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131211

131311

131312

การเงินธุรกิจ (Business Finance)
3(3-0)
จุดมุงหมายและหนาที่การบริหารทางการเงิน การวางแผนและวิเคราะหทางการเงิน
รวมทั้งการตัดสินใจตางๆ เกี่ยวกับการเงินการบริหารเงินสดและหลักทรัพยตามความ
ตองการของตลาดการบริหารลูกหนี้การบริหารสินคา และนโยบายอื่น ๆ ทางการเงิน
Objectives and role of financial management, financial forecasting and
planning, financial decisions in cash and marketable securities management,
receivables management, inventory management and financial decisions.
การจัดหาเงินทุนธุรกิจ (Business Financing)
3(3-0)
พื้นฐาน : 131211
เทคนิคและวิธกี ารจัดหาเงินทุนของธุรกิจ การกูยืมระยะสั้น การจัดหาเงินทุนโดยใช
สินทรัพยของกิจการเปนหลักประกัน การเชา การหาทุนและการเพิม่ ทุนโดยออกหุนกูหุนบุ
ริมสิทธิ์และหุน สามัญงบลงทุน คาของทุน ตลาดหลักทรัพยและการปรับปรุงกิจการของ
ธุรกิจ
Techniques and methods of financing business: short-term financing,
mortgage loan, leasing, bonds or long-term debt, preferred stock and common
stock, capital budgeting, cost of capital, capital market and corporate restructuring.
การวิเคราะหทางการเงิน (Financial Analysis)
3(3-0)
พื้นฐาน : 131211
วิธีการวิเคราะหวิจารณการเงินของหนวยงานตาง ๆ เทคนิคตาง ๆ ที่พึงนํามาใชใน
การ วิเคราะหทางการเงิน หลักการพิจารณาใหเครดิต วิธีการแกวกิ ฤตการและขอผิดพลาด
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นแกวงการธุรกิจเฉพาะแหง หรือทั่ว ๆ ไป
Techniques that should be used in financial analysis, comprehensive method
for financial review and discussion of business firms.
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131313

131315

131316

131317

การเงินบุคคล (Personal Finance)
3(3-0)
เทคนิคการจัดการทางการเงินสวนบุคคล การจัดทํางบประมาณ การซื้อดวยเงินสด
เงินเชื่อ การประกันภัย การออม การลงทุนในที่ดิน หลักทรัพย การวางแผนทางการเงิน
เมื่อครบเกษียณอายุการทํางาน
Personal financial management techniques, financial planning and control, a
system of spending. Consumer credits, life and securities, retirement planning.
สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน (Credit and Collection)
3(3-0)
หลักและวิธีการพิจารณาใหสินเชื่อธุรกิจ ประเภทและวิธีการเรียกเก็บเงิน หนาที่
และการบริหารงานในแผนกใหสินเชื่อ ขอบเขตของการใหสินเชื่อ กําหนดระยะเวลาในการ
ใหสินเชื่อ การสืบฐานะเพือ่ ใหสินเชื่อ นโยบายการเรียกเก็บเงิน การควบคุมและติดตาม
บัญชีลูกหนี้
Principles and methods of credit-granting and collection policies to all
business, functions of credit and operation of credit department, scope of credit
management, credit limited, investigation and analysis of credit risk, collection
policies, management control of credit and collection operations.
การจัดการสินทรัพยธุรกิจ (Business Asset Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 131211
เทคนิคและวิธกี ารตัดสินใจในการวางแผนและบริหารเงินทุนหมุนเวียนตัวแบบ
ตางๆ ของการจัดการเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้และสินคาคงเหลือ ปจจัยและทฤษฎี
ในการตัดสินใจลงทุนสินทรัพย ภายใตภาวะ การเสี่ยงและความไมแนนอน
Techniques and decision planning in working capital management, models
of cash and marketable securities management, models of account receivable and
models of inventories, factors and theories in investment decisions under risk and
uncertainty.
3(3-0)
หลักและนโยบายการลงทุน (Principles and Policy of Investment)
พื้นฐาน : 131211
หลักและนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย การลงทุนกับการเก็งกําไร ปจจัยชักจูงให
เกิดการลงทุน กรรมวิธตี าง ๆ และการวิเคราะหนโยบายการลงทุน การวัดผลตอบแทนจาก
การลงทุน การตัดสินใจเลือกลงทุน
Principles and policy of securities investment, investment and speculation,
factor considerations for investment, analysis, measuring of return on investment,
making investment decision.
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131321

