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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงิน 

 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
    คณะบริหารธุรกิจ  
    สาขาการเงิน 

 

หมวดที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
1.1   ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
                                          สาขาวิชาการเงิน  
1.2   ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration  
                                          Program in Finance  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
22.1   ชื่อเต็มภาษาไทย  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) 
2.2   ชื่อย่อภาษาไทย  บธ.บ. (การเงิน) 
2.3   ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration (Finance)  
2.4   ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  B.B.A (Finance) 

3.  วิชาเอก  
 ไม่มี 
4.  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า  131  หน่วยกิต   
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
 6.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  

1. เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ  
2. ผู้จัดการทางด้านบริหารธุรกิจ  
3. เจ้าหน้าที่/พนักงานการเงินและบัญชี บริษัทเอกชน  
4. เจ้าหน้าที่/พนักงานบริหารทั่วไป   
5. เจ้าหน้าที่/พนักงานองค์กรภาครัฐ   
6. เจ้าหน้าที่/พนักงานด้านหลักทรัพย์   
7. เจ้าหน้าที่/พนักงานสถาบันการเงิน  
8. เจ้าหน้าที่/พนักงาน/ตัวแทน/นายหน้าการประกัน  

 



7. วัน-เวลาในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาที่ 1  ระหว่างเดือน มิถุนายน   ถึงเดือน ตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2  ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มีนาคม 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ระหว่างเดือน มีนาคม   ถึงเดือน พฤษภาคม 

 
 
8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
      1.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (วุฒิ ม.6) ทุกแผนการเรียน หรื อ ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วุฒิ ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 
      2.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา 
โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 
9. หลักสูตร 
 1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  131    หน่วยกิต 

        Total Credits at least      131    Credits 
2 โครงสร้างหลักสูตร  
        Curriculum Structure 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    General Education 

30 หน่วยกิต 
Credits 

1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
      Social Sciences   

3 หน่วยกิต 
Credits 

1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       
      Humanities   

 6 หน่วยกิต 
Credits 

1.3  กลุ่มวิชาภาษา 
      Languages 

 12 หน่วยกิต
Credits 

1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
      Sciences and Mathematics 

9 หน่วยกิต
Credits 

2.  หมวดวิชาชีพเฉพาะ  
     Major Courses 

95 หน่วยกิต 
Credits 

   
2.1   กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
       Core Courses                                    
2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                                                      

  Compulsory Courses                             
2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือก                                   
       Electives Courses             

27 
 

49 
 

12  
 

    หน่วยกิต 
     Credits 
    หน่วยกิต 

Credits  
    หน่วยกิต 
     Credits 



 
 
 
 
 
 
 
 
10. ชื่อรายวิชา 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30  หน่วยกิต 
    General Education       30  Credits 

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3  หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
Social Sciences Courses 3 credits. Select from the following courses: 
00-000-011-001 พลวัตทางสังคมกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  

Social Dynamics and Happy Living 
3(3-0-6) 

00-000-012-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
Life and Social Quality Development 

3(3-0-6) 

 
               1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   6  หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
                     Humanities Courses  6  credits. Select from the following courses: 

00-000-021-001 ทักษะการรู้สารสนเทศ 
Information Literacy Skills 

3(3-0-6) 

00-000-021-002 การจัดการความรู้  
Knowledge Management 

3(3-0-6) 

00-000-022-001 คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต 
Human Value : Arts and Sciences in Daily  
Living 

3(3-0-6) 

00-000-022-002 การพัฒนาบุคลิกภาพ  
Personality  Development 

3(3-0-6) 

00-000-023-001 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ  
Sport and Recreation for Health 

3(2-2-5) 

               1.3  กลุ่มวิชาภาษา  15  หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
                     Languages Courses  15  credits. Select  from the following courses: 

00-000-031-101 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน 
English for Study Skills Development 

3(3-0-6) 

00-000-031-102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

2.4   กลุ่มวิชาชีพเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ 
        Strengthen the Professional 
        Experience Courses  

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  

Free Electives 

7  
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    หน่วยกิต 
    Credits 
 
 
   หน่วยกิต 
   Credits 
 

 



English for Communication 
00-000-031-203 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

English Reading for Academic Purposes 
3(3-0-6) 

00-000-031-204 สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  
English Conversation for Daily Life 

3(3-0-6) 

00-000-031-205 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
English Writing for Daily Life 

3(3-0-6) 

00-000-032-001 การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง 
Reading for Self Development 

3(3-0-6) 

00-000-032-002 การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 
Thai for Daily Life 

3(3-0-6) 

00-000-032-101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

00-000-034-001 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 
Chinese Conversation for Daily Life 

3(3-0-6) 

00-000-035-001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
Korean  for Communication 

3(3-0-6) 

00-000-036-001 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน 
Khmer for Daily Life 

3(3-0-6) 

 1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9  หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้   
                Science and Mathematics Courses  9 credits. Select from the following   
                courses: 

00-000-041-001 
 

ชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
Life and Environment 

3(3-0-6) 

00-000-041-002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
Science and Modern Technology 

3(3-0-6) 

00-000-041-003 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 
Science for Health 

3(3-0-6) 

00-000-041-004 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการใช้ชีวิตอย่างชาญ
ฉลาด 
Information Technology for Smart Living 

3(3-0-6) 

00-000-041-005 การเป ็นผ ู ้ประกอบการทางว ิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี 
Entrepreneurship in Science and Technology 

3(3-0-6) 

00-000-042-001 คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
Mathematics and Statistics for Daily Life 

3(3-0-6) 



      2.  หมวดวิชาชีพเฉพาะ       95   หน่วยกิต 
               Major Courses             95    Credits 
                
2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  27  หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 Core Courses  27  credits. 
 

01-404-012-103 การบัญชีการเงิน 
Financial Accounting 

3(3-0-6) 

01-404-014-104 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 
Business Law and Taxation 

3(3-0-6) 

01-404-020-101 หลักเศรษฐศาสตร์ 
Principles of Economics 

3(3-0-6) 

01-404-020-102 สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 

3(3-0-6) 

01-404-020-201 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(3-0-6) 

01-404-030-101 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

01-406-090-101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 
Digital Technology for Business 

3(2-2-5) 

01-404-040-101 องค์การและการจัดการ 
Organization and Management  

3(3-0-6) 

01-404-040-303 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอ 
English for Presentation 

3(2-2-5) 

 
2.2  กลุ่มวิชาบังคับ  49  หน่วยกิต  ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
Compulsory Courses  49  credits.            
              
01-404-021-101 การบริหารความมั่งคั่ง 

Wealth Management 
3(2-2-5) 

01-404-021-102 จรรยาบรรณทางวิชาชีพการเงินและธรรมาภิบาล                                      
Professional Ethics of Finance and Good 
Governance 

3(3-0-6) 

01-404-021-201 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน 
Financial Market and Financial Institution 

3(3-0-6) 

   



01-404-021-202 หลักการประกันภัย           
Principles of Insurance 

3(3-0-6) 

01-404-021-203 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์     
Economic Analysis 

3(3-0-6) 

01-404-021-204 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล         
Personal Financial Planning 

3(2-2-5) 

01-404-021-301 การบริหารการเงิน            
Financial Management 

3(3-0-6) 

01-404-021-302 หลักการลงทุน                               
Principles of Investment 

3(3-0-6) 

 01-404-021-303 การบริหารสินเชื่อและนวัตกรรมทางการเงิน 
Credit Management and Financail Innovation 

3(3-0-6) 

 01-404-021-304 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 
Financial Information Systems 

3(2-2-5) 

01-404-021-305 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน     
Strategic Financial Management 

3(3-0-6) 

01-404-021-306 การวิจัยทางการเงิน 
Research in Finance 

3(2-2-5) 

 01-404-021-401 การวางแผนและควบคุมความเสี่ยงทางการเงิน 
Financial Planning and Risk Control 

3(2-2-5) 

01-404-021-402   การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการประเมินมูลค่า 
Security Analysis and Evaluation 

3(2-2-5) 

 01-404-021-403    การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ 
Feasibility Study of Project 

3(2-2-5) 

 01-404-021-404    สัมมนาสถานการณ์ทางการเงิน  
Seminar in Finance Issues 

1(0-3-1) 

01-404-021-405 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน        
Financial Report Analysis 

 3(2-2-5) 

   
 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้    

   Elective Courses 12 credits. Select from the following courses: 
   

01-404-022-301 การประกันวินาศภัย 
Non-Life Insurance 

3(3-0-6) 

01-404-022-302 การประกันชีวิต 
Life Insurance 

3(3-0-6) 



01-404-022-303 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 
Mathematics of Life Insurance 

3(3-0-6) 

01-404-022-401 การวิเคราะห์ประเมินมูลค่าตราสารหนี้  
Fixed Income Securities Analysis 
and Valuation 

3(3-0-6) 

01-404-022-402 นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง 
Monetary Policy and Fiscal Policy  

3(3-0-6) 

01-404-022-403 คณิตศาสตร์ทางการเงิน 
Mathematics for Finance 

3(3-0-6) 

01-404-022-404 อนุพันธ์ทางการเงิน           
Financial Derivatives                

3(3-0-6) 

01-404-022-405 การวานิชธนกิจ           
Investment Banking 

3(3-0-6) 

01-404-022-406 เทคโนโลยีการเงิน 
Financial Technology 

3(3-0-6) 

01-404-042-212 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
English for Business Communication 

