3. หลักสูตรและอาจารย2ผู4สอน
3.1 หลักสูตร
จำนวนหน&วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน&วยกิต
3.1.1 โครงสร4างหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ
แผนการศึกษาแบบปกติและแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
จำนวนหน&วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
135 หน&วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนHวยกิต
กลุ&มวิชาภาษาอังกฤษ
9 หน&วยกิต
กลุ&มวิชาบังคับ
15 หน&วยกิต
กลุ&มวิชาเลือก
6 หน&วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
99 หนHวยกิต
กลุ&มวิชาแกน
48 หน&วยกิต
กลุ&มวิชาเฉพาะดKาน-บังคับ
27 หน&วยกิต
กลุ&มวิชาเฉพาะดKาน-เลือก
24 หน&วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนHวยกิต
3.1.2 รายวิชา
หลักเกณฑQการกำหนดรหัสของวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาการเงิน มีดังนี้
1. กำหนดรหัสไวK 5 ตัว สองตัวแรกเปYนตัวอักษร สามตัวหลังเปYนตัวเลขเช&น กง. 212
2. อักษร 2 ตัวแรก หมายถึง สาขาวิชาการเงิน
3. ตัวเลข 3 ตัวหลัง หมายถึง เลขกำกับรายวิชา โดยตัวเลขแรก หมายถึง ชั้นป]ของนักศึกษาและตัวเลข
สองหลักหลัง หมายถึง เลขกำกับรายวิชา
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนHวยกิต
กลุHมวิชาภาษาอังกฤษ (9 หนHวยกิต)
หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดKวยตนเอง)
อก. 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 (2 – 2 – 6)
EN 001
English for Everyday Communication
อก. 002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
3 (2 – 2 – 6)
EN 002
English for Social Communication
อก. 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
3 (2 – 2 – 6)

EN 003

English for Global Communication

กลุHมวิชาบังคับ (15 หนHวยกิต)
หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดKวยตนเอง)
ศท. 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูK
3 (3 – 0 – 6)
GE 001
Thinking Skills for Learning
ศท. 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
3 (3 – 0 – 6)
GE 002
Citizenship and Social Dynamics
ศท. 003
การสรKางจิตวิญญาณการเปYนผูKประกอบการ
3 (3 – 0 – 6)
GE 003
Cultivating Entrepreneurial Mindset
ศท. 004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
3 (3 – 0 – 6)
GE 004
Technology and Innovation in the Future World
ศท. 005
ทักษะการเปYนผูKนำเชิงสรKางสรรคQ
3 (3 – 0 – 6)
GE 005
Creative Leadership Skills
กลุHมวิชาเลือก (6 หนHวยกิต)
นักศึกษาจะตKองเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาดังต&อไปนี้
ศท. 006
GE 006
ศท. 007
GE 007
ศท. 008
GE 008

เอเชียกับสังคมโลก
Asia and the Global Community
สุนทรียภาพกับชีวิต
Art of Life
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health and Wellness for Life

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หนHวยกิต
กลุHมวิชาแกน (48 หนHวยกิต)
บช. 200 การบัญชีธุรกิจ
AC 200 Business Accounting
กลุ&มวิชาเศรษฐศาสตรQ
ศศ. 203 เศรษฐศาสตรQเบื้องตKน
EC 203 Introduction to Economics
กลุ&มวิชากฎหมาย

หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดKวยตนเอง)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดKวยตนเอง)
3 (2 – 2 - 5)

3 (3 – 0 – 6)

กม. 102
LA 102
กม. 301
LA 301

กฎหมายธุรกิจ
Business Law
การภาษีอากร
Taxation

กลุม& วิชาเชิงปริมาณ
คณ. 102 คณิตศาสตรQธุรกิจ
MA 102
Business Mathematics
บธ. 207
การวิเคราะหQทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
BA 207
Statistical Analysis for Business Decisions
กลุ&มวิชาบริหารธุรกิจ
กง. 212 การเงินธุรกิจ
FI 212
Business Finance
กง. 222 การบัญชีบริหาร
FI 222
Managerial Accounting
ตล. 101 หลักการตลาด
MK 101 Principles of Marketing
จก. 111
การจัดการองคQการและทรัพยากรมนุษยQ
MG 111
Organization and Human Resource Management
จก. 212
การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน
MG 212
Production and Operations Management
จก. 222
การเปYนผูKประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ
MG 222
Entrepreneurship and Business Development
จก. 429
การจัดการเชิงกลยุทธQ
MG 429
Strategic Management
กลุ&มวิชาภาษา
อก. 014 ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรูKโลก
EN 014
English for Exploring the World
อก. 331 ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ
EN 331
Practical Business English
อก. 332 ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ
EN 332
Professional Business English

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

3 (2 – 2 – 6)
3 (2 – 2 – 5)

