ
หลักการต่ างๆ ในการแสวงหากาไรสูงสุด ศึกษาแนวคิดต่ างๆ ของ
บริหารธุรกิจหลายแขนง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
และการกาหนดนโยบายในระดับหน่ วยงานธุรกิจ ตลอดจนการแข่งขัน
ในตลาดของธุ ร กิ จ ประเภทต่ า งๆ โดยอาศั ย เครื่ อ งมื อ ทางจุ ล
เศรษฐศาสตร์ และมหเศรษฐศาสตร์
The Firm’s problem. Concept to seek a maximize
profit which concern about a decision making, a policy of the
firm and a competition between the firm by too, both
microeconomics and macroeconomics
หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับการตลาดและส่วนของตลาด การจัด
ประเภทสิน ค้า และบริก ารหน้ าที่ ท างการตลาดชนิด ต่ า งๆ สถาบัน
กา รต ล า ดแ ล ะ ช่อ ง ท า ง กา รจ า ห น่ า ย ต ลา ดแ ล ะ สิ ง่ แ ว ดล้อ ม
การเปลี่ยนแปลงของตลาด พฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภค นโยบาย
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีก่ ระทบกระเทือนอุปสงค์ของผูบ้ ริโภค นโยบายราคา
นโยบายการจัดจาหน่าย และนโยบายการส่งเสริมการตลาด
Basic concepts in marketing and market segmentation,
classification of goods and services, marketing functions,
institutions and channels, markets and the environments, the
changing market, consumer’s buying behaviors, product policy
and factors affecting consumer’s demand, price policy,
distribution policy, and promotion policy.
พฤติ กรรมผูบ้ ริโภค
3 (3-0-6)
Consumer Behavior
เงื่อนไขของรายวิ ชา : 963217
แนวคิดหลักและบทบาทความสาคัญของพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
การวิเคราะห์พ ฤติกรรมผู้บริโ ภค อิทธิพลทางเศรษฐกิจ สัง คม และ
สิ่ง แวดล้อ มภายนอกที่มีผ ลกระทบต่ อ พฤติก รรมผู้บ ริโ ภคป จั จัย ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยศึกษาถึงปจั จัยที่เกีย่ วกับตัว
บุค คล ป จั จัย ทางสัง คม ป จั จัยทางวัฒ นธรรมและขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีต่าง ๆ รวมถึงศึกษาความต้องการ การจูงใจ การรับรู้ การ
เรียนรู้ ทัศนคติ บุ คลิกภาพ บทบาทของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจซือ้ และรูปแบบทีส่ าคัญของสถานการณ์การซือ้ กระบวนการซือ้
พฤติกรรมการซือ้
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Major concepts and important roles of consumer
behaviors ; analysis of consumer behaviors ; economic, social
and environmental impact on consumer behaviors ; factors
influencing consumer decisions: personal factors, social factors
cultural and norm factors ; consumer’s demands, motivations
perception, learning , attitudes, personality and roles in relations
to buying decisions and important patterns of buying ,as well
as buying process and behaviors.
963 223

การตลาดทางตรง
3 (3-0-6)
Direct Marketing
เงื่อนไขของรายวิ ชา : 963 217 หรือ 963 221
หลั ก การบทบาทของการตลาดทางตรง ประเภทของ
การตลาดทางตรง การตัดสินใจเลือกและปจั จัยที่มผี ลกระทบในการ
ตัด สิน ใจเลือ กวิธีก ารตลาดทางตรง การดาเนิ น การของการตลาด
ทางตรงแต่ละวิธกี าร รวมทัง้ กลยุทธ์และกลวิธตี ่างๆ
Principles, roles and types of direct marketing decision
and factors affecting the selection of direct marketing methods,
operation of each direct marketing method including various
strategies and tactics.

