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คณะวทิยำกำรจัดกำร 
ภำควชิำบริหำรธุรกจิ  สำขำวชิำกำรเงิน 

 
460-101 3(3-0-6) 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ  
(Introduction to Business) 

การประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ  แนวคิดการจดัการ
ทางธุรกิจ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการ
ด าเนินงาน การตลาด การบัญชี  การเงิน  ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ความสัมพนัธ์ระหวา่งธุรกิจกบัส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจ  
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

Types of business; business management concepts; 
human resource management; operation management; 
marketing; accounting; finance; international business; 
relationship between businesses and business environment; 
business ethics 

 
460-103 3(3-0-6) 
หลกัการตลาด    
(Principles of Marketing) 

ความหมายและขอบเขตของการตลาด ปรัชญาและ
แนวคิดท่ีส าคัญทางการตลาด กระบวนการทางการตลาด 
สภาพแวดล้อมทางการตลาด  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคและการวิจยัทางการตลาด  การแบ่งส่วน
ตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่งทางการ
ตลาด การพฒันาส่วนประสมการตลาด และประเด็นทางการ
ตลาดท่ีน่าสนใจ 

Definitions and scopes of marketing; important 
marketing concepts and philosophies; marketing process; 
marketing environment; fundamental knowledge of consumer 
behavior and marketing research; market segmentation, 
targeting, and positioning; marketing mix development; and 
interesting marketing issues 
 
 
 
 

460-104 3(3-0-6) 
หลกัการเงิน    
(Principles of Finance) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 464-111 หลกัการบญัชีขั้นตน้  
Prerequisite : 464-111 Principles of Accounting 

เป้าหมายและหน้าท่ีทางการเงิน  การวิเคราะห์งบ
การเงิน  การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน การบริหาร
เงินทุนหมุนเวยีน งบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุนและตน้ทุน
เงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

Financial objectives and responsibilities; financial 
statement analysis; financial planning and forecasting; 
working capital management; capital budgeting; sources of 
funds and cost of capital; dividend policy 
 
460-106 3(3-0-6) 
หลกัการจดัการธุรกิจ     
(Principles of Business Management)  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน  : 460-101  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ  
Prerequisite  : 460-101  Introduction to Business 

ลกัษณะขององค์กรธุรกิจ หน้าท่ีและบทบาทของ
ผูบ้ริหาร การจัดการให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพในการท างาน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การจูงใจ การส่ือสารและการ
ตดัสินใจ กระบวนการจดัการโดยเน้นการวางแผน การจัด
องค์กร การช้ีแนะและการควบคุม พฤติกรรมองค์กร การ
ท างานเป็นทีม ภาวะผูน้ า   

Characteristics of business organization; manager’s 
role and duties; effective management for business firms; 
corporate social responsibility; motivation, communication 
and decision making; management process focusing on 
planning, organizing, leading and controlling; organizational 
behavior; teamwork; leadership 

 
 
 



460-107 3(2-2-5) 
ซอฟตแ์วร์ประยกุตท์างธุรกิจ     
(Software Applications in Business) 

ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และ
ฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ จริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ ซอฟต์แวร์ประมวลผลค า ซอฟต์แวร์ตารางค านวณ 
ซอฟตแ์วร์จดัการฐานขอ้มูล ซอฟตแ์วร์ส่ือผสม ซอฟตแ์วร์การ
น าเสนอ ซอฟต์แวร์ทางสถิติเบ้ืองตน้ และการสร้างเวบ็ไซต์
พ้ืนฐาน  

Fundamentals for information technology and 
communications, hardware, software; network systems and 
primary database; ethics in information technology; effective 
usage of software applications in business: word processing 
software, spreadsheet software, database management 
software, multimedia software, presentation software, basic 
statistical analysis software and basic website development 
 
460-201 3(3-0-6) 
กฎหมายธุรกิจ      
(Business Law) 

บทบญัญติัของกฎหมายท่ีส าคญัในทางธุรกิจเก่ียวกบั
บุคคล นิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
บริษทัจ ากัด บริษทัมหาชนจ ากัด) นิติกรรม สัญญา (ซ้ือขาย 
ขายฝาก เช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ ยืมใช้ส้ินเปลือง ยืมใช้คงรูป จ้าง
แรงงาน จ้างท าของ เช็ค ค ้ าประกัน จ านอง จ าน า) นิติเหตุ 
(ละเมิด จดัการงานนอกสัง่ ลาภมิควรได)้  

Legal provisions on the aspects of business 
administration, which related to natural persons, juristic 
persons (general partnerships, limited partnerships, limited 
companies, public limited companies), juristic acts, contracts 
(sale, sale with right of redemption, hire of property, hire-
purchase, loan for consumption, loan for use, hire of services, 
hire of work, cheques, suretyship, mortgage, pledge), legal 
causes (wrongful acts, management of affairs without 
mandate, undue enrichment)  

 
 
 

460-203 3(3-0-6) 
การจดัการด าเนินงาน      
(Operations Management) 

การน าทฤษฎีและเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์มาใชใ้น
การวางแผนทางธุรกิจ และตดัสินใจแกปั้ญหา การวิเคราะห์
เพื่อการตดัสินใจ  ระบบการด าเนินงาน เทคนิคการพยากรณ์ 
การออกแบบระบบ การวางแผนและการควบคุมการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพ การจดัการห่วงโซ่อุปทาน 