3 (3 – 0 – 6)
3 (2 – 3 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

กลุHมวิชาเฉพาะด4าน-บังคับ (27 หนHวยกิต)
หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดKวยตนเอง)
กง. 311
การจัดการทางการเงิน
3 (3 – 0 – 6)
FI 311
Financial Management
กง. 318
ตลาดการเงินและตราสารการเงิน
3 (3 – 0 – 6)
FI 318
Financial Market and Instrument
กง. 321
หลักการลงทุน
3 (3 – 0 – 6)
FI 321
Principles of Investment
กง. 332
การเงินระหว&างประเทศ
3 (3 – 0 – 6)
FI 332
International Finance
กง. 323
การวิเคราะหQรายงานทางการเงิน
3 (3 – 0 – 6)
FI 323
Financial Statement and Reporting Analysis
กง. 411
การจัดการความเสี่ยง
3 (3 – 0 – 6)
FI 411
Risk Management
กง. 413
การจัดการการเงินเชิงกลยุทธQ
3 (3 – 0 – 6)
413
FI 413
Strategic Financial Management
กง. 421
สัมมนาทางการเงิน
3 (3 – 0 – 6)
FI 421
กง. 427
FI 427

Seminar in Finance
การวิเคราะหQเชิงปริมาณทางการเงิน
Quantitative Analysis in Finance

3 (3 – 0 – 6)

กลุHมวิชาเฉพาะด4าน-เลือก (24 หนHวยกิต)
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเฉพาะดKาน-เลือก ไม&นKอยกว&า 24 หน&วยกิต
หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดKวยตนเอง)
กง. 313
การจัดการสินเชื่อและหนี้สิน
3 (3 – 0 – 6)
FI 313
Credit and Debt Management
กง. 314
การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
3 (3 – 0 – 6)
FI 314
Financial Planning and Control
กง. 317
การเงินส&วนบุคคล
3 (3 – 0 – 6)
FI 317
Personal Finance
FI 316
กง. 324
การจัดการระบบสารสนเทศทางการเงิน
3 (3 – 0 – 6)
กง.
321
FI 324
Financial Information Systems Management

กง. 325
FI 325
กง. 326
FI 326
กง. 328
FI 328
กง. 329
FI 329
กง. 330
FI 330
กง. 331
FI 331
กง. 333
FI 333
กง. 334
FI 334
กง. 335
FI 335
กง. 412
FI 412
กง. 414
FI 414

การเงินเพื่อการนำเขKาและส&งออก
Import-Export Financing
ตราสารหนี้และตลาดตราสารหนี้
Fixed-Income Securities and Market
การเงินและการธนาคาร
Money and Banking
การประเมินราคาอสังหาริมทรัพยQ
Real Estate Appraisal
ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกสQ
Electronic Payment System
เทคโนโลยีทางการเงิน
Financial Technology
วาณิชธนกิจ
Investment Banking
การสื่อสารทางการเงิน
Financial Communication
ผูKแนะนำการลงทุนดKานหลักทรัพยQกับการบริหารความมั่งคั่งทางการเงิน
Securities Investment Consultant and Wealth Management
การศึกษาความเปYนไปไดKและการประเมินโครงการ
Feasibility Study and Project Evaluation
การประกันภัย
Insurance

3 (3 – 0 – 6)

กง. 415
FI 415
กง. 416
FI 416
กง. 423
FI 423
กง. 424
FI 424

สถานการณQป™จจุบันทางการเงิน
Current Issues in Finance
การเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพยQ
Real Estate Finance and Investment
ตราสารอนุพันธQและตลาดอนุพันธQ
Derivative Securities and Market
การวิเคราะหQหลักทรัพยQและการจัดการกลุ&มหลักทรัพยQ
Securities Analysis and Portfolio Management

3 (3 – 0 – 6)

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

กง. 425
FI 425
กง. 426
FI 426
กง. 428
FI 428
กง. 429
FI 429
บธ. 325
BA 325

การศึกษาเฉพาะบุคคล
Independent Study
การวิจัยทางการเงิน
Research in Finance
การฝ›กงานทางการเงิน
Financial Internship
การเงินสำหรับผูKประกอบการ
Entrepreneurial Finance
การฝ›กงานดKานผูKประกอบการ
Entrepreneurial Internship

สำหรับนักศึกษาที่เข4าโครงการสหกิจศึกษา
สศ. 301
เตรียมสหกิจศึกษา
CO 301
Pre-Cooperative Education
333301
จก. 430
สหกิจศึกษา
MG 430
Cooperative Education

3 (0 – 6 – 6)
3 (0 – 6 – 6)
3 (0 – 9 – 0)
3 (3 – 0 – 6)
3 (0 – 9 – 0)

3 (3 – 0 – 6)
9 (0 – 35 – 0)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนHวยกิต
นักศึกษาจะตKองเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปœดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม&นKอยกว&า 6 หน&วยกิต
หมายเหตุ: ทุกรายวิชาที่เปYน 3 (3 – 0 – 6) แบ&งเปYนการบรรยาย 3 ชั่วโมงต&อสัปดาหQ โดยมีการฝ›กปฏิบัติร&วมกันระหว&าง
นักศึกษาและอาจารยQผูKสอนและการศึกษาดKวยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต&อสัปดาหQ

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หนHวยกิต)
กลุHมวิชาภาษาอังกฤษ (9 หนHวยกิต)
อก. 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 (2 – 2 – 6)
EN 001
English for Everyday Communication
วิชานี้มุ&งเนKนใหKผูKเรียนมีส&วนร&วมในการมีปฏิสัมพันธQแบบพื้นฐานรวมทั้งการแนะนำตัวเอง การบรรยาย
กิจวัตรประจำวัน การถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส&วนตัวและเรื่องง&ายๆ
This course aims to allow students to participate in common interactions including
introducing oneself, describing daily routines, asking and answering questions about personal details and
simple matters.
อก. 002
EN 002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
3 (2 – 2 – 6)
English for Social Communication
วิ ช านี ้ ม ุ & ง เนK น เรื ่ อ งการใชK ป ระโยคและสำนวนที ่ ใ ชK บ & อ ย ๆ เกี ่ ย วกั บ การมี ป ฏิ สั ม พั น ธQ ท างดK า นสั ง คม
การแลกเปลี่ยนขKอมูลที่เกี่ยวขKองกับบุคคลอื่น และสภาพแวดลKอมของบุคคลอื่น
This course focuses on using sentences and frequently used expressions about social
interactions, exchanging information related to other people and their environments.
อก. 003
EN 003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล

3 (2 – 2 –
6)

English for Global Communication
วิชานี้เปœดโอกาสใหKผูKเรียนไดKบรรยายถึงรายละเอียดประสบการณQอย&างคล&องแคล&ว และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับชีวิตความเปYนอยู& การทำงาน และหัวขKออื่นๆ ในระดับสากลในสถานการณQที่ซับซKอนมากขึ้น
This course provides students with opportunities to fluently describe detailed experiences
and express opinions about living, working, and international topics in more complex situations.
กลุHมวิชาบังคับ (15 หนHวยกิต)
ศท. 001 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูK
3 (3 – 0 – 6)
GE 001 Thinking Skills for Learning
ศึ ก ษาทฤษฎี หลั ก การของการคิ ด พั ฒ นาการคิ ด อย& า งเปY น ระบบ การคิ ด เชิ ง วิ พ ากษQ การคิ ด สรK า งสรรคQ
การคิดวิเคราะหQ การคิดสังเคราะหQ การคิดแกKป™ญหาการเชื่อมโยงความคิด และสามารถเลือกเครื่องมือความคิดที่เหมาะสม
ไปประยุกตQใชKในชีวิตประจำวัน การเรียน และการทำงานไดKอย&างมีประสิทธิภาพ

This course introduces students to theory and principles of thinking. Students will learn to
develop higher order thinking skills which include systematic thinking, critical thinking, creative thinking,
analytical and synthesis thinking, connecting and problem-solving skills. Students should be able to
select appropriate thinking tools and apply appropriate thinking skills in their everyday life, study and
work effectively.

ศท. 002 พลเมืองกับสังคมพลวัต
3 (3 – 0 – 6)
GE 002 Citizenship and Social Dynamics
ศึกษาคุณลักษณะที่ดีของความเปYนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไดKแก& การเคารพกฎหมาย การเคารพสิทธิ
ผูKอื่น การเคารพความแตกต&าง และการรักษาอัตลักษณQความเปYนไทย รวมถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในการคิด
วิเคราะหQ และการสรKางองคQความรูKจากขKอมูลข&าวสารรอบตัวที่เกี่ยวกับดKานเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมและ
วัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อใหKนักศึกษารูKเท&าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยสามารถถ&ายทอดความรูKใหKแก&ผูKอื่น และแกKป™ญหา
ต&างๆ ที่มีผลกระทบต&อการดำเนินชีวิตไดKตามศักยภาพ เพื่อใหKนักศึกษาพรKอมปรับตัวใหKอยู&ร&วมกับผูKอื่นในสังคมพหุ
วัฒนธรรมไดKอย&างมีความสุข
This course introduces students to ideal characteristics and attributes of a good citizen in a
democratic society, such as being law-abiding, respecting the rights of others and understanding diversity,
including preserving and retaining Thai cultural identity. Students will also learn to develop their
analytical thinking skills and ability to synthesize the information they receive, for example, economic,
political and socio-cultural information in order for them to be able to keep abreast of changes in an
evolving world. Students should be able to share their knowledge with others as well as solve any
problems to the best of their ability. Students will learn how to prepare themselves to live happily in a
multicultural society.
ศท. 003 การสรKางจิตวิญญาณการเปYนผูKประกอบการ
3 (3 – 0 – 6)
GE 003 Cultivating Entrepreneurial Mindset
ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญในการสรKางจิตวิญญาณการเปYนผูKประกอบการ โดยเนKนการคิดแบบเจKาของ
ประกอบดKวย มีความคิดสรKางสรรคQ เปYนนักแสวงหาโอกาสในการทำธุรกิจ มีความกลKาตัดสินใจ มีความเปYนผูKนำ รอบรูK ทัน
ต&อเหตุการณQ และสามารถทำงานเปYนทีม ศึกษาองคQความรูKในการประกอบธุรกิจอย&างมีความรับผิดชอบต&อสังคมและการ
เปYนผูKประกอบการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในยุคเศรษฐกิจสรKางสรรคQ