963 328

การตลาดบริการ
3 (3-0-6)
Service Marketing
เงื่อนไขของรายวิ ชา : 963 217
ลักษณะและประเภทของการบริการ การวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดสาหรับอุตสาหกรรมบริการ การวิเคราะห์โครงสร้างของตลาด
บริก าร พฤติ ก รรมผู้ ใ ช้ บ ริก ารการเลือ กตลาดเป้ าหมาย การวาง
แผนพัฒนาส่วนประสมสาหรับอุตสาหกรรมบริการ การสร้างจิตสานึก
ในการให้บริการ การจัดองค์การสาหรับตลาดบริการและการควบคุม
Characteristics and types of services, strategic planning
of service-industry marketing, service – market structure
analysis, target market selection, development planning of
service marketing mix, service-consciousness building, and
organization and control of service marketing
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การตลาดโลก
3 (3-0-6)
Global Marketing
เงื่อนไขของรายวิ ชา : 963 217
ลัก ษณะรู ป แบบ และขอบเขตการประกอบการตลาด
ต่างประเทศ ปจั จัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดระหว่างประเทศ การ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในการตลาดระหว่างประเทศ การตัดสินใจ
เลือกตลาดเป้าหมาย วิธกี ารเข้าสูต่ ลาดระหว่างประเทศทีเ่ ป็ นเป้าหมาย
การช าระเงิน ระหว่ า งประเทศ การค้า ระหว่ า งประเทศการสื่อ สาร
การขนส่ง การประกัน ภัย การบรรจุหีบห่อและการออกแบบ การ
กาหนดราคาและการเสนอราคาและอิทธิพลของอัตราแลกเปลี่ยนต่ อ
นโยบายการกาหนดราคา มาตรการส่งเสริมและการควบคุมสินค้าออก
และสินค้าเข้าของประเทศต่างๆ การกีดกันทางการค้า องค์การการค้า
ระหว่างประเทศ การค้าต่างประเทศของประเทศไทย รวมทัง้ หน่ วยงาน
ที่มบี ทบาทในด้านการค้าต่างประเทศของประเทศไทยทัง้ ภาครัฐและ
ภาคเอกชน
Characteristics, types and boundaries of global marketing,
factors affecting global marketing, analysis of global marketing
environment, decisions on target market selection, methods of
entering target international market, international payments,
international trade, communications, transportations, insurance,
packaging and design, pricing and quotation, roles of foreign exchange
rate on pricing policy, promotion and control measures in export and
import of various countries, trade barriers , international trade
organizations, international trade of Thailand, including both public and
private sectors involving with foreign trade of Thailand.

963 424

การจัดการการส่งออกและนาเข้า
3 (3-0-6)
Export and Import Management
เงื่อนไขของรายวิ ชา: 963 217
หลักการและการปฏิบตั ใิ นการส่งออกและนาเข้า กฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับ และข้อกาหนดในการส่งออกและนาเข้า หลักการวิธี
ปฏิบตั ิและเตรียมการด้านเอกสารและการทาสัญญาซือ้ ขายวิธกี ารด้าน
ศุลกากร การบรรจุหบี ห่อ การขนส่ง การชาระเงิน การจัดการและการ
จัด หน่ ว ยงานของแผนกส่ง สิน ค้า ออกและน าเข้า หน่ ว ยงานของทาง
ราชการและสถาบันเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งสินค้า
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Principles and practices in exports and imports ; laws
and regulations in exports and imports ; principles, practices and
preparations of sales documents and contracts ; customs
procedures; packaging; transportation; payment; management
and organization of exports and imports department; government
and private agencies related to exports and imports.
**966 111 หลักการบัญชีขนั ้ ต้น
3 (3-0-6)
Preliminary Principles of Accounting
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
หลัก การบัญ ชีแ ละความรู้ท วั ่ ไปเกี่ย วกับ การบัญ ชี ได้แ ก่
ความหมายและวัตถุประสงค์การบัญชี ประโยชน์ ของข้อมูลทางการ
บัญ ชี และแม่ บ ทการบัญ ชี หลัก การและวิธี ก ารบัน ทึก บัญ ชีต าม
หลัก การบัญ ชีคู่ การบัญ ชีส าหรับ กิจ การซื้อ ขายสิน ค้า และกิจ การ
ให้บริการ สมุดรายวันและบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุง รายการ
ปิ ดบัญชี การจัดทางบทดลอง กระดาษทาการ การจัดทางบการเงิน
ระบบเงินสดย่อย การบัญชีเบือ้ งต้นเกีย่ วกับสินทรัพย์ หนี้สนิ ส่วนของ
เจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย หลักการและวิธกี ารของระบบใบสาคัญ
และจริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี
Accounting principles and general knowledge about
**966 121 accounting including accounting definition and objectives, the 3 (3-0-6)
value of accounting information and accounting framework,
accounting principles and methods of double entry system,
accounting for trading enterprises and services business, journal
and general ledger, end-of-period adjustments, closing entries,
trial balance, working paper, financial statements preparation,
petty cash system, fundamental accounting for assets, liabilities,
equity, revenue and expenses, concepts of voucher system and
accounting professional ethics.
Accounting II
เงื่อนไขของรายวิ ชา : 966 111
ความหมายและการจ าแนกของสิน ทรัพ ย์ หลัก การและ
วิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สนิ ได้แก่ เงินสดและเงินฝาก
ธนาคารม ลูกหนี้ , ตั ๋วเงิน, สินค้า, เงินลงทุน, ที่ดนิ อาคาร อุปกรณ์ ,
ทรัพยากรธรรมชาติ, สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน เจ้าหนี้การค้า และหนี้สนิ
ประเภทต่างๆ การรับรู้ การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ การบันทึก
บัญชี การแสดงรายการ และการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับสินทรัพย์และ
หนี้สนิ ในงบการเงิน
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966 112