Implementation of mathematical theories and tools 
for business planning and decision making for problem 
solving; analysis for decision making; operation systems; 
forecasting techniques; systems design; manufacturing 
planning and control; quality control; supply chain 
management  
 
460-400 1(0-0-3) 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1  
(Co-Curricular Activities I) 

การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้น
ประโยชน์สังคมและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง  
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ การท างานเป็น
ทีมทั้งในสาขาวชิาและหรือระหวา่งสาขาวชิา ภายใตค้  าแนะน า
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา  

Activities integrating body of knowledge 
emphasizing those activities for the benefits of society and 
mankind as first priority; cultivating  morals, ethics and 
public mind;  team working within and/or across disciplines  
under the supervision of advisors 

 
460-401 3(3-0-6) 
การจดัการเชิงกลยทุธ์      
(Strategic Management) 
เง่ือนไขการลงทะเบียนเรียน : มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ย
กวา่ 105 หน่วยกิต และเรียนรายวชิาแกนครบทุกวชิา 
Condition of Registration : Having at Least a Total of 105 
Credits and Completing all Core Courses 

การจัดการท่ีมีวตัถุประสงค์ระยะยาว  การวาง
นโยบาย การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน 
จุดเด่นจุดดอ้ยของกิจการ การก าหนดกลยทุธ์ในระดบัต่าง ๆ 
การปฏิบติัการเก่ียวกบัการตลาด  การเงิน  การผลิต  การ



ประเมินผลและการควบคุม กรณีศึกษาเก่ียวกับการพฒันา
ธุรกิจ การวางแผนและการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

Management with long-term objectives; policy 
planning; external and internal environmental scanning; 
business strengths and weaknesses; strategy formulation for 
different levels; implementation in marketing, finance, 
production, evaluation and control; case studies for business 
development, strategic planning and decision making  
 
464-111 3(3-0-6)   
หลกัการบญัชีขั้นตน้   
(Principles of Accounting) 

ประวติั ความหมาย แนวคิด และวตัถุประสงค์ของ
การบญัชี  ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี  กรอบแนวคิด
ส าหรับการรายงานทางการเงิน พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.
2543 หลกัการบญัชีคู่ การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป  
และสมุดรายวนัเฉพาะ  การผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภท  
บัญชีคุมและบัญชีย่อย  การจัดท างบทดลอง  การปรับปรุง
บญัชีและการปิดบญัชี การจดัท ากระดาษท าการ การจดัท างบ
การเงินส าหรับกิจการให้บริการ กิจการซ้ือขายสินค้า  และ
กิจการอุตสาหกรรม  ระบบเงินสดย่อย   ภาษีมูลค่าเพ่ิม  และ
ระบบใบส าคญั 

History, definition, concepts, and objectives of 
accounting; advantages of accounting  information;  
conceptual framework for financial reporting; 
ACCOUNTING ACT B.E.2543; double-entry  accounting; 
transaction recording  in  general journal and special  journal; 
posting; controlling accounts and subsidiary ledgers; 
adjusting and  closing entries; trial balance; worksheet 
preparation; financial statements’ preparation of service, 
merchandising and manufacturing  businesses;  petty cash 
system;  value added tax and voucher system 
 
464-201 3(3-0-6) 
การบญัชีเพื่อการจดัการ  
(Management Accounting) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 464-111 หลกัการบญัชีขั้นตน้ 
Prerequisite : 464-111 Principles of Accounting 

การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจัดการ 
พฤติกรรมต้นทุน การบัญชีต้นทุน การบัญชีต้นทุนตาม

กิจกรรม งบประมาณ ตน้ทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ตน้ทุน-
ปริมาณ-ก าไร การบญัชีตามความรับผิดชอบ การจดัท ารายงาน
ตามส่วนงาน ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ และการ
ตดัสินใจเก่ียวกบังบประมาณลงทุน 

Use of accounting information for management; 
cost behavior; cost accounting; activity-based costing; 
budgeting; standard cost; cost-volume-profit analysis; 
responsibility accounting; segment reporting; relevant costs 
for decision making; capital budgeting decisions 
 
464-251  3(3-0-6)   
การภาษีอากร 1   
(Taxation I) 

หลกัเกณฑ ์วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากร
ต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต 
อากรแสตมป์ และอ่ืนๆ 

Principles of taxation; tax assessment methods and 
tax collection according to revenue code and related taxes; 
personal income tax, corporate income tax, value added tax, 
specific business tax, withholding tax, customs duty, excise 
tax, stamp duty and other taxes 

 
473-100 3(3-0-6) 
สถิติธุรกิจส าหรับการเงิน  
(Business Statistics for Finance)  

เคร่ืองมือมูลฐานทางสถิติ การวดัแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวดัต าแหน่ง การวดัการกระจาย โคง้ปกติ วิธีการ
เก็บตวัอยา่ง ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงการสุ่มตวัอยา่ง 
ช่วงแห่งความเช่ือมั่น การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ การ
วเิคราะห์อนุกรมเวลา สหสมัพนัธ์และการถดถอยเชิงเส้นอยา่ง
ง่าย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคก าลงัสอง 
การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์ และ 
น าเสนอขอ้มูล การประยกุตใ์ชส้ถิติธุรกิจทางดา้นการเงิน 