In this course, students will study and develop important characteristics of entrepreneurial
mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship. Students will learn to
develop their creativity, explore entrepreneurial opportunities, cultivate decision-making and leadership
skills, be up-to-date with any changes and situations, and be able to work effectively as part of a team.
Students, in this creative economy, will also learn about business best practice and ethics in order to
become socially responsible entrepreneurs in accordance with the sufficiency economy philosophy.
ศท. 004 เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
3 (3 – 0 – 6)
GE 004 Technology and Innovation in the Future World
ศึกษาบทบาทแนวคิด และการประยุกตQใชKเทคโนโลยีและนวัตกรรมดKานต&าง ๆ ที่มุ&งเนKนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในสังคมสมัยใหม& รวมทั้งผลกระทบที่มีต&อการดำเนินชีวิตและสังคม ตลอดจนศึกษาการใชKประโยชนQและการคุKมครอง
ทรัพยQสินทางป™ญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
In this course, students will explore relevant concepts related to the use of technology and
innovation to enhance the quality of life in modern society. The course also covers information on the
impacts of technology and innovation on life and society as well as how to utilize and protect relevant
intellectual property rights related to technology and innovation.
ศท. 005
ทักษะการเปYนผูKนำเชิงสรKางสรรคQ
3 (3 – 0 – 6)
GE 005
Creative Leadership Skills
ศึกษาและพัฒนาทักษะความเปYนผูKนำเชิงสรKางสรรคQ ลักษณะการเปYนผูKนำที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผูKนำที่
สามารถนำทีมไดKอย&างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการกับป™ญหาดKวยกระบวนการเชิงสรKางสรรคQ ส&งผลใหKเกิดประโยชนQตอ&
ชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำงานในอนาคตซึ่งจะนำไปสู&การเปYนผูKนำที่ประสบความสำเร็จในองคQกร
In this course, students will learn to develop creative leadership skills and qualities, effective
leadership characteristics and good governance. Students should be able to apply the principles of
creative problem-solving skills in their daily lives, which will enhance their opportunities to become
successful leaders in their future endeavors.
กลุHมวิชาเลือก (6 หนHวยกิต)
นักศึกษาจะตKองเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาดังต&อไปนี้
ศท. 006 เอเชียกับสังคมโลก
GE 006 Asia and the Global Community

3 (3 – 0 – 6)

ศึกษาการพัฒนาบทบาททางเศรษฐกิจ การเมือง ความสัมพันธQทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในทวีป
เอเชีย ที่มีอิทธิพลต&อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
In this course, students will explore the role and development of economics, politics, and sociocultural relations and interconnectedness of countries in Asia that influence changes in the global
community.
ศท. 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
3 (3 – 0 – 6)
GE 007
Art of Life
ศึกษาการพัฒนามุมมองเรื่องสุนทรียภาพ ที่เกี่ยวขKองกับชีวิตและสังคม ทำใหKเกิดทัศนคติเชิงบวก และเขKาใจเรื่อง
ความหลากหลายทางรสนิยม มีแนวโนKมจะพัฒนามุมมองเรื่องรสนิยมและความงามใหKเปœดกวKางขึ้น ส&งผลใหKเพิ่มความรูK
ความเขKาใจในการชมงานประเภทศิลปะ ดนตรีและวรรณกรรม
In this course, students will explore relevant theories and concepts of aesthetics related to life
and society and learn to cultivate positive outlook and attitude and understanding of different forms of
taste and beauty, which will enhance their perception of diversity and enable them to appreciate art,
music and literature.
ศท. 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
3 (3 – 0 – 6)
GE 008
Health and Wellness for Life
ศึกษาความสำคัญของการดูแลสุขภาพการประเมินสุขภาพตนเองและคนใกลKตัว การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
การส& ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต และการจั ด การทางอารมณQ อาหารและยาที ่ ม ี ผ ลต& อ สุ ข ภาพ การแพทยQ ท างเลื อ ก
ภัยสังคม ผลกระทบสิ่งแวดลKอมต&อสุขภาพ และโรคอุบัติใหม&
In this course, students will learn about the importance of health and wellness, self- examination
and health assessment of other people, how exercise can improve physical and mental health, how to
manage and cope with stress and emotions. Other topics include food and drugs, complementary and
alternative medicine, social harms and environmental impacts on health and wellness as well as
emerging diseases.
ข. หมวดวิชาเฉพาะ (99 หนHวยกิต)
กลุHมวิชาแกน (48 หนHวยกิต)
กลุ&มวิชาบัญชี
บช. 200 การบัญชีธุรกิจ
AC 200 Business Accounting

3 (2 – 2 – 5)

ศึกษาวิวัฒนาการทางการบัญชี บทบาทการบัญชีที่มีต&อสังคม หลักเกณฑQ การวิเคราะหQ การบันทึก จำแนก
ประเภทรายงานทางการเงิน และการจัดทำรายงานทางการเงิน รวมทั้งศึกษาการนำขKอมูลทางบัญชีไปใชKประโยชนQสำหรับ
ธุรกิจ และขKอจำกัดของขKอมูลทางการบัญชี ตลอดจนจริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี
Study of the evolution of accounting, the role of accounting towards society, criteria, analysis,
record-keeping, classification of financial reports and preparation of financial data, including study of the
use of accounting data for business and limitations of accounting data, as well as ethics in the accounting
profession.
กลุ&มวิชาเศรษฐศาสตรQ
ศศ. 203 เศรษฐศาสตรQเบือ้ งตKน
3 (3 – 0 – 6)
EC 203 Introduction to Economics
ศึ ก ษาหลั ก การทางเศรษฐศาสตรQ ห ลั ก การทางเศรษฐศาสตรQ ท ี ่ เ กี ่ ย วกั บ ปรากฎการณQ ท างเศรษฐกิ จ ใน
ชีวิตประจำวัน ศึกษาถึงการกำหนดราคาสินคKา ราคาป™จจัยการผลิต ทฤษฎีการผลิต รายไดKประชาชาติส&วนประกอบของ
รายไดKประชาชาติ การเงิน การคลัง การติดต&อกับต&างประเทศ ตลอดจนการใชKนโยบายต&างๆ เพื่อทำใหKเกิดความ
เจริญกKาวหนKาทางเศรษฐกิจ
Study of economic principles related to economic events in daily life; study of pricing of goods,
production factor prices, production theories, national income, composition of national income, finance,
dealing internationally, as well as the use of different policies to stimulate economic development.
กลุ&มวิชากฎหมาย
กม. 102 กฎหมายธุรกิจ
3 (3 – 0 – 6)
LA 102 Business Law
ศึกษาหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติตามหลักกฎหมายแพ&งและพาณิชยQที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ รูปแบบองคQกร
ธุรกิจ ขั้นตอนการจัดตั้งและการดำเนินงานของรูปแบบองคQกรทางธุรกิจ เอกเทศสัญญาที่สำคัญบางเรื่อง เช&น สัญญาซื้อ
ขาย สัญญาเช&าทรัพยQ สัญญากูKยืม เปYนตKน รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล
Study of legal principles and practice of civil and commercial law relating to business, business
models, procedures for establishing and operating business organization models, important contracts
such as sales contracts, property contracts, loan agreements, and including laws relating to digital
markets.