966 113

Asset definition and classification, accounting concepts
and principles for assets and liabilities, including cash and bank
deposit, accounts receivable, inventory, investment, property
plant and equipment, natural resources, intangible assets,
creditors and other liabilities, recognition, valuation recording,
presentation and disclosure of assets and liabilities in financial
statement.
การบัญชีขนั ้ กลาง 1
3 (3-0-6)
Intermediate Accounting I
เงื่อนไขของรายวิ ชา : 966 111
ความหมายและการจาแนกประเภทของสินทรัพย์ หลักการ
และวิธกี ารบัญชีเกีย่ วกับสินทรัพย์อนั ได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้, ตั ๋วเงิน, สินค้า, เงินลงทุน, ทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์,
ทรัพยากรธรรมชาติ, และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน การรับรู้ การตีราคา การ
วัดมูลค่าสินทรัพย์ การบันทึกบัญชี การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็ น
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ และ
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับสินทรัพย์ในงบการเงิน
Asset definition and classification, accounting concepts
and principles for assets, including cash and bank deposit,
accounts receivable, notes receivable, inventory, investment,
property plant and equipment, natural resources, and intangible
assets, assets recognition, measurements, valuation, recording,
classification of capital expenditures and revenue expenditures,
and presentation and disclosure of assets in financial
statements.
การบัญชีขนั ้ กลาง 2
3 (3-0-6)
Intermediate Accounting II
เงื่อนไขของรายวิ ชา : 966 111
หลักเกณฑ์และวิธกี ารบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สนิ ระยะยาว
และระยะสัน้ อันได้แก่ หนี้สนิ โดยประมาณและหนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ , หุน้
กู้, ตั ๋วเงินจ่ ายระยะยาว, และสัญญาเช่ า โดยศึกษาในเรื่องการรับ รู้
รายการ การวัดมูลค่า การชาระและการไถ่ถอน การแสดงรายการและ
หลักการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินการบันทึกบัญชีส่วนของเจ้าของ
การบัญ ชี เ กี่ ย วกับ ห้ า งหุ้ น ส่ ว น การจัด ตั ง้ การด าเนิ น งาน การ
เปลีย่ นแปลงหุน้ ส่วน การจัดทางบการเงิน การเลิกกิจการและการชาระ
บัญชี และการจ่ายคืนเงินลงทุนและการบัญชีเกี่ยวกับบริษัท วิธกี าร
จัด ตัง้ การจ าหน่ า ยหุ้น การจัด ท างบการเงิน การเพิ่ม หรือ ลดทุ น
ส่วนเกินทุนประเภทต่างๆ งบกาไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ กาไรต่อหุ้น
กาไรสะสมจัดสรร การเลิกบริษทั และการชาระบัญชี
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966 231