Fundamental tools for statistics; measures of  
central tendency; measures of  location; measures of  
dispersion; normal curve; sampling method; probability 
theory; sampling distribution; confidence interval; statistical 
hypothesis testing; time series analysis; correlation and 



simple linear regression; analysis of variance; Chi-square 
testing; statistical packages for data analysis and presentation; 
and application of business statistics for finance 

 
473-198  3(3-0-6) 
การอ่านงบการเงินเพ่ือการลงทุน   
(Reading Financial Statement for Investment) 

ความรู้พ้ืนฐานการลงทุนและงบการเงิน งบแสดง
ฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดง
การเปล่ียนแปลงในส่วนผูถื้อหุน้ เคร่ืองมือในการวเิคราะห์ทาง
การเ งิน การวิ เคราะห์สภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน ประสิทธิภาพในการจดัการหน้ีสิน ความสามารถ
ในการท าก าไร และมูลค่าของกิจการ 

Fundamental of investments and financial 
statements; statement of financial position; income statement; 
statement of cash flow; statement of changes in owner’s 
shareholders; financial analysis tools; liquidity analysis, 
operating efficiency, leverage, profitability, and firm’s values 
 
473-199  3(3-0-6) 
การเงินส่วนบุคคล   
(Personal Finance) 

ความส าคัญ ขอบเขต และกระบวนการวางแผน
การเงินส่วนบุคคล การจัดท างบการเงินส่วนบุคคล  การ
บริหารรายได้และรายจ่ายของบุคคล การวางแผนภาษี การ
บริหารความเส่ียง และการประกนัความมัน่คงส่วนบุคคล การ
วางแผนการออมและการลงทุน การวางแผนในวยัเกษียณ 

Importance, scope and planning process of personal 
finance; preparing the personal  financial statements; 
managing personal income and expenses; tax planning; risk 
management and personal security assurance; planning for 
saving and investment; planning for retirement  

 
473-200 3(3-0-6) 
การบริหารการเงิน   
(Financial Management) 
รายวชิาบงัคบัก่อน :  460-104 หลกัการเงิน 
Prerequisite :  460-104 Principles of Finance 

เป้าหมายของการบริหารการเงิน  การบริหารเงินทุน
หมุนเวียน การท างบลงทุนภายใตค้วามไม่แน่นอน  ทฤษฎี

โครงสร้างเงินทุน  การจดัหาเงินทุน  นโยบายจ่ายเงินปันผล 
การควบรวมกิจการ 

Goals of financial management; working capital 
management; capital budgeting under uncertainty; the theory 
of capital structure; financing; dividend policy; and mergers 
and acquisitions 

 
473-201 3(3-0-6) 
การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน  
(Quantitative Analysis in Finance) 
รายวิชาบังคับ เ รียนก่อน : 322-100 คณิตศาสตร์ใน
ชีวติประจ าวนั 
Prerequisite:  322-100 Mathematics in Daily Life 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคณิตศาสตร์การเงิน ฟังก์ชนั
เอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เมทริกซ์ แคลคูลสั
เบ้ืองตน้ ความน่าจะเป็น มูลค่าเงินตามเวลา ค่ารายงวด การ
ผ่อนช าระเป็นงวด  การทบตน้แบบต่อเน่ือง การบริหารกลุ่ม
หลกัทรัพย ์การประยุกต์ใชต้วัแบบการโปรแกรมเชิงเส้น ตวั
แบบตดัสินใจ ตวัแบบการควบคุมสินคา้คงคลงั ตวัแบบจ าลอง
เชิงคณิตศาสตร์เพ่ือการแกปั้ญหาทางการเงิน 

Introduction to Financial Mathematics; exponential 
and logarithm functions; matrix; introduction to Calculus; 
probability; time value of money, annuity, amortization, 
continuous compounding; portfolio management; an 
application of linear programming model, decision model, 
inventory model, simulation model for financial problems 
solving 
 
473-202 3(3-0-6) 
สถาบนัการเงิน  
(Financial Institutions) 

โครงสร้าง ลักษณะ และกลไกของตลาดการเงิน 
ความส าคัญของตลาดการเงินต่อระบบเศรษฐกิจ บทบาท
หน้าท่ีของสถาบันการเงิน ประเภทและบริการของสถาบัน
การเงิน ส่ิงแวดลอ้มและปัญหาทางการบริหาร  

Structure, nature, and mechanisms of financial 
market; importance of financial market to economic system; 
role and functions of financial institutions; types and services 
of financial institutions; institutional environment and 
management problems 



473-300 3(3-0-6)   
หลกัการลงทุน   
(Principles of Investment) 
รายวชิาบงัคบัก่อน :  460-104 หลกัการเงิน  
Prerequisite :  460-104 Principles of Finance 

กระบวนการลงทุน ความส าคัญของการลงทุนต่อ
ระบบเศรษฐกิจ วิธีปฏิบติัในการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาด
หลกัทรัพย ์การวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทน ทฤษฎี
ตลาดมีประสิทธิภาพ ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน การ
วิเคราะห์ตราสารหน้ี การวิเคราะห์ตราสารทุน การวิเคราะห์
ตราสารอนุพนัธ์ การลงทุนทางเลือก  