3(3-0-6) 

01-404-042-313 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ  
Quantitative Analysis in Business 

3(3-0-6) 

01-404-041-204 การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

3(2-2-5) 

01-404-042-315 กิจการเพ่ือสังคม 
Social Enterprise 

3(2-2-5) 

01-406-091-302 ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
Database Management System for Business 

3(3-0-6) 

01-406-092-204 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์สำหรับธุรกิจ 
Big Data and Analysis for Business 

3(2-2-5) 

01-406-094-205 หลักการทำเหมืองข้อมูลธุรกิจ 
Business Data Mining 

3(2-2-5) 

   
2.4  กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
      The Professional Experience Strengthening Courses 7 credits. Select from 

the following courses: 
   

01-404-023-301     การเตรียมความพร้อมเพ่ือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางการเงิน  

1(0-2-1) 



Preparation for Professinal Ecperiene in 
Finance  
 

                         และเลือกศึกษาจากแผนต่อไปนี้ 
                         แผน 1 สหกิจศึกษา 

   
01-404-023-401      

 
สหกิจศึกษาทางการเงิน 
Co-operative Education in Finance 
  

6(0-40-0)     

                         แผน 2 ฝึกงาน 
01-404-023-302       การฝึกงานทางการเงิน                                

Practicum for Finance 
3(0-40-0) 

01-404-023-402 ปัญหาพิเศษทางการเงิน     
Special Issues in Finance 

3(1-4-4) 
 

   
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 

     Free Electives     6 Credits 
     นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดก็ได้ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  ที่เปิดสอนในระดับ

ปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือ
หัวหน้าสาขาวิชา 
      Credits or more of any courses which are in the courses of undergraduate 
level at Rajamangala University of Technology Isan can be registered under adviseris or head of 
the department’s approval 

 
แผนการศึกษาเสนอแนะ สาขาวิชาการเงิน 

(สำหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษาแผน 1 สหกิจศึกษา) 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
 ภาคการศึกษาที่ 1 

00-000-02x-xxx  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 3(x-x-x) 
00-000-03x-xxx  กลุ่มวิชาภาษา 1 3(x-x-x)  
00-000-04x-xxx  กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 3(x-x-x) 
01-404-012-103 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
01-404-040-101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
01-404-021-101 การบริหารความมั่งค่ัง 3(2-2-5) 
  รวม        18   หน่วยกิต 



 ภาคการศึกษาที่ 2 
00-000-01x-xxx  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 3(x-x-x) 
00-000-03x-xxx  กลุ่มวิชาภาษา 2 3(x-x-x) 
01-404-030-101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
01-406-090-101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 
01-404-020-101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
01-404-021-102 จรรยาบรรณทางวิชาชีพการเงินและธรรมาภิบาล 3(3-0-6) 
  รวม        18   หน่วยกิต 

 
ปีการศึกษาที่ 2 

 
    ภาคการศึกษาที่ 1 

00-000-03x-xxx  กลุ่มวิชาภาษา 3 3(x-x-x) 
00-000-04x-xxx  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 3(x-x-x) 
00-000-04x-xxx  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 3(x-x-x) 
01-404-014-104 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 3(3-0-6) 
01-404-020-201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
01-404-021-201 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน 3(3-0-6) 
  รวม        18   หน่วยกิต 

 
    ภาคการศึกษาที่ 2 

00-000-02x-xxx  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 3(x-x-x) 
00-000-03x-xxx  กลุ่มวิชาภาษา 4 3(x-x-x) 
01-404-020-102 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
01-404-021-202 หลักการประกันภัย 3(3-0-6) 
01-404-021-203 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 3(3-0-6) 
01-404-021-204 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 3(2-2-5) 
  รวม        18   หน่วยกิต 

 
  



ปีการศึกษาที่ 3 
    ภาคการศึกษาที่ 1 

01-404-021-301 การบริหารการเงิน 3(3-0-6) 
01-404-021-302 หลักการลงทุน 3(3-0-6) 
01-404-021-304 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 3(2-2-5) 
01-404-0xx-xxx  กลุ่มวิชาชีพเลือก 1 3(x-x-x) 
01-404-0xx-xxx  กลุ่มวิชาชีพเลือก 2 3(x-x-x) 
xx-xxx-xxx-xxx   วิชาชีพเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 
  รวม        18   หน่วยกิต 

 
    ภาคการศึกษาที่ 2 

01-404-040-303 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอ 3(2-2-5) 
01-404-021-303 การบริหารสินเชื่อและนวัตกรรมทางการเงิน 3(3-0-6) 
01-404-021-305 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน 3(3-0-6) 
01-404-021-306 การวิจัยทางการเงิน 3(2-2-5) 
xx-xxx-xxx-xxx  วิชาชีพเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 
01-404-023-xxx กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1(0-2-1) 
  รวม        16   หน่วยกิต 

 
ปีการศึกษาที่ 4 

    ภาคการศึกษาที่ 1 
01-404-021-401  การวางแผนและควบคุมความเสี่ยงทางการเงิน 3(2-2-5) 
01-404-021-402  การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการประเมินมูลค่า 3(2-2-5) 
01-404-021-403  การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ 3(2-2-5) 
01-404-021-404  สัมมนาสถานการณ์ทางการเงิน 1(0-3-1) 
01-404-021-405  การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 3(2-2-5) 
01-404-0xx-xxx  กลุ่มวิชาชีพเลือก 3 3(x-x-x) 
01-404-0xx-xxx  กลุ่มวิชาชีพเลือก 4 3(x-x-x) 
  รวม        19   หน่วยกิต 

 
    ภาคการศึกษาที่ 2 

01-404-023-xxx  กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 6(x-x-x) 
  รวม          6   หน่วยกิต 

 
 
  



แผนการศึกษาเสนอแนะ สาขาวิชาการเงิน 
(สำหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษาแผน 2 ฝึกงาน) 

 
ปีการศึกษาที่ 1 

 ภาคการศึกษาที่ 1 
00-000-02x-xxx  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 3(x-x-x) 
00-000-03x-xxx  กลุ่มวิชาภาษา 1 3(x-x-x)  
00-000-04x-xxx  กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 3(x-x-x) 
01-404-012-103 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
01-404-040-101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
01-404-021-101 การบริหารความมั่งค่ัง 3(2-2-5) 
  รวม        18   หน่วยกิต 
 

 ภาคการศึกษาที่ 2 
00-000-01x-xxx  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 3(x-x-x) 
00-000-03x-xxx  กลุม่วิชาภาษา 2 3(x-x-x) 
01-404-030-101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
01-406-090-101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 
01-404-020-101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
01-404-021-102 จรรยาบรรณทางวิชาชีพการเงินและธรรมาภิบาล 3(3-0-6) 
  รวม        18   หน่วยกิต 

 
ปีการศึกษาที่ 2 

    ภาคการศึกษาที่ 1 
00-000-03x-xxx  กลุ่มวิชาภาษา 3 3(x-x-x) 
00-000-04x-xxx  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 3(x-x-x) 
00-000-04x-xxx  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 3(x-x-x) 
01-404-014-104 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 3(3-0-6) 
01-404-020-201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
01-404-021-201 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน 3(3-0-6) 
  รวม        18   หน่วยกิต 

 
    ภาคการศึกษาที่ 2 

00-000-02x-xxx  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 3(x-x-x) 
00-000-03x-xxx  กลุ่มวิชาภาษา 4 3(x-x-x) 
01-404-020-102 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 



01-404-021-202 หลักการประกันภัย 3(3-0-6) 
01-404-021-203 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 3(3-0-6) 
01-404-021-204 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 3(2-2-5) 
  รวม        18   หน่วยกิต 

 
ปีการศึกษาที่ 3 

    ภาคการศึกษาที่ 1 
01-404-021-302 หลักการลงทุน 3(3-0-6) 
01-404-021-304 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 3(2-2-5) 
01-404-0xx-xxx  กลุ่มวิชาชีพเลือก 1 3(x-x-x) 
01-404-0xx-xxx  กลุ่มวิชาชีพเลือก 2 3(x-x-x) 
xx-xxx-xxx-xxx   วิชาชีพเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 
01-404-023-xxx กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1(0-2-1) 
  รวม        16   หน่วยกิต 

 
    ภาคการศึกษาที่ 2 

01-404-021-303 การบริหารสินเชื่อและนวัตกรรมทางการเงิน 3(3-0-6) 
01-404-021-305 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน 3(3-0-6) 
01-404-021-306 การวิจัยทางการเงิน 3(2-2-5) 
xx-xxx-xxx-xxx  วิชาชีพเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 
01-404-023-xxx กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 3(x-x-x) 
  รวม        15   หน่วยกิต 

 
ปีการศึกษาที่ 4 

    ภาคการศึกษาที่ 1 
01-404-021-301 การบริหารการเงิน 3(3-0-6) 
01-404-040-303 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอ 3(2-2-5) 
01-404-0xx-xxx  กลุ่มวิชาชีพเลือก 3 3(x-x-x) 
01-404-0xx-xxx  กลุ่มวิชาชีพเลือก 4 3(x-x-x) 
01-404-023-xxx  กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 3(x-x-x) 
  รวม          15   หน่วยกิต 
 

    ภาคการศึกษาที่ 2 
01-404-021-401  การวางแผนและควบคุมความเสี่ยงทางการเงิน 3(2-2-5) 
01-404-021-402  การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการประเมินมูลค่า 3(2-2-5) 
01-404-021-403  การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ 3(2-2-5) 