Accounting concepts and principles for long term and
short term liabilities, including provision and contingent liabilities,
bond, long-term note payable, and leasing, the recognition and
valuation of liabilities, determination of liabilities, and
presentation and disclosure of liabilities, accounting for equity,
accounting for a partnership, partnership formation, partnership
operation, changes in partnership personnel, financial statements
of a partnership, liquidation of a partnership, and withdrawal of a
partner; accounting for a company, a company formation, capital
stock issuance, financial statements of a company, increase or
decrease capital stocks, paid-in capital in excess of par value,
comprehensive income statement, earning per share,
appropriated retained earning, and liquidation of a company.
การบัญชีขนั ้ กลาง 2
3 (3-0-6)
Cost Accounting
เงื่อนไขของรายวิ ชา : 966 111
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน บทบาท
ของการบัญชีต้นทุนต่อการบริหาร แนวคิดของการบัญชีต้นทุน การ
แยกประเภทต้นทุนและการสะสมต้นทุน วิธกี ารบัญชีในระบบการผลิต
การบัญชีเกีย่ วกับวัตถุดบิ แรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต การ
ปนั ส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตและระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรม การบันทึก
ต้น ทุ น การผลิต ในระบบต้ น ทุ น งานสัง่ ท า ระบบต้ น ทุ น ช่ ว ง ระบบ
ต้ น ทุ น มาตรฐาน และการวิ เ คราะห์ ผ ลต่ า ง การค านวณต้ น ทุ น
ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีตน้ ทุนคิดเข้างาน
Introduction to cost accounting, definition and
objectives of cost accounting, role of cost accounting in
management, cost accounting concepts, classification of costs,
accumulative costs, accounting for direct materials, direct labor,
overhead, allocation of overhead, activity-based costing, job
order cost system, process cost system, standard cost, analysis
of variance, costs for joint products and by-products, applied
cost accounting
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966 352