Investment  process; importance of investment to 
economic system; securities trading process; risk and return 
analysis; the efficient-market hypothesis; portfolio theory; 
stocks analysis; bonds analysis; derivatives analysis; 
alternative investment 

  
473-301 3(3-0-6)   
การบริหารความเส่ียงทางการเงิน     
(Financial Risk Management) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 460-104 หลกัการเงิน 
Prerequisite : 460-104 Principles of Finance 

แนวคิดการบริหารความเส่ียง กรอบแนวคิดในการ
บริหารความเส่ียง ชนิดของความเส่ียง  การวดัความเส่ียง 
ทฤษฎีความเส่ียงกับผลตอบแทนและการบริหารความเส่ียง 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงดา้นสินเช่ือและการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือในการช าระหน้ี  ความเส่ียงของสินค้าโภค
ภัณฑ์ ความเส่ียงจากการด าเนินงาน ความเส่ียงจากการใช้
แบบจ าลองทางการเงิน  

Risk management concepts; risk management 
framework; types of risk; measuring risk; risks and return 
theory and risk management; interest rate risk; foreign 
exchange risk; credit risk and credit rating; commodity risk; 
operational risk; financial model risk  

 
 
 
 
 

473-302 3(3-0-6) 
การวเิคราะห์ทางการเงิน  
(Financial Analysis) 
รายวชิาบงัคบัก่อน :  473-202 หลกัการลงทุน 
Prerequisite :  473-202 Principles of Investment 

ภาพรวมการวเิคราะห์ทางการเงิน  การจดัท าและการ
วิเคราะห์งบกระแสเงินสด การวางแผนทางการเงินและการ
พยากรณ์งบการเงินล่วงหน้า แนวคิดพ้ืนฐานการวิเคราะห์งบ
การเงิน และการวิเคราะห์งบการเงินในประเด็นอ่ืนๆ เช่น 
อตัราส่วนทางการเงินและก าไรต่อหุ้น การวิเคราะห์สินทรัพย์
และการวิเคราะห์หน้ีสิน  การประเมินกระแสเงินสดส าหรับ
การประเมินมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์มูลค่าเพ่ือควบรวม
กิจการ แนวคิดในการบริหารกิจการเพ่ือมุ่งเนน้คุณค่า ธรรมาภิ
บาล  

An overview of financial analysis; preparing and 
analysis of cash flow statement; financial planning and 
forecasting pro forma statement; fundamental of financial 
statement analysis, financial Ratio, earning per share, assets 
and liabilities analysis; cash flow valuation for corporate 
valuation; valuation analysis for merger and acquisitions; 
value-based management and corporate governance 

 
473-303 3(1-4-4) 
สมัมนาทางการเงิน    
(Seminar in Finance) 
เง่ือนไขการลงทะเบียน:  นกัศึกษาปี 3 เอกหรือโททางการเงิน 
Registration Condition :  Third-year students major or minor 
in finance  

น าเสนอ และอภิปรายหัวขอ้ท่ีน่าสนใจทางการเงิน 
โดยใชค้วามรู้และเคร่ืองมือทางการเงินในการวิ เคราะห์และ
แกปั้ญหา เพ่ือให ้ไดข้อ้สรุปท่ีสมเหตุสมผลตามทฤษฎีทางการ
เงิน  

Present, and discuss in financial topics; applying all 
financial knowledge and tools to analyze and solve the 
financial problems for conclusions according to financial 
theories 

 
 
 
 



473-304 320 ชัว่โมง 
การฝึกงานทางการเงิน  
(Finance Internship) 
เง่ือนไขการลงทะเบียน: นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 เอกการเงิน 
Registration Condition: Third-year students major in finance  

การฝึกงานภาคฤดูร้อนในชั้นปีท่ี 3 เนน้การใชค้วามรู้
ทางดา้นการบริหารธุรกิจและ/หรือดา้นการเงินในองค์กรต่าง 
ๆ หรือการฝึกงานผ่านการอบรมและปฏิบติังานจริง ไม่น้อย
กว่า 320 ชั่วโมง เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพการปฏิบัติ 
งานจริง สามารถน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ 

Third year students will complete an internship, 
which emphasize on business and/or finance field,  in a 
company or an organization for at least 320 hours. The 
training will prepare students for their career 

 
473-305 3(3-0-6) 
การประกนัภยั  
(Insurance) 

แนวความคิดเก่ียวกับความเส่ียงและการประกนัภยั 
บทบาทของการประกันภัยในระบบเศรษฐกิจและสังคม 
ประเภทของการประกนัภยั การประกนัชีวิตและการประกัน
วินาศภัย สัญญาและกรมธรรม์ประกันภัย  กฎหมายการ
ประกนัภยั และการประกนัสงัคม 

Risk and insurance concepts; the role of insurance 
in economics and social; types of insurance, life insurance 
and non-life insurance; casualty insurance policies; insurance 
law; social insurance 

 
473-306  3(2-2-5) 
แบบจ าลองทางการเงิน   
(Financial Modeling) 