กม. 301 การภาษีอากร
3 (3 – 0 – 6)
LA 301 Taxation
ศึกษาแนวคิดและความเปYนมาของภาษีอากร ลักษณะ หลักเกณฑQ วิธีการประเมิน การคำนวณและการจัดเก็บ
ภาษีอากรต&าง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวขKอง อันไดKแก& ภาษีเงินไดKบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดKนิติบุคคล
ภาษีเงินไดKหัก ณ ที่จ&าย ภาษีมูลค&าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป¢ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขKอง เช&น ภาษีการรับมรดก ภาษีอสังหาริมทรัพยQอนุสัญญาภาษีซKอน เปYนตKน รวมถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดง
รายการชำระภาษีประเภทต&าง ๆ
Study of concepts and history of taxation, characteristics, criteria, assessment methods,
calculation and collection of various duties and taxes under the Revenue Code and other related taxes:
personal income tax, corporate income tax, withholding tax, VAT, specific business tax, stamp duty,
customs duty, excise tax, and other related taxes such as inheritance tax, real estate tax, double taxation
agreements, including different tax submission deadlines.
กลุ&มวิชาเชิงปริมาณ
คณ. 102 คณิตศาสตรQธุรกิจ
3 (2 – 2 – 6)
MA 102
Business Mathematics
ศึกษาวิชาคัลคูลัส ฟ™งกQชัน ความชันของส&วนโคKง สูตรการหาอนุพันธQของฟ™งกQชัน การหาค&าสูงสุดและต่ำสุดของ
ฟ™งกQชันที่สัมพันธQกับทางธุรกิจ อนุพันธQบางส&วน อินทิเกรชัน และการประยุกตQในทางธุรกิจ อนุกรม และการนำเอาความรูK
เรื่องอนุกรมไปใชKในทางธุรกิจ เพื่อใหKนักศึกษาไดKมีความรูKทางคณิตศาสตรQอย&างพอเพียงในการศึกษาธุรกิจทั้งในทางทฤษฎี
และการประยุกตQ
Study of calculus, functions, gradient of curves, formulae for finding function derivatives,
maximum and minimum values of functions related to business, partial derivatives, integration and
application of integration understanding to business, series and using knowledge of series in business in
order to provide students with sufficient mathematical knowledge in business studies, both theoretical
and applied.
บธ. 207
BA 207

การวิเคราะหQทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Statistical Analysis for Business Decisions

3 (2 – 2 – 5)

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางสถิติที่เกี่ยวกับการนำขKอมูลมาวิเคราะหQเพื่อใชKในการพยากรณQและการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ โดยศึกษาวิธีการจัดเก็บขKอมูล การวัดแนวโนKมเขKาสู&ส&วนกลาง การวัดการกระจายของขKอมูล ความน&าจะเปYน การ
ประมาณค&า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับค&าเฉลี่ยและสัดส&วน การวิเคราะหQความแปรปรวน การทดสอบ
สมมติฐานดKวยสถิติไคสแควรQ การวิเคราะหQการถดถอยและสหสัมพันธQ รวมถึงการวิเคราะหQอนุกรมเวลา
Study of fundamental concepts of statistics relating to data analysis for forecasting and decisionmaking in business, with study of methods of data storage, measures of central tendency, measures of
data distribution, probability, estimation, testing statistical hypotheses of mean and proportion, analysis
of variance, testing hypotheses using chi-square statistics, regression and correlation analysis, and time
series analysis.