การจัดการต้นทุน
3 (3-0-6)
Cost Management
เงื่อนไขของรายวิ ชา : 966 231
การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร การควบคุมสินค้า
คงเหลือ ระบบต้นทุนผันแปรและ การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและ
กาไร การจัดทางบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุมกาไร การใช้
ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ทแ่ี น่นอนและไม่
แน่ นอน การบัญชีตามความรับผิดชอบ การตัดสินใจจ่ายลงทุน การ
วิเคราะห์ต้นทุนทางการตลาด ต้นทุนคุณภาพ และการประเมินการ
ดาเนินงาน และระบบวัดผลเชิงดุลยภาพ
Applications of accounting information for
management, controlling of inventory, variable costing system,
cost-volume-profit analysis, budgeting for planning and profit
control, information for decision making under certain and
uncertain conditions, responsibility accounting, capital
expenditure decisions, marketing costs analysis, quality costs
calculation and performance evaluation, and balanced scorecard.
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3 (3-0-6)
Internal Audit and Internal Control
เงื่อนไขของรายวิ ชา : 966 111
การกากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลวัตถุประสงค์และ
องค์ประกอบการควบคุมภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสีย่ งขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)
ตามแนวคิดของ COSO (Committee of Sponsoring of the Tread
way Commission) การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
หลัก การการตรวจสอบภายในตามแนวคิด ใหม่ บทบาทหน้ า ที่แ ละ
ความรับ ผิด ชอบของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในและผู้ต รวจสอบ
ภายใน มาตรฐานการปฏิบ ัติ ง านวิช าชีพ ตรวจสอบภายใน และ
จรรยาบรรณของผู้ต รวจสอบภายใน ประเภทและกระบวนการการ
ตรวจสอบภายใน
Good corporate governance; objectives and
components of internal control; internal control and Enterprise
Risk Management (ERM) based on COSO (Committee of
Sponsoring of the Tread way Commission) concepts; an
assessment of internal control efficiency; modern concept of
internal audit, roles and responsibilities of internal audit
department and internal auditors; the Professional Practice
Framework (PPF); code of professional ethics; internal auditing
types and internal audit procedures.
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**967 201 สถิ ติเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
Statistics for Management
เงื่อนไขของรายวิ ชาน : ไม่มี
วิธสี ถิติ การจัดระเบียบและนาเสนอข้อมูล ความน่ าจะเป็ นขัน้
แนะนา ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าการ
ทดสอบสมมุตฐิ านทางรูปแบบธุรกิจ การวิเคราะห์ความแปรปรวนการ
ถดถอยสหสัม พัน ธ์แ ละการท านาย การพยาการณ์ แ ละตีแ นวโน้ ม
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
Statistical methods, organizing and displaying data,
introduction to probability, random variables and their
distributions, estimation and hypothesis testing in business
model, analysis variance, regression correlation and prediction,
forecasting and interpreting trends, statistical software.
967 213 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
3 (3-0-6)
Entrepreneurship
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
ความหมายและแนวคิดเกีย่ วกับผูป้ ระกอบการหน้าทีข่ อง
ผูป้ ระกอบการลักษณะของผูป้ ระกอบการการพัฒนาความเป็ น
ผูป้ ระกอบการ ทัศนคติและแรงจูงใจของผูป้ ระกอบการ การประเมิน
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ทักษะและทรัพยากรทีจ่ าเป็ นของ
ผูป้ ระกอบการ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผูป้ ระกอบการ
ปญั หาของผูป้ ระกอบการ การจัดทาแผนธุรกิจผูป้ ระกอบการ การ
ประเมินความเป็ นไปได้ของผูป้ ระกอบการ
Definition and concept of entrepreneur, function of
entrepreneur characteristic of entrepreneur, entrepreneurship
development,analysis of strengths,weaknesses, opportunities, threats,
skill, and important resources of entrepreneur,attitudes and motivation
of entrepreneur,creative development of entrepreneur,business plan of
entrepreneur, the feasibility study of entrepreneur.
**967 261 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
Principles of Management
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์การเจรจาต่ อรอง หน้ าที่ของการจัดการ สภาพแวดล้อมของ
ธุรกิจและวัฒนธรรมองค์การ การวางแผน : การตัดสินใจ กระบวนการ
วางแผน การจัดองค์กร : การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ การสังการและ
่
อานวยการ ภาวะผูน้ า การจูงใจมุ่งผลงาน คณะทางานและการร่วมมือ
การสือ่ สารเพื่อการจัดการ การควบคุม
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Major concepts and management theory, change
management, negotiation strategy, functions of management,
business environment and organization culture, planning;
decision process, planning process, organizing; human
resource management, leading; leadership, motivation, team and
teamwork, communication for management, controlling.
967 262 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Resource Management
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์
และการสรรหาพนั ก งาน การทดสอบและการคัด เลื อ กพนั ก งาน
การฝึ ก อบรมและพัฒ นา การบริ ห ารผลการปฏิ บ ัติ ง านและการ
ประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทนให้กบั พนักงาน การจัดการแรงงาน
สัมพันธ์และการเจรจาต่อรองร่วม การบริหารคนเก่ง หลักจริยธรรมและ
การปฏิบตั ิอ ย่ า งเป็ น ธรรมในการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ การดูแ ล
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
Managing human resources, personnel planning and
recruiting, testing and selecting human resource, training and
developing human resource, performance management and
appraisal, compensation, managing labor relations and collective
bargaining, talent management, ethics and fair treatment in human
resource management, and protecting safety and health.
**967 263 การจัดการงานผลิ ตและบริการ
3 (3-0-6)
Production Management and Service
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
กระบวนการผลิต และการบริก าร แนวคิด การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการบริการ การบริหารโครงการ การประมาณ
การณ์ อุปสงค์ การเลือกทาเลที่ตงั ้ และการวางผังโรงงาน การจัดซื้อ
การจัดการสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์และออกแบบงาน การจัดการโซ่
อุปทาน การจัดการคุณภาพ การจัดการด้านเทคโนโลยี
Study production and service processes, concept of
products and service design, project management, demand
forecasting, location and layout design, purchasing, inventory
management, work design and analysis, supply chain
management, quality management. and technology management
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**967 303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
Management Information Systems
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
ห ลั ก ส า คั ญ ข อ ง ระ บ บ ส า รส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร จั ด ก า ร
องค์ป ระกอบของระบบสารสนเทศเพื่อ การจัด การ ความสัม พัน ธ์
ระหว่ า งระบบสารสนเทศและองค์ ก าร จริย ธรรมในการใช้ ร ะบบ
สารสนเทศ ฐานข้อ มูล เทคโนโลยีโ ทรคมนาคม การจัด การความ
ปลอดภั ย ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศวิ ส าหกิ จ ธุ ร กิ จ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการความรู้ ระบบสนับสนุ นการตัดสินใจและ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
Core concept of management information systems,
the element information systems, the relationship between
information systems and organization, Ethic for information
systems using, database, telecommunication, information
systems security management, enterprise application, electronic
business, knowledge management, decision support systems
and information systems development.
967 363 การจัดการธุรกิ จขนาดกลางและ ขนาดย่อม
3 (3-0-6)
Small and Medium Enterprises Management
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
แนวทางการจัดตัง้ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัด
แผนกงาน การบัน ทึก ข้อ มู ล การจัด ท างบประมาณมาใช้ใ นการ
ควบคุมธุรกิจ การวิเคราะห์การแข่งขัน เครดิตทางการค้า การภาษี
อากร การจัดการทางการเงิน การจัดการงานการตลาด การค้าส่ง
การค้าปลีก และการบริการ ธุรกิจสัมปทาน การบริหารงานบุคคล
การรวมกิจการ การขยายงาน และการเลิกกิจการ การวางแผนกล
ยุทธ์ อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อธุรกิจ
Guidelines for the establishment of small and medium
enterprises: departmentalization, information recording, business
control by budgeting, competitiveness analysis, trade credit,
taxation, financial management, marketing management,
wholesaling, retailing, franchising business, production and
service management, personnel management; consolidation,
expansion and termination of small and medium enterprises,
strategic planning, the impact of environment on small and
medium enterprises.
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967 469