ความรู้พ้ืนฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การน า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพยากรณ์ทางการเงิน 
วางแผนการเงิน การประมาณการทางการเงิน การพยากรณ์ทาง
การเงิน ตวัแปรต่างๆ ในการพยากรณ์ทางการเงิน 

Introduction to computer application; using 
computer applications for financial forecasting, financial 
planning; financial projections; financial forecasting; 
financial variables for forecasting 

473-307 3(3-0-6) 
จรรยาบรรณทางการเงิน  
(Financial Ethics) 

จรรยาบรรณทางการเงิน ทฤษฎีทางการเงินและ
ทฤษฎีตัวแทน จรรยาบรรณทางการเงินและตลาดการเงิน 
จรรยาบรรณทางการเงินและบริการทางการเงิน จรรยาบรรณ
ทางการเงินส าหรับการบริหารการเงิน จรรยาบรรณปฏิบัติ
ส าหรับผูป้ฏิบติัวชิาชีพทางการเงิน 

Financial ethics, agency theory and financial theory; 
ethics for financial market; ethics for financial services; 
financial ethics and financial management; ethics for 
financial professional 

 
473-308 3(3-0-6)   
การลงทุนในตราสารทุน   
(Equity Securities Investment) 
รายวชิาบงัคบัก่อน :  473-300 หลกัการลงทุน 
Prerequisite :  473-300 Principles of Investment 

ข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทาง
การเงิน การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิค 
แนวคิดการวิเคราะห์มูลค่า การประเมินมูลค่าด้วยวิธีคิดลด
กระแสเงินสด การวิเคราะห์ด้วยตัวแปรเปรียบเทียบ การ
วิ เคราะห์ด้วยวิ ธีการบัญชี  การวิ เคราะห์ มูลค่ าส าห รับ
อุตสาหกรรมต่างๆ 

Information for securities analysis; fundamental 
analysis; technical analysis; valuation analysis concepts; 
equity valuation models: the discounted cash flow, 
comparable approach, multiplier models/asset-based 
valuation models ; valuation analysis for industries  

 
473-309 3(3-0-6) 
การคลงัสาธารณะ  
(Public Finance) 
รายวชิาบงัคบัก่อน :  876-104 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้ 
Prerequisite :  876-104 Introductory Macroeconomics  

แนวคิดเก่ียวกับการคลังสาธารณะ บทบาทหน้าท่ี
ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีสินค้าสาธารณะ 
งบประมาณแผ่นดิน รายไดข้องรัฐบาลและภาษีอากร รายจ่าย
ของรัฐบาล การบริหารหน้ีสาธารณะ นโยบายการคลงั และ



การน านโยบายการคลงัไปใชแ้กปั้ญหาเศรษฐกิจของประเทศ 
การคลงัทอ้งถ่ิน 

Public finance concepts; roles of government in 
economy; public goods theory; government budget; public 
revenues and taxation; public expenditures; public debts; 
fiscal policy and using of fiscal policy for economic problems 
solving; local finance 

 
473-310 3(3-0-6) 
การบริหารสินเช่ือ   
(Credit Management) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน :  460-104 หลกัการเงิน  
Prerequisite :  460-104 Principles of Finance 

ลักษณะและขอบเขตของการบริหารสินเช่ือ การ
ก าหนดนโยบายสินเช่ือ ประเภทของสินเช่ือ ขอ้มูลสินเช่ือ การ
พิจารณาสถานะสินเช่ือ การวิเคราะห์ความเส่ียงของสินเช่ือ 
การควบคุมการใหสิ้นเช่ือ  นโยบายการเรียกเก็บหน้ี  การปรับ
โครงสร้างหน้ี 

Nature and scope of credit management; 
determining credit policy; types of credit; credit information; 
credit standing; credit risk analysis; credit  controlling; credit  
collection policy; debt  restructuring 

 
473-311  
การลงทุนในตราสารหน้ี  3(3-0-6) 
(Debt Securities Investment) 
รายวชิาบงัคบัก่อน :  460-104 หลกัการเงิน  
Prerequisite :  460-104 Principles of Finance 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัตราสารหน้ี ตลาดตราสารหน้ี
ในประเทศไทยและในโลก ความส าคญัของตลาดตราสารหน้ี 
ทฤษฎีโครงสร้างอตัราดอกเบ้ีย การประเมินมูลค่าของตราสาร
หน้ี ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารหน้ี การวดัความผนั
ผวนของราคาตราสารหน้ี กลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนและกลยุทธ์
การลงทุนในตราสารหน้ีเบ้ืองตน้  

Introduction to debt securities; debt securities in 
Thai and global markets; importance of debt securities; term 
structure of interest rate ; debt securities valuation; risk 
associated with investing in fixed-income securities; price 
volatility of debt securities; fundamentals of debt securities 
portfolio and investment strategy 

473-312 3(3-0-6) 
การจดัการความมัง่คัง่  
(Wealth Management) 

การวางแผนการเงิน การวางแผนภาษี การวางแผน
การลงทุน ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ลงทุน การจดัสรรเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์การวดัผลตอบแทน
ของกลุ่มหลกัทรัพย ์การวางแผนการประกนัภยัและการจดัท า
แผนการประกันภัย  การวางแผน เ พ่ือวัย เก ษี ยณ การ
ประกนัสงัคม กองทุนบ าเหน็จบ านาญและกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ การบริหารความเส่ียงและการลงทุนในการวางแผนเพื่อวยั
เกษียณ 