01-404-021-404  สัมมนาสถานการณ์ทางการเงิน 1(0-3-1) 
01-404-021-405  การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 3(2-2-5) 
  รวม        13   หน่วยกิต 

 
คำอธิบายรายวิชา  
00-000-011-001 พลวัตทางสังคมกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข              3(3-0-6) 

Social Dynamics and Happy Living 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 
พัฒนาการทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การเปลี ่ยนแปลงทางสังคม การ
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเมืองภาคพลเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย
กับกฎเกณฑ์อ ื ่นๆ ที ่ ใช ้ควบคุมส ังคม กฎหมายที ่ เก ี ่ยวข ้องในช ีว ิตประจำวัน 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของไทย เพื่อการดำรงชีวิต
อย่างมีความสุข 
Social evolution, social organization, social change, economic movement 
and economic problem solving by using sufficiency economy, ASEAN 
community approaching, democratic form of government  with the King 
as Head of State, civil politics, the relationship between law and other 
rules governing society, laws in daily life, the relationship among  society, 
economy and Thai  political problems for happy living 

00-000-012-001   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม                                 3(3-0-6) 
Life and Social Quality Development 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 
ปรัชญาและหลักธรรมในการดำรงชีวิต และการทำงานของบุคคล การสร้างแนวคิดและ
เจตคติต่อตนเอง ธรรมะกับการสร้างคุณภาพชีวิต บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืน การบริหารตนเองให้เข้ากับชีวิตและสังคม การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคม เทคนิคการครองใจคน และการสร้างผลิตผลในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
Philosophy and principles of Dhamma (the Buddha’s teaching) in daily life, 
individual working, developing the right concepts and self-attitudes; 
developing life quality, roles accountabilities and responsibilities for 
themselves and other people in accordance with  Dhamma (the Buddha’s 
teaching); self-management conforming  life and society, participating in 



social activities, the techniques for living with others and developing 
effective work 

00-000-021-001 ทักษะการรู้สารสนเทศ                3(3-0-6) 
Information Literacy Skills 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 
การรู้สารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ 
การเลือกแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นคว้าสารสนเทศ การประเมินคุณค่า
สารสนเทศ จริยธรรมการใช้สารสนเทศและการอ้างอิง การเรียบเรียงและการสื่อสาร
สารสนเทศ 
Information literacy and higher education, analysis of information 
requirements, selection of information resources, information searching 
strategy, evaluation of information, ethics in using information  and 
citations, information compilation  and communication 
 

00-000-021-002 การจัดการความรู้               3(3-0-6) 
Knowledge Management 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 
หลักการ ทฤษฎี การจัดการความรู้ ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการจัดการ
ความรู้  กระบวนการใช้เทคโนโลยีจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ใน
การทำงานระดับบุคคลและองค์กร 
Principles, theory, knowledge management, significance, and  knowledge 
management objectives, the process of information technology for 
knowledge management, the application of knowledge management in 
working at the individual and organizational levels 

00-000-022-001 คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต          3(3-0-6) 
   Human Value : Arts and Sciences in Daily Living 

วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 
ความหมายของชีวิตและพัฒนาการของมนุษย์  แนวความคิด  ความเชื่อและความมี
เหตุผล  ประกอบด้วยคุณธรรม  จริยธรรม  เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  และค่านิยมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข 



The meaning of life, human developments, concepts, faith and reasons 
including virtues, ethics, Thai cultural identity, local wisdom and value 
according to the philosophy of sufficiency economy for happy living 

00-000-022-002 การพัฒนาบุคลิกภาพ                                              3(3-0-6) 
Personality Development 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ 
เทคนิควิธีปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง      มนุษยสัมพันธ์กับบุคลิกภาพ 
สุขภาพจิตและการปรับตัว ความงดงามแห่งบุคลิกภาพ 
Basic knowledge of personality, personality theory, factors influencing 
personality, personality development technique, self perceptions, human 
relations, and personality mental health and adjustment, personalized 
beauty 

00-000-023-001 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ                       3(2-2-5) 
   Sport and Recreation for Health 
   วิชาบังคับก่อน :  - 
   Prerequisite  :  - 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการออกกำลังกาย  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ฝึก
ทักษะการออกกำลังกายและเลือกกิจกรรมกีฬาที ่เหมาะสมกับตนเอง ศึกษาหลัก
โภชนาการเพื ่อสุขภาพ จัดกิจกรรมนันทนาการ เพื ่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
เรียนรู้การใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกัน ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  ในการดำรงตน
ในสังคมอย่างมีความสุข ทั้งร่างกายและจิตใจ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Study and practice of how to exercise; increasing physical ability,  
practicing exercises, choosing an appropriate sport for individual fitness, 
studying nutrition needed for different age groups, organizing recreational 
activities for leisure time, studying how to live and work as a team, 
applying skills for effective leadership and followers for happy living in 
order to develop a better quality of life 

00-000-031-101 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน               3(3-0-6) 
   English for Study Skills Development 

วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน กลวิธีที่เหมาะสมในการฟัง  พูด อ่าน 
และเขียน การพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นเครื่องมือในการหา
ความรู้เพิ่มเติม   



English language for study skills development: various strategies in 
listening, speaking, reading and writing; development of English ability as 
a tool for further study 

00-000-031-102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                3(3-0-6) 
   English for Communication 

วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 
การใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ตามสถานการณ์ต่างๆ  โดยเลือกใช้ศัพท์ สำนวนและโครงสร้างภาษาท่ีเหมาะสม  
The use of English skills: listening, speaking, reading and writing for daily 
life communication in various situations with suitable vocabularies, 
expressions and structures 

00-000-031-203 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ            3(3-0-6) 
   English Reading for Academic Purposes 

วิชาบังคับก่อน : 00-000-031-101 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ 
  การเรียน 

00-000-031-102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
Prerequisite  : 00-000-031-101 English for Study Skills 

   Development 
00-000-031-102 English for Communication 

กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ คำศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อเรื่องเชิงวิชาการ 
Reading strategies for academic purposes including vocabularies, 
structures and contents 

 
00-000-031-204 สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน               3(3-0-6) 
   English Conversation for Daily Life 

วิชาบังคับก่อน : 00-000-031-101 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ 
  การเรียน 

00-000-031-102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
Prerequisite  : 00-000-031-101 English for Study Skills 

   Development 
00-000-031-102 English for Communication 

การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันโดยใช้คำศัพท์ สำนวน
ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มารยาทในการสนทนา   



General conversation in daily life, English conversation in various 
situations, the use of vocabulary and idioms in accordance with the target 
culture, as well as common courtesy in conversation 

00-000-031-205 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน               3(3-0-6) 
   English Writing for Daily Life 

วิชาบังคับก่อน : 00-000-031-101 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ 
  การเรียน 

00-000-031-102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
Prerequisite  : 00-000-031-101 English for Study Skills 

   Development 
00-000-031-102 English for Communication 

การเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนข้อความ
สั้นๆ การเขียนจดหมาย และการเขียนเกี่ยวกับตนเองและเรื่องราวในชีวิตประจำวัน 
English writing in different situations; forms filling, short message and letter 
writing, writing about themselves and their daily life 
 
 
 

00-000-032-001 การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง                         3(3-0-6) 
Reading for Self Development 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 
หลักพ้ืนฐานและกลวิธีในการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ ทั้งสารคดี และบันเทิงคดี ใน
รูปแบบร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยเน้นการอ่านเพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด คุณธรรม 
และสร้างเสริมค่านิยมท่ีดีงาม เพ่ือพัฒนาตนเอง 
Principles and strategies in reading various types of writing including 
nonfiction, fiction in both prose and poetry with emphasis on reading for 
knowledge, ideas, moral development and promoting good values for self 
development 

00-000-032-002 การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน                         3(3-0-6) 
Thai for Daily Life 
วิชาบังคับก่อน  :  - 
Prerequisite   :  - 
ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด เกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานการ
ใช้ภาษาไทย การฟังจับใจความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ  การอ่านจับใจความ การ



อ่านวิเคราะห์ความ การเขียนบทความ           การสนทนา การพูดในที่ประชุมชน การ
เป็นพิธีกร การบรรยายสรุป และการกล่าวในโอกาสต่างๆ 
Study and practice of listening, reading, writing and speaking skills relating 
to principles of Thai language, practice of listening and reading 
comprehension, listening consideration, reading analysis, article writing, 
writing conversation and public speaking, being a master of ceremonies, 
briefing and speaking on various occasions 

00-000-032-101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                 3(3-0-6) 
   Thai for Communication 
   วิชาบังคับก่อน :  - 

Prerequisite  :  - 
หลักพ้ืนฐานการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  การฟัง  การพูด  การอ่าน การเขียนและ
การใช้ภาษาท่ีเหมาะสม และเน้นทักษะการสื่อสารในฐานะภาษาและวัฒนธรรมประจำ
ชาติ เพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคต 
The basics of using Thai language for communication, listening, speaking, 
reading and writing involving the use of vocabularies, appropriate idioms 
and structure, the emphasis on communication skills as a national 
language and culture, to earn a future living 

 
00-000-034-001 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน               3(3-0-6) 