967 470

เทคนิ คการพยากรณ์เพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
Management Forecasting Techniques for Management
เงื่อนไขของรายวิ ชา : 967 201
บทบาทของการพยากรณ์ในการจัดการ วิธกี ารพยากรณ์
เชิง คุ ณภาพและเชิง ปริม าณ วิธีก ารพยากรณ์ โ ดยใช้อ นุ ก รมเวลา
วิธีถ ดถอยแบบง่ า ย และแบบตัว แปรหลายตัว ระบบข้อ มูลในการ
พยากรณ์ การเลือกวิธีการเชิงคุ ณภาพและเชิงปริม าณที่เหมาะสม
ส าหรั บ สถาณการณ์ การใช้ เ ทคโนโลยี ช่ ว ยในการพยากรณ์
การประเมิ น วิธี พ ยากรณ์ เ พื่ อ ช่ ว ยในการตัด สิน ใจการโน้ ม เอี ย ง
และข้อจากัดของวิธพี ยากรณ์
Management forecasting techniques, quantitative and
quantitative techniques of forecasting,techniques to forecast by
simple and multiple regression methods and variables, data
system in forecasting selecting proper qualitative and
quantitative methods for some situations, applying technology in
forecasting, evolution of forecasting techniques for decision
marking, bias and limitation of forecasting techniques.
การออกแบบองค์การ
3 (3-0-6)
Organization Design
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
ความหมาย รูป แบบ หลัก วิธีก าร แนวความคิด ทฤษฎี
ต่างๆ เกีย่ วกับการจัดการองค์การ การประยุกต์ทฤษฎีองค์การในการ
ออกแบบโครงสร้า งองค์ก าร ผลกระทบต่ อ สภาพแวดล้อ มต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงองค์ ก ารเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง หรื อ เปลี่ ย นแปลงองค์ ก าร
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลอดจนสามารถวางแผนและออกแบบ
องค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพสาหรับอนาคต
Meaning forms, methods and concept of theories
over organization management, application of organization
theory to organization structure design, the impact of
environment on organization change, changing of organization
in accordance with the situation,effective organization planning
and design for future
การพัฒนาองค์กร
3 (3-0-6)
Organization Development
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
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ความหมายและวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการพัฒ นาองค์ ก ารผู้
ปฏิบตั ิการพัฒนาองค์การ กระบวนการพัฒนาองค์ก าร ประกอบด้วย
การเข้า สู่ ก ารพัฒ นาองค์ ก าร วินิ จ ฉั ย องค์ ก าร การรวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการวินิจฉัย การป้อนข้อมูลย้อนกลับ การออกแบบ
กิจกรรมสอดแทรก(เทคนิค) การพัฒนาองค์การ และการประเมินผล
การเปลี่ย นแปลง เทคนิ ค กระบวนการมนุ ษ ย์ เทคนิ ค การจัด การ
ทรัพยากรมนุ ษย์ เทคนิคการเปลี่ย นแปลงเชิงโครงสร้างเทคโนโลยี
เทคนิ ค การเปลี่ย นแปลงเชิง กลยุ ท ธ์ และ ทิศ ทางของการพัฒ นา
องค์การในอนาคต
Meaning and objective of organization development,
organization development practitioner, organization development
process, including entering, diagnosing organizations, collecting
and analyzing diagnostic information, feeding back, designing
interventions, and evaluating change; human process
interventions, human resource management interventions,
techno-structural interventions, strategic change interventions, ,
and future directions in organization development.
967 482