กลุ&มวิชาบริหารธุรกิจ
กง. 212 การเงินธุรกิจ
FI 212 Business Finance

3 (3 – 0 – 6)

วิชาบังคับก&อน : สอบไดK บช. 200
ศึกษาบทบาท หนKาที่และจริยธรรมทางธุรกิจของผูKจัดการทางการเงิน การบริหารการเงินในองคQกรธุรกิจเพื่อใหK
บรรลุเป¦าหมายองคQกร การวิเคราะหQสินทรัพยQที่สำคัญในการดำเนินงาน อาทิ เงินสด เงินทุนหมุนเวียน สินคKา ลูกหนี้
การคKา การวิเคราะหQอัตราส&วนทางการเงินเบื้องตKน การจัดหาเงินทุนจากแหล&งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การ
คำนวณตKนทุนของเงินทุน การลงทุนอย&างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน แนวคิดเกี่ยวกับมูลค&าของเงินตามระยะเวลา
Study of the roles, duties and business ethics of financial managers, financial management in
business organizations to achieve organizational goals, analysis of major operational assets such as cash,
working capital, trade receivables, basic financial ratio analysis, financing from both short-term and longterm sources, calculation of capital costs, efficient investment, as well as concepts of the value of
money over time.
กง. 222 การบัญชีบริหาร
3 (2 – 3 – 6)
FI 222 Managerial Accounting
วิชาบังคับก&อน : สอบไดK บช. 200 และ กง. 212
ศึกษาการใชKประโยชนQจากขKอมูลทางบัญชีและงบการเงินเพื่อการบริหารงาน การวิเคราะหQโครงการลงทุน
การงบประมาณ แนวคิดเกี่ยวกับตKนทุน การวิเคราะหQตKนทุนและกำไรเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของฝ§ายบริหาร

Study of the use of accounting data and financial statements for management, investment
project analysis, budgeting, concepts of cost, cost and profit analysis for planning and decision-making
by management.
ตล. 101 หลักการตลาด
3 (3 – 0 – 6)
MK 101 Principles of Marketing
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญ หนKาที่และบริการของตลาดชนิดต&างๆ
การจัดประเภทสินคKา การวางแผน การเลือกช&องทางการจำหน&าย นโยบายการตั้งราคา และการส&งเสริมการจำหน&าย การ
วิเคราะหQและการเลือกตลาดเป¦าหมาย สิ่งแวดลKอมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุมการตลาดและ
ศึกษาความรูKเบื้องตKนเกี่ยวกับการตลาดระหว&างประเทศ
Study of concepts related to marketing, definitions, scope, importance, functions and services
of various market types, product classiﬁcation, planning, selection of distribution channels, pricing and
sales promotion policies, analysis and selection of target markets, environments inﬂuencing marketing,
as well as ﬁnding methods to control marketing and study of basic knowledge about international
marketing.

จก. 111 การจัดการองคQการและทรัพยากรมนุษยQ
3 (3 – 0 – 6)
MG 111 Organization and Human Resource Management
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหนKาที่หลักทางการจัดการ ไดKแก& การวางแผน การจัดองคQการ การชี้นำ การจูงใจ การ
สื่อสาร และการควบคุมธุรกิจ ตลอดจนการจัดการธุรกิจระหว&างประเทศ รวมถึงศึกษาระบบการบริหารงานบุคคล
ประกอบดKวยการวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝ›กอบรมพัฒนา และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานภายในองคQการ โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลKอมที่มีผลต&อการจัดการทั้งในประเทศและระหว&าง
ประเทศ
Study of concepts, theories and main functions of management: planning, organization, guidance,
motivation, communication and business control, as well as international business management,
including study of personnel management systems consisting of manpower planning, personnel
recruitment and selection, training and performance evaluation within the organization, by considering
environmental changes that affect management both domestically and abroad.

จก. 212 การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน
3 (3 – 0 – 6)
MG 212 Production and Operations Management
ศึกษาความรูKเบื้องตKนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินคKาและบริการ นับตั้งแต&ขั้นตอนของการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑQ
การหาทำเลที่ตั้ง การจัดผังโรงงานและสำนักงาน การวางแผนกำลังการผลิต การจัดลำดับการผลิต การบริหารสินคKาคง
คลัง ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของสินคKาและบริการ
Study of basic knowledge of the production process of goods and services, from the decisionmaking process on product selection, ﬁnding a location, plant and ofﬁce layout, planning capacity,
production scheduling, inventory management, and quality control of goods and services.
.
จก. 222 การเปYนผูKประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ
3 (3 – 0 – 6)
MG 222 Entrepreneurship and Business Development
วิชาบังคับก&อน: สอบไดK จก.111
ศึกษาความหมาย บทบาท ประเภท คุณลักษณะและทักษะของผูKประกอบการ วิเคราะหQและประเมินโอกาสทาง
ธุรกิจเพื่อพัฒนาการเปYนผูKประกอบการ กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของแผนธุรกิจเพื่อใชKเปYนแนวทางใน
การกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจจริง ตลอดจนประเมินความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต&อธุรกิจ
Study of definitions, roles, types, characteristics and skills of entrepreneurs, analysis and
assessment of business opportunities for developing entrepreneurship, defining business operating
practices in the form of a business plan to be used as a guideline for setting the direction of actual
business operations and assessment of risks that may affect the business.
จก. 429 การจัดการเชิงกลยุทธQ
3 (3 – 0 – 6)
MG 429 Strategic Management
วิชาบังคับก&อน: สอบไดK จก.111 จก.212 ตล.101 และ กง.212 หรือไดKรับอนุมัติจากคณบดี
ศึกษาทฤษฎี หลักการ และกระบวนการวางแผนกลยุทธQ วิเคราะหQสภาวะแวดลKอมทั้งภายในและภายนอกองคQการ
ที่ส&งผลต&อการกำหนดกลยุทธQ และบูรณาการศาสตรQดKานการบริหารธุรกิจต&างๆ เพื่อใชKวางแผนกลยุทธQในการสรKางความ
ไดKเปรียบทางการแข&งขัน ผ&านการใชKเกมจำลองทางธุรกิจ หรือกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงทางธุรกิจมาเปYนเครื่องมือในการ
วิเคราะหQ วางแผนกลยุทธQและการตัดสินใจทางธุรกิจ
Study of theories, principles and strategic planning processes, analysis of internal and external
environmental conditions of the organization affecting strategy formulation, and integration of business
management fields in order to plan strategies to gain a competitive advantage, through the use of