Chinese Conversation for Daily Life 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 
หลักพ้ืนฐานของภาษาจีน ได้แก่ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ไวยากรณ์ คำศัพท์ ประโยค 
การฟัง การพูด บทสนทนาในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 
The basics of the Chinese language in terms of  pronunciation, symbols 
used for Chinese pronunciation, grammar, vocabulary, sentences, listening, 
speaking and pinyin reading, corrective  reading for Chinese daily life 
conversation in the same as manner native Chinese speakers 

00-000-035-001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร               3(3-0-6) 
   Korean for Communication 
   วิชาบังคับก่อน :  - 

Prerequisite  :  - 
หลักพ้ืนฐานของภาษาเกาหลี ได้แก่ พยัญชนะ สระ ไวยากรณ์  คำศัพท์ ประโยคที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน พัฒนาการอ่าน  การฟัง  และการสนทนาภาษาเกาหลีในระดับพ้ืนฐาน 



The basics of the Korean language, consonants and vowels, sentence 
structure and grammar, vocabularies  and idioms used in daily life, 
development of the  Korean language, reading, listening  and basic Korean 
conversation 

00-000-036-001 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน               3(3-0-6) 
Khmer for Daily Life 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 
หลักพื้นฐานของภาษาเขมร ได้แก่ ตัวอักษรเขมร คำศัพท์ ประโยคภาษาเขมรที่ใช้
สนทนาในชีวิตประจำวัน การพัฒนาทักษะการฟัง  การพูด      การอ่าน  และการเขียน
ภาษาเขมร 
The basics of the Khmer language structure and its alphabet, including 
vocabularies and idioms used in daily life; development of the Khmer 
language, listening, speaking, reading and writing 

00-000-041-001 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม                 3(3-0-6)  
   Life and Environment 
   วิชาบังคับก่อน :  - 

Prerequisite  :  - 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวิตและสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
การเปลี่ยนแปลงของโลกกับสิ่งมีชีวิต สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวันและผลกระทบ 
ความหมายและประเภทพลังงาน รูปแบบพลังงาน พลังงานทดแทน ความสัมพันธ์ของ
พลังงานกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
A basic knowledge of life and the environment; changes in the earth and 
life, chemicals used in everyday life, the effect of chemical usage on living, 
meaning and type of energy, forms of energy, renewable energy, 
relationship of energy to life and the environment 

00-000-041-002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่             3(3-0-6)  
   Science and Modern Technology 
   วิชาบังคับก่อน :  - 
   Prerequisite  :  - 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ 
แนวโน้มและผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีต่อชีวิตและสังคม  และมีความ
ตระหนักรู้เพ่ือการปรับสภาพการดำรงชีวิต 
Science and modern technology, applied information and communication 
technology, trends and impact of technological development on life and 
society, the awareness for living  adjustment 



00-000-041-003 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ                 3(3-0-6) 
Science for Health 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 
ความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับวิทยาศาสตร์ที ่มีต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์และการ
เจริญเติบโต ระบบอวัยวะ อาหาร เครื่องสำอาง สารพิษ การระบาด และ การป้องกัน
โรคที่มีผลกระทบต่อสังคม การใช้ยา พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน การดูแลสุขภาพ
ตนเอง และให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่คนอ่ืน 
The basic knowledge of science for health, the human body and 
development, organ systems, food, cosmetics, toxins, the spread and 
prevention of epidemics  affecting society, drug and herbal usage in daily 
life, self care and giving advice to others 

00-000-041-004 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการใช้ชีวิตอย่าง                   3(3-0-6) 
ชาญฉลาด                                                                                            
Information Technology for Smart Living 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร  รูปแบบและบทบาทของการสื ่อสารผ่าน
อินเทอร์เน็ต ผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย 
รายได้และการเติบโตของธุรกิจการสื่อสาร ความรับผิดชอบและการมีคุณธรรมต่อเพ่ือน
มนุษย์ในยุคการสื่อสารแบบไร้พรมแดน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน   
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิถีชีวิตอย่างชาญฉลาด และการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง  
Information and communication technology; patterns and roles of Internet 
communication; impact on life and adjustment for changes in Thai society 
and global society; revenue and growth of communication service via the 
Internet; responsibilities and morals in the age of borderless 
communication. Information and Technology Literacy. Application of 
information technology for smart living and continuous learning 

00-000-041-005 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        3(3-0-6) 
Entrepreneurship in Science and Technology 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 
ความสำคัญของผู้ประกอบการในระบบธุรกิจ โอกาสของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ของบุคคลในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ทั่วไปสำหรับผู้เริ่มต้นประกอบการธุรกิจ การ



จัดทำและวิเคราะห์งบประมาณและการเงินเพื่อการจัดการธุรกิจใหม่ การหาแหล่ง
เงินทุนสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง การบริหารการผลิตและการตลาด  ฝึก
การจัดทำและนำเสนอแผนธุรกิจสำหรับการประกอบการทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
Study the importance of business entrepreneurship. The chances of a 
private business entrepreneur in science and technology. The concept of 
creating innovative products of science and technology. The introduction 
for beginning operators. The preparation and analysis of budgets and 
business financial management. The sources of funding for small and 
medium businesses. Production management and marketing. Training to 
prepare and present a business plan for the establishment of science and 
technology 

00-000-042-001 คณิตศาสตร์และสถิติท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน              3(3-0-6) 
   Mathematics and Statistics for Daily Life 
   วิชาบังคับก่อน :  - 

Prerequisite  :  - 
กระบวนการแก้ป ัญหาโดยใช้คณิตศาสตร ์และสถิต ิ  การใช ้เหตุผลและความ
สมเหตุสมผลทางคณิตศาสตร์กับงานในชีวิตประจำวัน  สถิติกับการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างสมดุล 
The problem solving process by using mathematics and statistics, the 
procedure of using both reason and reasonable mathematics in daily life, 
statistics and problem solving in daily life for lifestyle balance 

01-404-012-103  การบัญชีการเงิน                           3(3-0-6) 
Financial Accounting 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 
แนวคิดพื ้นฐานของการบัญชี การรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์รายการค้าและ
กระบวนการบันทึกบัญชี รายการปรับปรุงและรายการปิดบัญชี วงจรบัญชี การจัดทำงบ
การเงิน การบัญชีสำหรับธุรกิจบริการ การบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป การบัญชีสำหรับ
ธุรกิจการผลิต การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น 
 Fundamental concept of accounting; financial reporting; business transaction 
analysis and accounting procedures; adjusting and closing entries; accounting 
cycle; financial statements preparation; accounting for service business; 
accounting for merchandising business; accounting for manufacturing 
business; basic of financial statements analysis  

01-404-014-104   กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร                        3(3-0-6) 



     Business Law and Taxation 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 
หลักท่ัวไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ กฎหมายลักษณะบุคคลและทรัพย์ กฎหมายลักษณะ
ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทำของ ค้ำ
ประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทนนายหน้า ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท การจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมในทางธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา หลักการ แนวคิด วิธีการและความจำเป็นที่
รัฐจะต้องจัดเก็บภาษี หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลและองค์กรต่อสังคมในการเสีย
ภาษี  โครงสร้างภาษีอากร วิธีการจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากร หลักและวิธีการจัดเก็บ
อากรศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีป้าย ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
Introduction to business law and business legal system; general principles of 
business law practices including personal and property law, law of trading, 
prevailing law, renting, borrowing, lending, hiring, warranty, credit transactions 
and security devices, such as, mortgages, pledges, and liens, partnership and 
companies law, registration of rights, intellectual property law; principles, 
concepts, methods, and necessities of tax collection by government, duty 
and responsibility of individuals and organizations towards the society by 
paying tax, tax structure, tax collection system under the revenue code: 
fundamentals and methods of collection for customs duty, excise tax, 
signboard tax, land and building tax 
 

01-404-020-101  หลักเศรษฐศาสตร ์                  3(3-0-6) 
    Principles of Economics 

วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 
หลักเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพ  ความยืดหยุ่นและการประยุกต์ใช้ ทฤษฎี
พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต การกำหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาด รายได้
ประชาชาติ นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนา
เศรษฐกิจ หลักและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ทฤษฎีเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ  
Introduction to economics; demand, supply and equilibrium; elasticity and 
application; consumer behavior theory; production theory; pricing and product 
quantity in the market; National income; Monetary policy and fiscal policy; 
International trade Economic;  development Principles and concepts of 
sufficiency economy; Application of theories to analyze economic situations 

01-404-020-102  สถิติธุรกิจ                    3(3-0-6) 
     Business Statistics 



   วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 
ขอบเขตของสถิติธุรกิจ  กระบวนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติ
เชิงอนุมาน ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื ้องต้น  ตัวแปรสุ ่ม  การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน  การทดสอบความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 
Scope of business statistics; research process; descriptive statistics and 
inferential statistics; basic concepts of probability; random variables; hypothesis 
testing; correlation and simple regression analysis 

01-404-020-201  การเงินธุรกิจ                   3(3-0-6) 
Business Finance 
วิชาบังคับก่อน :  01-404-012-103 การบัญชีการเงิน 
Prerequisite  :  01-404-012-103 Financial Accounting 
ภาพรวมของการเงินธุรกิจ ตลาดการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การพยากรณ์และการ
วางแผนทางการเงิน การบริหารทุนหมุนเวียน มูลค่าเงินตามเวลา      งบจ่ายลงทุน  
โครงสร้างเงินทุนและการจัดหาเงินทุน การวางแผนกำไร  
Overview of business finance; financial market; financial statement analysis; 
forecasting and financial planning; working capital management; time value of 
money; capital budgeting; capital structure and acquisition financial resources; 
profit planning 