Financial planning; tax planning; investment 
planning; data and data analysis for investment decision; 
capital allocation in securities; portfolio return measurement; 
insurance planning and preparation; retirement planning; 
social insurance; pension fund and provident fund; risk 
management and investment for retirement planning 

 
473-313 3(3-0-6) 
เศรษฐมิติเบ้ืองตน้  
(Introduction to Econometrics) 
รายวชิาบงัคบัก่อน:  473-100 สถิติธุรกิจส าหรับการเงิน    
473-201 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน  
Prerequisite :  473-100 Business Statistics for Finance    
473-201 Quantitative Analysis in Finance 

แนวคิดและการใชเ้ศรษฐมิติเบ้ืองตน้ การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ การพยากรณ์ตวัแบบถดถอยแบบง่ายและเชิง
พหุ วิธีการตรวจสอบตวัแบบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
อิสระอตัสหสัมพนัธ์ ความแปรปรวนไม่คงท่ี และความคลาด
เคล่ือนเฉพาะ ความผนัผวนและความสัมพนัธ์ ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัแบบยนิูเวริเอท ความสมัพนัธ์ระยะยาวทางการเงินและ
แบบมลัติเวริเอท รวมถึงการใชโ้ปรแกรมประยกุตส์ าหรับการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเศรษฐมิติ 

Econometrics concepts and implementation; 
parameter estimation; predicting of both simple and multiple 
regression models; performing diagnostic on 
multicollinearity, autocorrelation, heteroscedasticity, and 
specification error; volatility and correlation models; 
introduction to univariate, long-run relationship in finance, 



and multivariate techniques; software application in analysis 
of econometrics 

 
473-314 30 ชัว่โมง   
เตรียมสหกิจศึกษา    
(Cooperative Education Preparation) 

การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานสหกิจศึกษา
และค้นควา้เอกสารในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกงาน การ
พฒันาบุคลิกภาพ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงานและ
จริยธรรมในการปฏิบติังาน 

Cooperative education preparation; review of 
related literatures; personality development; presentation and 
report writing techniques and work ethics  

 
473-315 3(3-0-6) 
การเงินและการธนาคาร  
(Money and Banking) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 876-104 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้ 
Prerequisite : 876-104 Introductory Macroeconomics  

บทบาท และความส าคญัของเงินในระบบเศรษฐกิจ 
ระบบการเงินและตลาดการเงิน ธนาคารกลาง นโยบายการเงิน 
ปริมาณเงิน ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ บทบาทของธนาคารพาณิชยใ์นระบบเศรษฐกิจ 

The role and important of money in the economy; 
financial system and financial market; central bank; monetary 
policy; money supply; the effects of monetary policy to the 
economic activities; the role of commercial banks in the 
economy 

 
473-400 3(3-0-6)    
การเงินระหวา่งประเทศ     
(International Finance) 
รายวชิาบงัคบัก่อน:  460-104 หลกัการเงิน 
876-104 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้  
Prerequisite :  460-104 Principles of Finance 
876-104 Introductory Macroeconomics  

กลไกในตลาดการเงินระหว่างประเทศ การก าหนด
อตัราแลกเปล่ียน  ระบบการเงินระหวา่งประเทศ ทฤษฎีเสมอ
ภาคระหว่ า งอัต ราแลก เป ล่ี ยนและตัวแปรต่ า งๆทาง
เศรษฐศาสตร์มหภาค การจัดการความเ ส่ียงจากอัตรา

แลกเปล่ียน แหล่งเงินทุนระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่าง
ประเทศ การบริหารสินทรัพยห์มุนเวยีนระหวา่งประเทศ 

International financial market mechanism; 
exchange rate determination; international monetary system; 
international parity conditions and macro-economic 
variables; foreign exchange rate risk management; 
international sources of funds; foreign investment; 
international working capital management 

 
473-401  3(1-4-4) 
การวจิยัทางการเงิน  
(Research in Finance) 
รายวชิาบงัคบัก่อน :  473-303 สมัมนาทางการเงิน 
Prerequisite :  473-303 Seminar in Finance 

การระบุปัญหาและท่ีมาของปัญหางานวิจัยทาง
การเงิน การก าหนดวตัถุประสงค ์การออกแบบงานวจิยั วิธีเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ แปลผล การเขียนรายงานและ
น าเสนอผลการวิจัย การประยุกต์ใช้ง านวิจัยทางการเงิน 
จรรยาบรรณนกัวจิยั   

Identifying problems and sources of financial 
research problem, objectives, financial research design, 
sampling data collection, data analysis interpretation; 
research report writing and presenting the research in finance; 
researcher ethics 

 
473-402  3(3-0-6) 
การเงินเพ่ือการสัง่เขา้-ส่งออก  
(Import – Export Finance) 
เง่ือนไขการลงทะเบียน : นกัศึกษาปี 4 เอกหรือโทการเงิน 
Registration Condition : Fourth-year students  major or minor 
in finance 