business simulation games or real business case studies as analytical tools, business strategy planning
and decision-making.
กลุ&มวิชาภาษา
อก. 014 ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรูKโลก
3 (3 – 0 – 6)
EN 014 English for Exploring the World
พัฒนาความสามารถในการเรียนรูK และสำรวจความเปYนไปของโลก เช&น ดKานนวัตกรรม ดKานวัฒนธรรมและ
แนวความคิด โดยการอ&านและเขียนภาษาอังกฤษและการใชKเทคโนโลยีประกอบการเรียนรูKทั้งในและนอกหKองเรียน รวมทั้ง
ฝ›กทักษะดKานการฟ™งและพูดในสถานการณQที่หลากหลายจากการเรียนรูKดKวยตนเองในหKองปฏิบัติการทางภาษา
A competency-based English course that focuses on student-centered exploration of the world
through the use of English language and technology. Reading about a variety of topics provides a
springboard for tasks both inside and outside the classroom. Students are equipped with knowledge
about the world especially about its different cultures, peoples, and ways of thinking. Self-study learning
in a language laboratory will allow the students to improve their listening and speaking skills in different
situations.
อก. 331 ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ
3 (3 – 0 – 6)
EN 331 Practical Business English
เรียนรูKและฝ›กใชKภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อติดต&อสื่อสารใหKไดKผลตามที่ตKองการ เช&น การใชKภาษาอังกฤษเพื่อการขอ
ขKอมูลการสั่งซื้อสินคKาทางจดหมายหรืออินเทอรQเน็ต และการใชKภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในองคQกร เปYนตKน
This course will look at the English needed to achieve business communication; for example,
studying and practicing English in ordering merchandise by mail or on the Internet and practicing the
English structures that are needed when communicating within organization.
อก. 332 ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ
3 (3 – 0 – 6)
EN 332 Professional Business English
เรียนรูKและฝ›กการใชKภาษาอังกฤษธุรกิจไดKอย&างมืออาชีพ เพื่อนำไปใชKติดต&อสื่อสารทางธุรกิจในสถานการณQต&าง ๆ
เช&น การใชKภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต&อรองทางการคKา การใชKภาษาอังกฤษในการนำเสนอสินคKาและบริการ เปYนตKน
Learning and practicing business English in a professional manner for communication in a variety
of business situations, such as the use of English for trade negotiations and the presentation of goods
and services.

กลุHมวิชาเฉพาะด4าน-บังคับ (27 หนHวยกิต)
กง. 311
การจัดการทางการเงิน
3 (3 – 0 – 6)
FI 311
Financial Management
วิชาบังคับก&อน : สอบไดK กง. 212
ศึกษากลยุทธQ เทคนิคและวิธีการจัดการทางการเงินอย&างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะหQ การจัดหาและการจัดสรร
เงินทุน การวางแผนและการพยากรณQทางการเงิน โครงสรKางของเงินทุน ตลอดจนนโยบายทางธุรกิจที่มีอิทธิพลต&อการ
ตัดสินใจในการบริหารการเงินภายใตKสถานการณQที่แตกต&างกัน การประยุกตQใชKแนวคิดทางการเงินในการวิเคราะหQและการ
ตัดสินใจของผูKบริหาร
Study of strategies, techniques and methods of efficient financial management, analysis,
financing and allocation of funds, financial planning and forecasting, capital structure, the influence of
business policies on financial management decision-making under different conditions, the application
of financial concepts to analysis and decision-making by management.
กง. 318
ตลาดการเงินและตราสารการเงิน
3 (3 – 0 – 6)
FI 318
Financial Market and Instrument
ศึกษาบทบาทและหนKาที่ของตลาดการเงินและสถาบันการเงินในประเทศไทย อาทิ ธนาคารพาณิชยQ ธนาคารแห&ง
ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยQแห&งประเทศไทย สถาบันการเงินประเภทอื่นในประเทศไทย และสถาบันการเงินระหว&าง
ประเทศ นอกจากนี้ ยังศึกษากลไกของตลาดการเงินและความสำคัญของสถาบันการเงินในการเชื่อมต&อกับระบบเศรษฐกิจ
ไทยและระบบเศรษฐกิจโลก นโยบายการบริหารสถาบันการเงิน และนวัตกรรมทางการเงินที่มีผลกระทบต&อตลาดการเงิน
และสถาบันการเงิน
Study of the roles and duties of financial markets and institutions in Thailand, such as the
commercial banks, the Bank of Thailand, the Stock Exchange of Thailand, and other financial institutions
in Thailand and international financial institutions; in addition, study mechanisms of the financial markets
and the importance of financial institutions in connecting the Thai economy with the global economic
system, policies for managing financial institutions, and financial innovations that affect financial markets
and institutions.