01-404-030-101  หลักการตลาด                   3(3-0-6) 
Principles of Marketing 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite  :  - 
ความหมาย ความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ของการตลาด วิวัฒนาการและแนวความคิด
ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การ
เลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ล ักษณะตลาดผู ้บร ิโภคและตลาด
อุตสาหกรรม ส่วนประสมทางการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด การตลาดดิจิทัล 
จริยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Meaning, roles and importance of marketing; marketing revolution and 
concepts; marketing environment; consumer behavior; segmentation, targeting 
and positioning; consumer and industrial markets; marketing mixes; information 
system for marketing; digital marketing; marketing ethics and marketing for 
social responsibility 
 

01-406-090-101   เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ                                 3(2-2-5) 
       Digital Technology for Business 

 วิชาบังคับก่อน :  - 



Prerequisite :  -  
ความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อการจัดการด้านธุรกิจ ระบบสารสนเทศและ
โครงสร้าง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร กระบวนการจัดการ
ธุรกิจ บทบาทและรูปแบบการตัดสินใจ  ธุรกิจอัจฉริยะ กฎหมายและจริยธรรมทาง
ดิจิทัล และฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางธุรกิจ 
The importance of digital technology to business management, information 
and infrastructure of computer systems and communication, business 
process management, the role and decision model, business intelligence, 
digital law and ethic, and practice the application of business software 

01-404-040-101   องค์การและการจัดการ                           3(3-0-6) 
      Organization and Management  

วิชาบังคับก่อน :  - 
 Prerequisite :  - 

ความรู้เกี ่ยวกับองค์การและการออกแบบองค์การ แนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับองค์การ 
องค์การสมัยใหม่ แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ ความรู้ทางการบริหารจัดการ 
ทักษะของนักบริหารจัดการยุคใหม่ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่ทางการจัดการ เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการ 
Knowledge for organizing and designing organization; organization theory; 
modern organization; concepts and evolution of management; knowledge on 
business; modern management skills; environment management; business 
ethics and social responsibility; function of management; management tools 

01-404-040-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ                 3(2-2-5) 
 English for Presentation 

  วิชาบังคับก่อน :  - 
   Prerequisite :  - 

การวางแผนเค้าโครงและเนื้อหาในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการนำเสนอ รายงานการประชุม การแนะนำและสาธิตผลิตภัณฑ์ การเสนอขายสินค้า 
การนำเสนอรายละเอียดภาพ แผนภูมิ สถิติในสถานการณ์ต่างๆ ทางธุรกิจ การใช้น้ำเสียง 
การใช้ภาษากายและการพัฒนาบุคลิกภาพในการสื ่อสารและนำเสนอการเลือกใช้สื่อ
มัลติมีเดียและเทคนิคสนับสนุนที่เหมาะสม การเตรียมการ การนำเสนอ และการอภิปราย
เป็นกลุ่ม 
Effective planning for draft and content of presentation; use of English in 
presentation; minutes of the meeting; product introduction and 
demonstration; presentation details of images; charts and statistics in various 
business situations; use of voice tone; use of body language; personality 
development in communication and presentation; utilizing appropriate 



multimedia and supporting techniques; preparation of presentations; 
presentation; and group discussions 

 

01-404-021-101  การบริหารความม่ังคั่ง                3(2-2-5) 
 Wealth Management  
    วิชาบังคับก่อน :  - 
     Prerequisite  :  - 
 ลักษณะของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การกำหนดความเสี่ยงในสถานการณ์ที่ไม่

แน่นอน การรวมกลุ่มเพื่อสร้างความมั่งคั่ง การเลือกธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจริง  ผลสรุปของการดำเนินงานตามแผน การเงิน และการจัดแสดงผลงานการ
วางแผนทางการเงิน 
Characteristics of personal finance planning, Identify risk from probability 
uncertainly, planning wealth, analyzing and chosen corporate from many 
situations, summarize financial statement from operating and presentation 
achievement 
 
 
 

01-404-021-102 จรรยาบรรณทางวิชาชีพการเงินและธรรมาภิบาล             3(3-0-6) 
 Professional Ethics of Finance and Good Governance 
 วิชาบังคับก่อน :  - 
 Prerequisite  :  - 

ลักษณะแนวคิด ขอบเขตและปัจจัยพื้นฐานของวิชาชีพทางการเงิน หน้าที่  ความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย์  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม การ
สร้างจิตสำนึกที่ดีและการใช้จิตวิทยาในการบริหารธุรกิจ  การจูงใจไปในทิศทางที่ถูกต้อง    
การใช้จริยธรรมในการสร้างจรรยาบรรณทางวิชาชีพการเงิน โดยใช้กรณีศึกษา  

 Concept and scope of basic elements of professional finance, role, 
responsibilities, loyalty, relationship between personal, group, organization, 
and social responsibility; awareness creation and using of psychology in 
business administration, good motivation, using ethics of professional finance, 
and case study 

01-404-021-201 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน               3(3-0-6)    
 Financial Market and Financial Institution 
 วิชาบังคับก่อน :  - 

 Prerequisite  :  - 
โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของสถาบันการเงินและตลาดการเงิน เครื่องมือทางการเงิน 
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน นวัตกรรมทางการเงิน  



The Financial structure, role and function of financial institutions and financial 
market, financial product, financial innovation 

01-404-021-202 หลักการประกันภัย                          3(3-0-6)    
 Principles of Insurance 
 วิชาบังคับก่อน :  - 
 Prerequisite  :  - 
 วิวัฒนาการของการประกันภัย หลักการและวิธีการประกันภัย ความหมายของการประกันภัย 

ประโยชน์ การบริหารความเสี่ยงภัยด้วยการประกันภัย        หลักพ้ืนฐานของการประกันภัย 
ประเภทของการประกันภัย ลักษณะของสัญญาประกันภัย การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
จรรยาบรรณในวิชาชีพประกันภัย หน่วยงานกำกับที่เกี ่ยวข้องและธุรกิจประกันภัย และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย 

 Evaluation of insurance, principles of insurance, definition of insurance, benefit 
of insurance, management of risk insurance, types of insurance, characteristics 
of contract insurance, roles of insurance business in the professional code of 
ethics and practice for insurers, and related institutes supervising the insurance 
business 

 
01-404-021-203   เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์                                                 3(3-0-6) 
                       Economic Analysis                                                

   วิชาบังคับก่อน :  01-404-020-101 หลักเศรษฐศาสตร์ 
   Prerequisite :   01-404-020-101 Principles of Economics 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต ดุลย
ภาพของตลาด เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การ
วิเคราะห์ประโยชน์ต้นทุน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านต้นทุน การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศและนำทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับปรากฏการณ์ด้านเศรษฐกิจปัจจุบัน 
Theory of microeconomics and macroeconomics, consumer behavior, 
production, market equilibrium, warfare economic, economic cost benefit 
analysis, cost effective analysis, sensitive analysis, national income, monetary 
policy, fiscal policy, international trade, and applied economics for 
phenomenal economy 

01-404-021-204 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล                3(2-2-5) 
 Personal Financial Planning  
 วิชาบังคับก่อน :  - 
 Prerequisite  :  - 



การจัดการทางการเงินที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
และสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัว ตั้งแต่ขั้นตอน        การรวบรวมข้อมูลทาง
การเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ การวางแผนขอ
สินเชื่อ การลงทุน การทำประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ 
Financial management leading to the achievement of short term and long term 
financial goals as well as life and family security, starting from the collection of 
personal financial information to data analysis, different types of financial 
instruments, credit planning, investment, insurance and retirement planning 

01-404-021-301 การบริหารการเงิน                             3(3-0-6) 
 Financial Management  
 วิชาบังคับก่อน :  01-404-020-201 การเงินธุรกิจ 
 Prerequisite  :  01-404-020-201 Business Finance 
 การประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุน และกลุ่มหลักทรัพย์    การประเมิน

มูลค่าหลักทรัพย์ โครงสร้างทางการเงินและค่าของทุน การประเมินโครงการลงทุนภายใต้
ภาวะความไม่แน่นอน รวมถึงการศึกษานโยบายการเงินต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
บริหารการเงินเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทฤษฎีนโยบายเงินปันผล 
การรวมกิจการ และ          การประเมินมูลค่ากิจการ 

 The yield estimation and the risk of the investment and portfolio securities, 
evaluate of the securities, the financial structure and cost of capital, evaluation 
of the investment projects under uncertainty, the financial policies that effect 
of the decision making in the financial management to achieve the efficient 
goals, theory of dividend policy, business combination and corporate valuation 

 

01-404-021-302 หลักการลงทุน                                    3(3-0-6) 
 Principles of Investment 
 วิชาบังคับก่อน :  01-404-020-201 การเงินธุรกิจ 
 Prerequisite  :  01-404-020-201 Business Finance 
 แนวคิดหลักการลงทุน เครื่องมือในการลงทุน บทบาทและหน้าของตลาดเงินและตลาดทุน 

กลไกของตลาดการเงินและความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ รูปแบบต่างๆ ของความเสี่ยงใน
ตลาดการเงิน ประเภทของตราสารการเงินที่ใช้ในตลาดการเงิน ทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอ ทฤษฎี
ตลาดมีประสิทธิภาพ การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ตราสารทุน   การวิเคราะห์
ตราสารหนี้ การลงทุนทางเลือก การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ประสิทธิภาพของตลาด ความ
ผิดปกติในตลาด ตัวแบบกระแสเงินสดคิดลด ตัวแบบการประเมินเชิงสัมพัทธ์ การวิเคราะห์
เชิงเทคนิค 

 The functioning of money market and capital market; mechanism of financial 
markets and their importance on an economy system; various forms of risk in 
financial market introduction to the efficient markets hypothesis, portfolio 



theory and valuation theory applied to the aggregate stock market, alternative  
industries, individual firm; basic principles of securities analysis, fundamental 
analysis; marketing efficiency; marketing anomalies; discounted cash flow 
model; relative valuation models; technical analysis 

01-404-021-303 การบริหารสินเชื่อและนวัตกรรมทางการเงิน                           3(3-0-6)     
 Credit Management and Financial Innovation 
 วิชาบังคับก่อน : 01-404-021-201 สถาบันการเงินและตลาด 

                                        การเงิน 
 Prerequisite  : 01-404-021-201 Financial Market and  

                                        Financial Institution 
บทบาทและความสำคัญของสินเชื่อ หลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาและการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของสินเชื่อประเภทต่างๆ การตัดสินใจให้สินเชื่อสำหรับส่วนบุคคล และธุรกิจโครงการต่างๆ  
การประเมินหลักประกันแบบสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์  การบริหารหนี้ที่มีปญัหา 
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รวมถึงนวัตกรรมทางสินเชื่อ 
Role and importance of credit, criteria of consideration and risk analysis of 
various types of loans, personal loan decisions and various project businesses, 
assessment of movable collateral and real estate, problem debt management,  
debt restructuring, include credit innovation 

01-404-021-304 ระบบสารสนเทศทางการเงิน                         3(2-2-5) 
 Financial Information Systems 
 วิชาบังคับก่อน :  - 
 Prerequisite  :  - 
 หลักการ โครงสร้างและความสำคัญของระบบสารสนเทศทางการเงิน         การออกแบบ

และการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในงานการเงิน การนำเครื่องมือทางการเงินมาประยุกต์ใช้
กับระบบสารสนเทศ ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปใน    การประเมินค่า เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงิน 

 The principle, structure and importance of information financial systems, 
design and implementation of the information systems on corporate finance, 
application of financial tools for information systems and software packages 
for the evaluation of financial data 

01-404-021-305 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน                       3(3-0-6)   
 Strategic Financial Management 
 วิชาบังคับก่อน :  01-404-020-201 การเงินธุรกิจ 
 Prerequisite  :  01-404-020-201 Business Finance 
 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายและการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางด้านการเงิน การกำหนดกลยุทธ์ใน

ระดับองค์การ กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ การนำ กลยุทธ์ไปปฏิบัติ การ



ควบคุมและประเมินผลด้วยวิธีการสมัยใหม่ รวมถึงประเด็นด้านบรรษัทภิบาล โดยใช้
กรณีศึกษา 

 Concept of policy and financial strategic management, strategic formulation; 
corporate strategy, business strategy, and functional strategy; implementation 
of modern control and evaluation, corporate governance, and case studies 

01-404-021-306 การวิจัยทางการเงิน                          3(2-2-5) 
 Research in Finance 
 วิชาบังคับก่อน :  01-404-020-102 สถิติธุรกิจ 
 Prerequisite  :  01-404-020-102 Business Statistics 

ความหมาย บทบาท ความสำคัญ และประโยชน์ของการวิจัยทางการเงิน  จรรยาบรรณของ
นักวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลทาง
การเงิน การเขียนเค้าโครงการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัยสำหรับการวิจัยทางการเงิน 
Meaning, role, importance and benefits of financial research, ethics of 
researcher, research methodology, software package for statistical analysis in 
finance, proposal, research report of financial research 

 
01-404-021-401 การวางแผนและควบคุมความเสี่ยงทางการเงิน                       3(2-2-5)  
 Financial Planning and Risk Control  
 วิชาบังคับก่อน :  - 
 Prerequisite  :  - 
 การวางแผนควบคุมทางการเงิน งบประมาณทางการเงิน การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อการบรรลุเป้าหมายทางการเงินทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว 

 Financial planning control, financial budget, financial risk management 
domestically and internationally, to achieve both short and long term financial 
goals 

01-404-021-402 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการประเมินมูลค่า                3(2-2-5)   
  Security Analysis and Evaluation 
 วิชาบังคับก่อน :  01-404-021-302 หลักการลงทุน 
  Prerequisite  :  01-404-021-302 Principles of Investment 
 การลงทุนในหลักทรัพย์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมการลงทุน 

และขอบเขตการวิเคราะห์หลักทรัพย์ การวิเคราะห์เศรษฐกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม 
การวิเคราะห์ธุรกิจ ทั ้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การประยุกต์ใช้ Software ในการ
วิเคราะห์ เพื่อการค้นหาหลักทรัพย์ในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด ณ ระดับความ
เสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้  



 Investment in theory and practical, environment of investment, scope of 
security analysis, economics analysis and industries analysis, qualitative and 
quantitative analysis, apply software in analysis for search the optimal 
investment from returns and risk 

01-404-021-403 การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ                       3(2-2-5)  
 Feasibility Study of Project 
 วิชาบังคับก่อน :  01-404-020-201 การเงินธุรกิจ 
 Prerequisite  :  01-404-020-201 Business Finance 

การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทางด้านการวิเคราะห์ผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อม การบริหาร การผลิต การตลาด การเงินและคุณค่าทางเศรษฐกิจของ
โครงการ  รายงานการศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินผลโครงการ 

 Feasibility study of project, environmental factors analysis, administration, 
manufacture, marketing, financial and economic value of the project; project 
feasibility study report, and project evaluation 

01-404-021-404 สัมมนาสถานการณ์ทางการเงิน                        1(0-3-1)   
 Seminar in Finance Issues 
 วิชาบังคับก่อน :  01-404-021-302 หลักการลงทุน  
 Prerequisite  :  01-404-021-302 Principles of Investment 
 ประเด็นการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ในการบริหารการเงินที่เกิดขึ้นในองค์กรภาครัฐและ

ภาคเอกชน โดยใช้กรณีศึกษาให้นักศึกษาวิเคราะห์เพื ่อหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนนำความรู ้และทฤษฎีทางการเงินมาใช้เพื ่อหาแนวทางแก้ไขที ่เกิดขึ ้น และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพ หรือความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

 Issues of financial management problems in government and the private 
sector, case studies for deterministic causation and using theoretical 
knowledge for solving problems, for problem solving, and exchanging ideas 
on professional ethics or social responsibility 

01-404-021-405 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน               3(2-2-5) 
 Financial  Report Analysis 
 วิชาบังคับก่อน :  01-404-020-102 การเงินธุรกิจ 
 Prerequisite  :  01-404-020-102 Business Finance 
 ความหมาย วัตถุประสงค์ ความสำคัญ รูปแบบต่างๆ ในการจัดทำรายงานทางการเงิน 

ประโยชน์ของงบการเงิน เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้เครื่องมือทางการเงิน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการตัดสินใจดำเนินการ      ทางธุรกิจและการลงทุน 



 Meaning, objective, importance, type of financial report, benefit of financial 
statements, techniques and methods analysis of financial report by using 
financial instruments for decision making to operate and invest in business 

01-404-022-301   การประกันวินาศภัย                           3(3-0-6)  
 Non-Life Insurance  
 วิชาบังคับก่อน :  01-404-021-202 หลักการประกันภัย 
 Prerequisite :   01-404-021-202 Principles of Insurance 
 ความเสี่ยงต่างๆ ความรู้ทั่วไปของการประกันวินาศภัยชนิดต่างๆ การประกันอัคคีภัย การ

ประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเล การประกันความ    รับผิด และการประกันภัย 
เบ็ดเตล็ด พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย   จากรถ การเลือกผู้รับประกันภัย อัตราเบี้ย
ประกันภัยและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กฎหมาย เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย   การ
บริหารองค์กรและบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมธุรกิจประกันวินาศภัย ความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารการประกันกับการบริหารการเงิน 

 Risks, general knowledge of non-life insurance such as fire insurance, motor 
insurance, marine insurance, liability insurance and miscellaneous insurance, 
selection of insurers, insurance premium and benefits, and laws related to 
non-life insurance, the role of government in supporting the property 
insurance business, a relationship between insurance management and the 
financial management of firm 

 

01-404-022-302 การประกันชีวิต                           3(3-0-6)  
 Life Insurance  
 วิชาบังคับก่อน :  01-404-021-202 หลักการประกันภัย 
 Prerequisite  :  01-404-021-202 Principles of Insurance 
 ความสําคัญของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ การประกันรายบุคคลและประกันกลุ่ม 

รูปแบบของกรมธรรม์ เงื่อนไขและแบบฟอร์ม นิยามศัพท์ทางด้านการประกันชีวิตและการ
ประกันสุขภาพ ปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณเบี้ยประกัน การพิจารณารับประกันและการจ่ายค่า
สินไหมทดแทน  

 Importance of life insurance, health insurance, individual and group insurance, 
patterns of insurance policy, conditions and forms, terminology for life and 
health insurance, factors used in calculating insurance premium, underwriting 
and claim payment  