หลักการค้าระหว่างประเทศ มาตรการกีดกันทาง
การคา้ ขั้นตอนและวิธีการช าระเงินในการท าการคา้ระหว่าง
ประเทศ ขั้นตอนการด าเนินงานและประเภทของเลตเตอร์ออฟ
เครดิต เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้และส่งออก สินเช่ือเพ่ือ
การน าเขา้ สินเช่ือเพ่ือการส่งออก แพ็คก้ิงเครดิต มาตรการ
ส่งเสริมการส่งออก การป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้และส่งออก 

Principles of international trade;  trade barriers; 
processes and methods of payment in international trade; 



procedures and types of letters of credit; import and export 
documents; import  financing; export financing, packing 
credit, export promotion measures; hedging against exchange 
rate risk; uniform rules for import and export 

 
473-403 3(3-0-6) 
การบริหารโครงการธุรกิจ  
(Business Project Management) 
เง่ือนไขการลงทะเบียน : นกัศึกษาปี 4 เอกหรือโทการเงิน 
Registration Condition : Fourth-Year Students Major or 
Minor in Finance  
รายวชิาบงัคบัก่อน :  473-200 การบริหารการเงิน   
Prerequisite :  473-200 Financial Management 

แนวความคิดโครงการธุรกิจ ศึกษาความเป็นไปได้
ของธุรกิจด้านการจัดการ การตลาด การผลิต การเ งิน 
เศรษฐศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม การวางแผนธุรกิจโดยใช้
เคร่ืองมือทางการเงินในการวิเคราะห์โครงการ และการจดัท า
รายงานเพ่ือน าเสนอผลงานโครงการธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงการ
ควบคุมและดูแลโครงการ 

Business project concepts; feasibility study of a new 
business in management, marketing, operating, finance, 
economy, and environment; using financial tools creates a 
business plan as part of project analysis along with a project 
presentation; project follow up and control 

 
473-404 3(3-0-6) 
การลงทุนทางเลือก          
(Alternative Investments) 
รายวชิาบงัคบัก่อน :  473-300 หลกัการลงทุน 
Prerequisite :  473-300 Principles of Investment 

นิยามและความส าคัญของการลงทุนทางเลือก 
คุณสมบติัของการลงทุนทางเลือก การจ าแนกประเภทของการ
ลงทุนทางเลือก การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนใน
ทองค า การลงทุนในกองทุนรวมพิเศษ กองทุนรวม กองทุน
รวมอีทีเอฟ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมทองค า 
กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ กองทุนเฮดจ์ฟันด์ การ
ลงทุนในงานศิลปะ การลงทุนในโบราณวตัถุ การร่วมลงทุน 

Definitions and importance of alternative 
investments; characteristics of alternative investments; 
alternative investment classification; investment in real 

estate; investment in gold; investment in special funds, 
mutual funds, Exchange Traded Fund, real estate funds, gold 
funds, foreign investment funds, hedge funds; investment in 
fine art; investment in antiques; joint venture 

 
473-405 3(3-0-6) 
การประเมินมูลค่าของอสงัหาริมทรัพย ์  
(Real Estate Appraisal) 
รายวชิาบงัคบัก่อน :  460-104 หลกัการเงิน 
Prerequisite :  460-104 Principles of Finance 

แ น ว ค ว า ม คิ ด แ ล ะ วิ ธี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร า ค า
อสังหาริมทรัพย ์ทรัพย์สินท่ีจะประเมินราคา กระบวนการ
ประเมินราคา การประเมินราคาสัญญาเช่า ตลอดจนการ
วเิคราะห์ท าเลท่ีตั้งของท่ีดินเพ่ือประเมินราคา 

Real estate appraisal concepts and method; assets to 
be valuated; valuation processes; leasing contract valuation; 
and location appraisal analysis 

 
473-406 3(3-0-6) 
การธนาคารอิสลาม    
(Islamic Banking) 
เง่ือนไขการลงทะเบียน : นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
Registration Condition : Fourth-year Students   

ความเป็นมาของธนาคารอิสลามในโลกอาหรับและ
ในประเทศไทย แนวความคิดเก่ียวกับการบริหารธนาคาร
อิสลาม พระราชบญัญติัธนาคารอิสลาม รูปแบบการจดัตั้งและ
การจดัการธนาคารอิสลาม การบริหารสภาพคล่อง การบริหาร
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน การลงทุนตามบทบญัญติัศาสนาอิสลาม 

Emergence of Islamic Bank in Arab world and 
Thailand; Islamic bank concepts; Islamic Bank act; formation 
and Islamic Bank management, liquidity management, assets 
and liabilities management; investment under Islamic 
doctrine 

 
473-407 3(3-0-6) 
ตราสารอนุพนัธ ์  
(Derivatives) 
รายวชิาบงัคบัก่อน :  473–200 การบริหารการเงิน 
Prerequisite:  473-200 Financial Management 



บทบาทและวิวฒันาการของตลาดตราสารอนุพนัธ์ 
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ตราสารอนุพนัธ์ สัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าประเภทฟอร์เวิร์ดและฟิวเจอร์ส ตราสารสิทธิ 
และสญัญาสวอป แนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารอนุพนัธ์ 

Role and evolution of derivative market; derivatives 
analysis and their application, forward and futures, options, 
and swap; practice guide on derivatives 