131322

131331

การเงินระหวางประเทศ (International Finance)
3(3-0)
พื้นฐาน : 131211
การดําเนินงาน นโยบายและบทบาทของสถาบันการเงินระหวางประเทศ เครื่องมือ
ในการปริวรรตเงินตรา ระบบอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการควบคุมและการสงเสริมความ
ตกลงระหวางประเทศอันมีผลกระทบกระเทือนตอกําไร การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ
โดยพิจารณาในแงเงินทุน ภาษีอากร แรงงาน ปญหาทางการตลาดและความรวมมือระหวาง
ประเทศ การปฏิบตั ิงานของฝายตางประเทศของธนาคารพาณิชย
Operation, policies and function of international financial institutions, foreign
exchange tools, foreign exchange rate system, policies of controlling and
promotions, international agreements that affecting business profit, international
business operations including capital taxation, lab our, marketing problems and
international agreements, operation of foreign department of commercial banks.
การเงินธุรกิจระหวางประเทศ (International Business Finance)
3(3-0)
พื้นฐาน : 131211
ประเภทของธุรกิจระหวางประเทศ ลักษณะการดําเนินงานและวัตถุประสงครวมทั้ง
สภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน การ
ตัดสินใจทางการเงิน การลงทุน และการจายปนผลของธุรกิจระหวางประเทศ การใชตราสาร
การเงินในการติดตอการคาระหวางประเทศ รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดําเนิน
ธุรกิจ
Types of international business, operations and objectives of business
including the environmental affected, assets and liabilities management, financial
decisions, investments and dividend policies of international business, financial
instruments used in foreign trade, business risk, investment risk, foreign exchange
risk that affect the international business financial management.
สถาบันการเงิน (Financial Institutions)
3(3-0)
พื้นฐาน : 132111
การจัดการงานของสถาบันการเงินชนิดตางๆ โดยพิจารณาถึงองคการและการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงินทั้งในประเทศและระหวางประเทศ จัดแยกตามหนาที่ที่ปฏิบัติ
ธนาคารประเภทตาง ๆ เงินทุนระหวางประเทศ ประเภทบริษัทตลาดหุนและสมาคมตาง ๆ
ที่จัดตั้งขึ้น
Nature and operations of financial markets and institutions classified by
function. Financial intermediaries : an overview, commercial banks, thrift and
insurance intermediaries, other non-bank financial intermediaries.
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131332

131333

131335

131411

หลักการประกันภัย (Principles of Insurance)
3(3-0)
หลักและวิธีการดําเนินธุรกิจการประกันวินาศภัย ประกอบดวยการประกันอัคคีภัย
การประกันภัยทางทะเล การประกันรถยนต การประกันอุบัติเหตุ การประกันชีวิต
Principles, management and operations in insurance : fire insurance, marine
insurance, automobile insurance, accident insurance and life insurance.
หลักการประกันชีวิต (Principles of Life Insurance)
3(3-0)
ประวัติของการประกันชีวิต ความหมายประโยชนของการประกันชีวิตตอครอบครัว
สังคมธุรกิจ หลักและวิธีการดําเนินธุรกิจการประกันชีวิต ปจจัยตาง ๆ ในการคํานวณเบี้ย
ประกันชีวิตประเภทของการประกันชีวิตแบบตาง ๆ การเก็บเบี้ยประกันแบบเสนตรง เงิน
สํารองมูลคาเวนคืนเงินสด
History of insurance, definition and advantages of life insurance in family,
society, business, principles and life insurance business operation, factors in
determining premium rates, types of life insurance and premium plan reserve and
cash surrender value.
การจัดการธนาคารพาณิชย (Commercial Bank Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 131211
ลักษณะหนาที่และการจัดการของธนาคารพาณิชย
ระบบการธนาคารพาณิชย
นโยบายปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย การใหกูยมื และการลงทุนเงินสํารอง สํานักงาน
บัญชีของธนาคาร การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เครื่องมือเครดิตประเภทตาง ๆ
Structure, function, management of commercial banks, commercial bank
system, credit granting policies, bank loans, investment, and bank reserves, clearing
house, foreign exchange and other credit instruments.
3(3-0)
การวิเคราะหหลักทรัพย (Securities Analysis)
พื้นฐาน : 131211
ขอบเขตของการวิเคราะหหลักทรัพย คุณสมบัติของหลักทรัพย ลําดับขั้นของการ
วิเคราะหหลักทรัพย การคัดเลือกหลักทรัพย การคาดคะเนกําไรสุทธิและเงินปนผล ทฤษฎี
การประเมินมูลคาหลักทรัพย
Scope in securities analysis, characteristic of securities, portfolio selection
process, selecting optimal portfolio, earnings and dividend estimation, the valuation
theory of security.
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131413

การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน (Financial Planning and Control)3(3-0)
พื้นฐาน : 131211
ปญหาตางๆ ในการวางแผนและการควบคุมการเงิน ความหมายและขอบเขตการ
คุมงานที่สําคัญ วิธตี รวจสอบ และการควบคุมของฝายบริหาร การตัดสินใจของนักบริหาร
ฝายการเงินเกี่ยวกับการวางแผนกําไรและคืนทุน การเตรียมทํางบประมาณตาง ๆ
Problems in financial planning and control. Auditing technique and
managerial control. Financial managers, budgeting decisions in profit planning and
costs, budgets preparations.
131414 ตราสารอนุพันธ (Derivatives Securities)
3(3-0)
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับตราสารอนุพันธและการประเมินมูลคา การประเมินมูลคา
สัญญาซื้อขายลวงหนาและสัญญาซื้อขายอนาคต การประเมินมูลคาสัญญาแลกเปลี่ยน
การประเมินมูลคาสิทธิอนุพนั ธ
Basic concepts of derivative securities and Valuation. Forward and futures
valuation. Swap valuation. Option valuation.
131431 การประเมินสินทรัพยของสถาบันการเงิน
3(3-0)
(Asset Evaluation of Financial Institution)
พื้นฐาน : 132111
หลักวิธีการและแนวทางของสถาบันการเงิน การตรวจสอบสภาพสินทรัพย การ
ประเมินราคาสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย และการประเมินมูลคาหลักทรัพยตาง ๆ
The Principles, methods, and guidelines of financial institution. The inspection
of asset. The asset evaluation and real estate evaluations.
131432 นโยบายและปญหาการธนาคาร (Banking Policy and Problem)
3(3-0)
พื้นฐาน : 131335
นโยบายและปญหาการธนาคาร การดําเนินงานธนาคารและการแขงขันระหวาง
สถาบันการเงินตาง ๆ ศึกษากรณีตัวอยาง
Policies and problems of commercial bank, banks operation and competition
among the financial institutions and case study in such areas.
131490* สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
6
การปฏิบตั ิงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ไดรับมอบหมาย
ตลอดจนการจัดทํารายงานและนําเสนอ
On the job training as a temporary employee according to the Assigned
project including report writing and presentation
* รายวิชาเปดใหม
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131491** ระเบียบวิธวี จิ ัยพื้นฐานทางการเงิน (Basic Research Methods in Finance)3(3-0)
พื้นฐาน 131211
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการเงิน การกําหนดปญหา การวางรูปการวิจัย การ
ตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การ
วิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอ
ผลการวิจัย
Principles and research methods in finance, identification of research
problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of data,
construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of
statistics of research, report writing and presentation.
131497** สัมมนา (Seminar)
1
พื้นฐาน 131211
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางการเงิน ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in finance at the
bachelor’s degree level.
131498** ปญหาพิเศษ (Special Problems)
3
พื้นฐาน 131211
การศึกษาคนควาทางวิชาการเงิน ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in finance at the bachelor’s degree level and compile
into a written report.

** รายวิชาปรับปรุง
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