01-404-022-303  คณิตศาสตร์ประกันชีวิต                           3(3-0-6) 
   Mathematics of Life Insurance   
   วิชาบังคับก่อน : 01-404-023-401 การประกันชีวิต 
     Prerequisite  : 01-404-023-401 Life Insurance  



   หลักพ้ืนฐานของคณิตศาสตร์ประกันภัย การแจกแจงการอยู่รอดของชีวิต และตารางชีพการ
ประกันชีวิต ค่ารายงวดตามการทรงชีพ เบี้ยประกันชีวิตสุทธิจ่ายครั้งเดียวและจ่ายรายงวด
ของการประกันชีวิตแบบต่างๆ เบี้ยประกันรวมเงินสำรองประกันชีวิตระบบเบี้ยประกันสุทธิ
คงที่และระบบเบี้ยประกัน           แบบดัดแปลง จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักคณิตศาสตร์
ประกันภัย 

   Basic principle of actuarial science; survival distributions and life tables; life 
insurance: life annuities, net single premium and net level premium for life 
insurance and life annuities contracts, gross premium, net premium reserve 
and modified reserves, code of professional conduct of actuaries 

01-404-022-401 การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าตราสารหนี้                       3(3-0-6) 
 Fixed Income Securities Analysis and Valuation 
 วิชาบังคับก่อน :  01-404-021-302 หลักการลงทุน 
 Prerequisite :   01-404-021-302 Principles of Investment 
 ประเภทและลักษณะของตราสารที่ให้รายได้คงที่ บทบาทของตลาด   ตราสารที่ให้รายได้

คงที่ ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่ให้รายได้คงที่ การกำหนดราคาตราสารที่ให้
รายได้คงที่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนของราคาตราสารที่ให้รายได้คงที่ โครงสร้างอัตรา
ดอกเบี้ย ตราสารที่ให้รายได้คงที่จากการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์และ
กระบวนการ ขั้นตอนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ ตราสารที่ให้รายได้คงที่ กลยุทธ์ในการ
จัดการกลุ่มหลักทรัพย์ในตราสารที่ ให้รายได้คงที ่ การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินของ
สถาบันการเงิน 

 Types and characteristies of fixed-incone securities; roles of fixed-income 
market; risk associated with investing in fixed-income securities; fixed-income 
securities pricing; analysis of price volatility in fixed-income securities; structure 
of interest rates; fixed-income securities from securitization; objective and 
investment process of fixed-income security portfolios; strateties in fixed-
income security portfolio manangement; asset and liability management for 
financial institutions 

01-404-022-402   นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง                                   3(3-0-6) 
 Monetary  Policy and Fiscal Policy 
 วิชาบังคับก่อน :  01-404-020-101  หลักเศรษฐศาสตร์ 
 Prerequisite  :  01-404-020-101  Principles of Economics 
 แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติเกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย การก่อหนี้สาธารณะ นโยบายการ

คลัง นโยบายการเงิน และการงบประมาณ เทคนิคและการวิเคราะห์งบประมาณ สถานการณ์
ปัจจุบัน ปัญหาการคลัง และงบประมาณใน      ประเทศไทย ตลอดจนอิทธิพลและ
ผลกระทบของสภาพคล่องทางการเงิน 



 Concept, theory and practice of revenues, expenditures and public debt, fiscal 
policy, monetary policy and budgeting; technique and analysis of budget-
situation, fiscal and budgeting problems in Thailand, influence and impact of 
liquidity 

01-404-022-403 คณิตศาสตร์ทางการเงิน                3(3-0-6) 
 Mathematics for Finance     
    วิชาบังคับก่อน :  - 
 Prerequisite  :  - 
 การประยุกต์แนวคิดทางคณิตศาสตร์ในการวางแผนด้านการเงิน ประกอบด้วยการแก้

สมการในเชิงธุรกิจ การคิดอัตราดอกเบี้ย อัตราส่วนลด การคำนวณมูลค่าของเงินตามเวลา 
การคิดค่าเสื่อมราคา และการนำความรู้เรื่องอนุกรม เมทริกซ์ สมการเชิงเส้นไปประยุกตใ์ช้
ทางธุรกิจ 

 Application of mathematical concepts in financial planning: equation solving 
in business, interest rate, discount rate, the present value and future value, 
depreciation and applied serial port in business, matrix, and linear equations 

01-404-022-404 อนุพันธ์ทางการเงิน                          3(3-0-6) 
 Financial Derivatives 
 วิชาบังคับก่อน :  01-404-021-302 หลักการลงทุน 
 Prerequisite :   01-404-021-302 Principles of Investment 
 ประเภทของอนุพันธ์ทางการเงิน บทบาทและหน้าที่ของตลาดตราสารอนุพันธ์ การค้าและ

กลไกของตลาดการซื้อขายตราสารล่วงหน้า รูปแบบการตั้งราคาของสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
การประยุกต์ใช้ตราสารล่วงหน้าในการบริหารความเสี่ยง ลักษณะของตราสารสิทธิ กลยุทธ์
การลงทุนในตราสารสิทธิ รูปแบบการ ตั้งราคาตราสารสิทธิ การประยุกต์ใช้ตราสารสิทธิใน
การบริหารความเสี่ยง 

 Types of financial derivatives, roles and functions of derivative markets; trading 
and mechanisms of futures markets; princing models for futures contracts; 
applications of futures contracts in risk management; features of option-based 
derivatives; trading strategies for option contracts; option pricing models; 
application of option in risk manangement 

01-404-022-405 การวาณิชธนกิจ                                   3(3-0-6) 
 Investment Banking 
 วิชาบังคับก่อน : 01-404-021-302 หลักการลงทุน 
 Prerequisite  : 01-404-021-302 Principles of Investment 
 ขอบข่ายงานและธุรกรรมด้านวาณิชธนกิจ วัตถุประสงค์ รูปแบบและขั ้นตอนในการ

ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการเงินให้มีความเหมาะสม การพัฒนาตราสารทางการเงินและนำ



เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ การร่วมลงทุน การซื้อขาย ควบรวมกิจการ และ
การนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ 

 Scope and transaction of investment banking, objectives, types and 
procedures to apply and use financial instruments for the appropriation, 
development of financial instruments and implementation, joint ventures, 
mergers and acquisitions and take the company into the stock exchange 

01-404-022-406  เทคโนโลยีการเงิน                            3(3-0-6) 
 Financial Technology  
 วิชาบังคับก่อน :  - 
 Prerequisite  :  - 
 บทบาทแนวคิด และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเงิน ผลกระทบที่มีต่อการดำเนินชีวิตและ

สังคม อันประกอบด้วยการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการอนุมัติสินเชื่อ การระดมเงินทุน
แบบบุคคลต่อบุคคลและเหรียญดิจ ิตอล ศึกษาแบบจำลองและการวิเคราะห์ธ ุรกิจ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน เทคโนโลยี Block Chain การเก็บข้อมูลในลักษณะ
การกระจายข้อมูล สกุลเงินดิจิตอล ระบบ Cloud computing และ Internet of thing 
ระบบความปลอดภัยมั่นคงทางไซเบอร์ และการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 

 Roles and applies of financial technology that affecting to every day life and 
social including online payment social credit scoring. Capital restructuring by 
direct lending-banking service (Peer-to-peer lending) and initial coin offering. 
Financial model and business anlysis, financial technoloty and innovation, 
Block chain and decentralize data, Crypto currency, cloud computing and 
internet of thing, Information Security and big data 

01-404-042-212 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ               3(3-0-6) 
 English for Business Communication 
 วิชาบังคับก่อน : - 
 Prerequisite  : - 

กระบวนการและกลไกที่จำเป็นสำหรับการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
การเขียนจดหมายธุรกิจในรูปแบบต่างๆ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียน
บันทึกข้อความ การจัดทำวาระการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม ฝึกการใช้
ภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวเพื่อสมัครงานและเทคนิคการแสวงหางาน การอ่านโฆษณา
สมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัวโดยย่อ การเขียนจดหมายสมัครงาน การกรอกใบสมัคร
งาน และการเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์งาน การพัฒนาความรู้และการใช้ภาษาอังกฤษอยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสารเชิงธุรกิจ 
Essential processes and mechanics  for writing business correspondence; 
writing various forms of business correspondences; electronic mail; 
memorandums; agendas; minutes of meetings;  practice English preparation 



for Job application and job seeking;  reading advertised jobs;   writing resume; 
writing business letters; filling out employment application forms and 
preparing for interview;  development of knowledge and use of business 
English to interact effectively and efficiently 

 

01-404-042-313 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ               3(3-0-6) 
 Quantitative Analysis in Business 

วิชาบังคับก่อน :  - 
 Prerequisite  :  - 

หลักการพ้ืนฐานของการดำเนินงาน การสร้างตัวแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ กลยุทธ์การ
วางแผนด้วยโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง การมอบหมายหรือการกำหนดงาน ตัว
แบบพัสดุคงคลัง กระบวนการพัฒนาเนื้อหา         เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด การวิเคราะห์
และการตีความการตัดสินใจ           การวิเคราะห์ความไว เทคนิคในการวางแผนและ
ควบคุมโครงการ รวมถึง    การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการตัดสินใจ   
Principles of operations; creation of mathematical models; for example 
strategic planning by linear programming model; transportation model; 
assignment model; inventory model; optimal solution developing process; 
analysis and interpretation for decision making; sensitivity analysis; project 
planning and control technique; including applying software for decision 
making 

01-404-041-204 การเป็นผู้ประกอบการ                3(2-2-5) 
 Entrepreneurship 

วิชาบังคับก่อน :  - 
 Prerequisite  :  - 

บทบาทของธุรกิจ ในระบบเศรษฐกิจ คุณลักษณะของการเป็นผู ้ประกอบการ  การ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ การหาโอกาสในการประกอบธุรกิจ      การจัดตั้งองค์การ
ธุรกิจ กลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนการใช้หลักมนุษยสัมพันธ์และ
จริยธรรมในการจัดการธุรกิจ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อการเป็นผู้ประกอบการที่ดี รวมถึง
การฝึกจัดทำแผนธุรกิจ 
Roles of business in economic system; characteristics of entrepreneur; 
creativity enhancement; seeking business opportunity; business startup; 
strategies in managing different types of businesses; problem solving and 
decision making in business; business development and changes; human 
relations and business ethics for entrepreneur; practice conduction business 
plans. 