 
473-408  
วศิวกรรมการเงิน 3(3-0-6) 
(Financial Engineering) 
รายวชิาบงัคบัก่อน:  473–311  การลงทุนในตราสารหน้ี 
 473–407 ตราสารอนุพนัธ ์
Prerequisite :   473-311 Debt Securities Investment     
 473-407 Derivatives 

แนวคิดและค าจ ากดัความของวิศวกรรมทางการเงิน 
วศิวกรรมกระแสเงินสดและสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ วิศวกรรม
ตราสารอนุพนัธ์ของอตัราดอกเบ้ีย วิศวกรรมสัญญาสวอป 
กลไกของตราสารสิทธิ วิศวกรรมตราสารสิทธิและการ
ประยกุตใ์ช ้วศิวกรรมตราสารท่ีมีกระแสเงินสดคงท่ี 

Concepts and definitions of financial engineering; 
cash flow engineering and forward contracts; engineering 
simple interest rate derivatives; swap engineering; mechanics 
of options; options engineering and applications; fixed-
income engineering  

 
473-409 3(3-0-6) 
การเงินเชิงพฤติกรรม  
(Behavioral Finance) 
รายวชิาบงัคบัก่อน:  473-300 หลกัการลงทุน 
Prerequisite :  473-300 Principles of Investment 

ความรู้พ้ืนฐานของการเงินเชิงพฤติกรรม รวมถึง 
อคติ การวิเคราะห์พฤติกรรม ประสิทธิภาพของตลาดและ
ทฤษฎีการคาดการณ์ ความเช่ือมัน่เกินไป การรับรู้ของความ
เส่ียง กรอบการตดัสินใจ การจดัการการเงินเชิงพฤติกรรม การ
จดัพอร์ตการลงทุน แรงผลกัดนัทางสังคม พฤติกรรมของนัก
ลงทุน พฤติกรรมการเงินขององคก์ร  

Behavioral finance foundations including biases, 
heuristics, market efficiency and prospect theory; 
overconfidence; risk perceptions; decision frames; behavioral 

finance in money management; forming portfolios; social 
forces; investor behavior; behavioral corporate finance 

 
473-410  
ธุรกิจวาณิชธนกิจ 3(3-0-6)   
(Investment Banking) 
เง่ือนไขการลงทะเบียน : นกัศึกษาปี 4 เอกหรือโททางการเงิน 
Registration Condition : Fourth-Year Students  Major or 
Minor in Finance 

ความส าคญัของตลาดทุน  บทบาทและอ านาจหนา้ท่ี
ของหน่วยงานก ากบัดูแล ทางเลือกในการระดมทุน  การเสนอ
ขายหุ้นต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก การเป็นบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์การเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ 
บทบาทของผู ้ให้บริการในตลาดทุน และหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนในการพฒันาตลาดทุน 

Importance of capital market; roles and 
responsibilities of supervisory authorities; capital raising 
alternatives; Initial public offerings (IPOs); listed companies; 
takeovers; roles of capital market service providers and other 
agencies those contribute to capital market development 

 
473-411  3(3-0-6) 
การเงินธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์  
(Real Estate Finance) 
รายวชิาบงัคบัก่อน :  473–200 การบริหารการเงิน 
Prerequisite :  473-200 Financial Management 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์การ
วเิคราะห์ท าเลท่ีตั้ง การวางแผนทางการเงินธุรกิจ การตดัสินใจ
ลงทุน  การประเมินความเส่ียงและผลตอบแทน  การวิเคราะห์
ทางการเ งิน  การระดมเงินทุนจากตลาดทุน  การจัดท า
งบประมาณเงินสด  โครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม  การจ านอง 
ทางเลือกการลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์และกรณีศึกษา 

Introduction to real estate business; location 
analysis; business financial planning; investment decisions; 
risk and return evaluation; financial analysis; funding from 
capital market; cash budgeting; optimal capital structure; 
mortgages; real estate investment alternatives and case 
studies 
 
 



473-412 3(x-y-z) 
หวัขอ้พิเศษทางการเงิน   
(Special Topic in Finance) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : นกัศึกษาปีท่ี 4 เอกหรือโททาง
การเงิน  
Prerequisite : Fourth-Year Students  Major or Minor in 
Finance 

ลกัษณะหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ ความรู้ใหม่ทางการเงินและ
ทางเศรษฐกิจ คน้ควา้ วิเคราะห์ และอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 

Special topics and new knowledge related to 
financial and economic; research, analyze, discussing and 
exchanging opinions 

 
473-413 6(0-36-0) 
สหกิจศึกษา  
(Cooperative Education) 
รายวชิาบงัคบัก่อน:  473-314 เตรียมสหกิจศึกษา 
Prerequisite :  473-314 Cooperative Education Preparation 

การฝึกงานในชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 เนน้การใช้
ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจในองค์กรต่าง ๆ หรือการ
ฝึกงานผ่านการอบรมและปฏิบัติงานจริง ไม่น้อยกว่า 576 
ชั่วโมง เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานจริง 
สามารถน าความรู้ทักษะและประสบการณ์ไปประยุกต์ใชใ้น
การประกอบอาชีพ 

Forth year students will complete an internship, 
which emphasize on business field, in a company or an 
organization for at least 576 hours in the first semester, the 
training will prepare students for their career 
 
 