967 487

การจัดการคุณภาพ
3 (3-0-6)
Quality Management
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
แนวคิดเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการจัดการคุณภาพ การควบคุม
คุณภาพและการประกันคุณภาพ เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการ
คุณภาพ เทคนิค และวิธีก ารในการควบคุ ม คุณภาพและการประกัน
คุณภาพ กระบวนการประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพ เกณฑ์
รางวัลคุณภาพ และแนวโน้มการจัดการคุณภาพในอนาคต
Concept of quality management , quality control and
quality assurance, tools and technique in quality management,
techniques and methods in quality control and quality
assurance,evaluation process and quality assessment,criteria for
performance and quality management in the future.
กฎหมายคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
3 (3-0-6)
Labor Protection Law and Labor Relations
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
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หลักการ แนวคิด และความรูพ้ น้ื ฐานทางด้านกฏหมาย
คุม้ ครองแรงงาน การปฎิบตั ติ ามกฏหมายคุม้ ครองแรงงาน สิทธิ และ
หน้าทีข่ องนายจ้าง และลูกจ้างจะต้องปฎิบตั ติ าม
กฎหมาย ผลประโยชน์ และสวัสดิการ ทีก่ ฏหมายกาหนดให้ การ
ลงโทษทางวินยั การบอกกล่าวล่วงหน้า การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และ
ค่าชดเชยพิเศษหลักการ แนวความคิด และความรูพ้ น้ื ฐานทางด้าน
กฏหมายแรงงานสัมพันธ์ หลักการเจรจาต่อรอง การบริหารจัดการ
ทางด้านแรงงานสัมพันธ์ทด่ี ี ความรูเ้ กีย่ วกับกฏหมายกองทุน
ประกันสังคม และความรูท้ างด้านกฎหมายกองทุนเงินทดแทน
Principles, concepts and basic knowledge of Labor
protection Law and Practices under the Labor Protection Law.
Rights and obligations of employers and employees shall
perform and follow with the legal and welfare benefits that are
required by law. Disciplinary Actions, notice of Termination of
Employment, termination, Severance Pay and the Additional
Special Severance Pay Principles, concepts and Basic
Knowledge of Labor Relations Law. Principles of Negotiation
Management of Good Industrial Relations Legal knowledge
concerning the Social Security Fund and Compensation Fund
ความผูกพันของพนักงาน
3 (3-0-6)
Employee Engagement
เงื่อนไขของรายวิ ชา : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของความผูกพันของพนักงาน
และแนวคิดของความผูกพันในองค์กร แรงขับของการเกิดความผูกพัน
ประกอบด้ว ย ความเชื่อ ใจ ข้อ มู ล ข่ า วสาร ความเป็ น ธรรม ความ
พึงพอใจ และความตัง้ ใจผูกพันของพนักงาน การสร้างวัฒนธรรมของ
ความผู ก พัน บทบาทของวัฒ นธรรมในการสร้า งความผู ก พัน ของ
พนักงานเชิงกลยุทธ์และการพัฒนากลยุทธ์ความผูกพันของพนักงาน
ประเด็น ความสมดุ ล ของชีวิ ต และการท างาน ตลอดจนกิจ กรรม
นอกเหนื อ จากงานประจ า ที่มีค วามสัมพัน ธ์ก ับ ความผูก พัน ในการ
ทางาน ตลอดจนการสารวจระดับความผูกพันของพนักงานในองค์กร
Meaning and importance of employee engagement and
concept of engagement in organization, key drivers of
engagement, fairness, employee satisfaction, and employee
commitment, creating a culture for engagement, the role of
culture in creating strategic employee engagement, and
developing an employee engagement strategy, issues of worklife balance, and non-work activities and their relationship to
engagement at work, and employee engagement levels survey.