01-404-042-315  กิจการเพื่อสังคม          3(2-2-5)  



   Social Enterprise 
   วิชาบังคับก่อน :  - 
   Prerequisite  :  - 

แนวคิดพื้นฐาน รูปแบบ วิธีการดำเนินธุรกิจของกิจการเพื่อสังคม การประยุกต์หลักการ
บริหารธุรกิจที่นำไปใช้ในกิจการเพื่อสังคม การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค โดยเน้นการใช้
นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาเพ่ือสร้างความยั่งยืน    ของกิจการเพ่ือสังคม การวิเคราะห์และ
เขียนแผนธุรกิจของกิจการเพื ่อสังคม กรณีศึกษาของกิจการเพื ่อสังคมทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 
Foundation concepts, format, business approach of social enterprise; 
application of management principle for the social enterprise; diagnosing 
problems and obstruction using innovative solutions for establishing a 
sustainable social enterprise; analysis and business plan of the social 
enterprise; case studies of social enterprise in domestic and foreign 

01-406-091-302  ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
     Database Management System for Business 

   วิชาบังคับก่อน :  - 
   Prerequisite  :  - 

แนวคิดเบื้องต้นการจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล โครงสร้างการเก็บข้อมูล 
หลักการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล แบบจำลองฐานข้อมูล กระบวนการปรับบรรทัด
ฐาน การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลกับระบบธุรกิจ การใช้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง ความ
ปลอดภัยของข้อมูล การเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างและใช้งานฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
Basic concepts of a database management system. Database architecture, data 
storage structure; principles of database analysis and design. Database 
modeling, normalization, applying a database in business system, using 
structure query language (SQL) database security, writing a program for creating 
and using a database for business  

01-406-092-204   ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์สำหรับธุรกิจ                        3(2-2-5) 
        Big Data and Analytics for Business 

    วิชาบังคับก่อน :  - 
 Prerequisite  :  - 
แนวคิดและหลักการข้อมูลขนาดใหญ่ องค์ประกอบข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดการข้อมูลขนาด
ใหญ่ สถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ ฐานข้อมูล หลักการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การ
วิเคราะห์เครือข่ายสังคม เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ข้อมูล    ขนาดใหญ่ การนำไปใช้งานจริง และ
แนวโน้มในอนาคต กรณีศึกษาในการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับองค์กร
ธุรกิจ 



Principle and concepts of big data, big data components, big data management, 
big data architecture, operational database, the principle of big data analytics, 
social network analytics, tools, data product, utilization, and the trend in the 
future, the case study of big data management and analytics for business 
organization 

01-406-094-205 หลักการทำเหมืองข้อมูลธุรกิจ       3(2-2-5) 
      Business Data Mining 

  วิชาบังคับก่อน :  - 
  Prerequisite  :  - 
แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานการทำเหมืองข้อมูลธุรกิจ การใช้เครื่องเรียนรู้และสถิติสำหรับการ
ทำเหมืองข้อมูล การแสดงความรู้จากการทำเหมืองข้อมูล ขั้นตอนวิธีต่างๆ ที่ใช้สำหรับการทำ
เหมืองข้อมูล การตรวจสอบการเรียนรู้จากข้อมูล   การตัดสินใจแบบต้นไม้ การแยกข้อมูลด้วย
การจัดกลุ่มข้อมูล การเลือก            แอตทริบิวต์ของข้อมูล การประยุกต์การทำเหมืองข้อมูล 
Fundamental of business data mining, tools for tearning and statistics for data 
mining, knowledge representation from data mining, algorithms for data mining, 
learning evaluation with training data, application of data mining 

01-404-023-301 การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             1(0-2-1) 
 ทางการเงิน 
 Preparation for Profesional Experiene in Finance  
 วิชาบังคับก่อน :  - 
 Prerequisite  :  - 

การฝึกนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน พัฒนา 
ความรู ้ ทักษะ คุณลักษณะวิชาชีพ บุคลิกภาพ สร้างทัศนคติที ่ด ีต่อการทำงาน การ
ติดต่อสื่อสาร มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื ่น การใช้อุปกรณ์สำนักงาน เพื่อให้การ ออก
ปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จ 
หมายเหตุ : การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น  

พ.จ. หรือ S – พอใจ (Satisfactory) หรือ 
   ม.จ. หรือ U – ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
Students’ preparation for pefesional experience in finance, develop student’s 
knowledge, skills, professionalism, and personalities, Establish positive attitude 
towards work, effective communication skills, and business etiquette, 
Knowledge on operating the office equipment 
Notation :  Student evaluation score level: 

S = Satisfactory  or 
U = Unsatisfactory 

01-404-023-302 การฝึกงานทางการเงิน                                      3(0-40-0) 



 Practicum for Finance 
 วิชาบังคับก่อน :  01-404-023-301 การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึก 

                                        ประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน 
 Prerequisite  :  01-404-023-301 Preparation for Profesional  

     Experiene in Finance 
การศึกษาที่เน้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการเงิน สถาบันการเงินทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชน โดยต้องเข้าฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลา 
หมายเหตุ :  
1. ระยะเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง ใน 1 ภาคการศึกษา 
2. การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น 
     พ.จ. หรือ S = พอใจ (Satisfactory) หรือ 
  ม.จ. หรือ U = ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
The study focused on internship in finance, financial institution for   
government or private organizations required to work full-time 
Notation: 
1. Internship period must not less than 200  hours in one  

Semester. 
2.  Student evaluation score level: 

S = Satisfactory or 
U = Unsatisfactory 

 
01-404-023-401   สหกิจศึกษาทางการเงิน                                 6(0-40-0) 
 Co-operative Education in Finance  
 วิชาบังคับก่อน :  01-404-023-301 การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึก 

                                        ประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน 
 Prerequisite  :  01-404-023-301 Preparation for Profesional  
      Experiene in Finance  

การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเต็มเวลาเสมือนเป็น
พนักงานของหน่วยงานนั้น เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ต้องทำโครงงานส่งและนำเสนอต่อ
คณาจารย์หรือสถานประกอบการ เพื่อเป็นการประเมินผลการศึกษา โดยวัดจากผลประเมิน
ของอาจารย ์ท ี ่ปร ึกษาสหกิจศึกษา และพนักงานที ่ควบคุมการปฏิบัต ิงานในสถาน
ประกอบการ นักศึกษาจะต้องทำการนำเสนอโครงงานและส่งเล่มโครงงานภายหลังเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานเพ่ือการประเมินผลการศึกษา 
หมายเหตุ : การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น  
         พ.จ. หรือ S – พอใจ (Satisfactory) หรือ 
  ม.จ. หรือ U – ไม่พอใจ (Unsatisfactory)  



Training in government or private organizations, as full-time employees, for the 
period of one semester. After that, the project will be presented to the faculty 
or the firm. The project will be evaluated by the co-operative advisors and 
employers in order to measure and evaluate the performance. Students are 
required to conduct presentations on their projects 
Notation :   Student evaluation score level: 

S = Satisfactory or 
U = Unsatisfactory 

01-404-023-402 ปัญหาพิเศษทางการเงิน                            3(1-4-4) 
Special Issues in Finance 
วิชาบังคับก่อน: 01-404-023-302   การฝึกงานทางการเงิน    
Prerequisite:  01-404-023-302   Practicum for Finance 
โจทย์ปัญหาที่ได้จากสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล   ที่
นักศึกษาได้ออกทําการฝึกงาน นํามาศึกษา วิเคราะห์ โดยใช้ความรู้จากวิชาชีพมาทํา
การประยุกต์แก้ปัญหา และจัดทําตามรูปแบบของโครงการ โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาให้คำแนะนําและเป็นที่ปรึกษา 
หมายเหตุ  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้ระดับคะแนนตัวอักษร ต่อไปนี้ 

   พ.จ. หรือ  S   หมายถึง   พอใจ (Satisfactory) 
   ม.จ. หรือ  U   หมายถึง   ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

Gather and analyze information or data from their workplace to resolve 
problems derived from the job Training course; via the research process 
and using their professional knowledge and experience students will write 
a research report under supervision of academic supervisors or experts in 
the field  

      Remarks : The measurement and evaluation of the study, give the 
following character rating levels : 

   S   : Satisfactory 
        U   : Unsatisfactory 