กง. 321
หลักการลงทุน
3 (3 – 0 – 6)
FI 321
Principles of Investment
วิชาบังคับก&อน : สอบไดK กง. 212 และ กง. 318
ศึกษาหลักการเบื้องตKนในการลงทุน ความแตกต&างระหว&างการออม การลงทุนและการเก็งกำไร ลักษณะและ
แหล&งขKอมูลที่ใชKในการวิเคราะหQการลงทุน การคำนวณความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดว&าจะไดKรับจากการลงทุน การ
วิเคราะหQป™จจัยพื้นฐานและป™จจัยทางเทคนิค การประเมินมูลค&าที่แทKจริงในการลงทุน การวางแผนและกลยุทธQการลงทุน
ในตราสารทางการเงิน รวมทั้ง การลงทุนทางเลือกอื่น
Study of basic principles of investment, differences between saving, investment and speculation,
characteristics and data sources used in investment analysis, risk calculation and expected returns on
investment, analysis of fundamental and technical factors, true investment valuation, planning and
investment strategies for financial instruments and alternative forms of investment.

กง. 323
การวิเคราะหQรายงานทางการเงิน
3 (3 – 0 – 6)
FI 323
Financial Statement and Reporting Analysis
วิชาบังคับก&อน : สอบไดK กง. 212
ศึกษาแนวคิดและหลักการในการใชKขKอมูลทางการเงิน รายงานทางการเงิน วัตถุประสงคQของการวิเคราะหQ
รายงานการเงิน รวมถึง เครื่องมือ เทคนิคและขKอจำกัดในการวิเคราะหQทางการเงิน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดKาน
ต&างๆ ทางการบัญชี เพื่อนำขKอมูลจากงบการเงินไปใชKในฐานะผูKบริหาร เจKาของกิจการ เจKาหนี้ นักลงทุนและผูKสนใจทั่วไป
สำหรับธุรกิจประเภทต&าง ๆ เช&น ธุรกิจอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและธุรกิจบริการ
Study of concepts and principles for the use of financial information, financial reports, purposes
of financial report analysis, effects of changes in accounting for the use of financial statements as an
executive, business owner, creditor, investor or other interested parties for various types of business
such as industrial, commercial and service businesses.
กง.332 การเงินระหว&างประเทศ
3 (3 – 0 – 6)
FI 332 International Finance
วิชาบังคับก&อน : สอบไดK กง. 212 และ ศศ. 203
ศึกษาความรูKพื้นฐานในการบริหารการเงินระหว&างประเทศ ระบบการเงินระหว&างประเทศ ตลาดการเงินระหว&าง
ประเทศ ดุลการชำระเงิน ตลาดปริวรรตเงินตราต&างประเทศ กลไกและระบบอัตราแลกเปลี่ยน ป™จจัยที่มีผลกระทบต&อการ
กำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจน ความเสี่ยงที่เกีย่ วขKองกับการทำธุรกิจระหว&างประเทศ กลยุทธQและเครื่องมือการบริหาร
ความเสี่ยง หลักเกณฑQในการระดมทุนจากตลาดเงินและตลาดทุนระหว&างประเทศ

Study of basic knowledge of international financial management, the international financial
system, international financial markets, balance of payments, foreign exchange markets, exchange rate
mechanisms and systems, factors affecting the setting of exchange rates, including risks associated with
doing international business, risk management strategies and tools, and rules for raising funds from
international financial and capital markets.
กง. 411 การจัดการความเสี่ยง
3 (3 – 0 – 6)
FI 411 Risk Management
วิชาบังคับก&อน : สอบไดK กง. 212
ศึกษาความเสี่ยงในองคQกรธุรกิจและสถาบันการเงิน กระบวนการ และความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
ผลกระทบของความเสี่ยงต&อมูลค&าบริษัท ศึกษาความเสี่ยงของสถาบันการเงิน วิธีการคำนวณค&าความเสี่ยงและการบริหาร
ความเสี่ยงแต&ละดKาน รวมทั้ง ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การใชKอนุพันธQทางการเงินในการป¦องกัน
ความเสี่ยง
Study of risk in business organizations and financial institutions, processes and importance of
risk management, the effect of risk on company value, studying the risk of financial institutions, methods
of calculating risk and the management of each aspect of risk, including risk and financial risk
management, and the use of financial derivatives in hedging risk.

กง. 413 การจัดการการเงินเชิงกลยุทธQ
3 (3 – 0 – 6)
FI 413 Strategic Financial Management
วิชาบังคับก&อน : สอบไดK กง. 212 และ กง. 311
ศึกษาหลักการและเครื่องมือในการวางแผนและจัดการทางการเงินตามแนวคิดการเพิ่มมูลค&าทางธุรกิจ การ
คำนวณมูลค&าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ มูลค&าเพิ่มของตลาด ผลตอบแทนของเงินลงทุน การควบรวมกิจการ การบริหารสินทรัพยQ
หนี้สิน เงินทุนและแผนการเงินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธQของธุรกิจและการสื่อสารทางการเงินอย&างมี
ประสิทธิภาพ
Study of principles and tools for financial planning and management through concepts of added
business value, the calculation of added economic value, added market value, return on investment,

mergers, asset management, debt, capital and financial planning to support businesses’ strategic
decision-making and effective financial communication.
กง. 421 สัมมนาทางการเงิน
3 (3 – 0 – 6)
FI 421 Seminar in Finance
วิชาบังคับก&อน: สอบไดKวิชาเฉพาะดKาน-บังคับอย&างนKอย 3 วิชา
ศึกษาเชื่อมโยงและประยุกตQใชKแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางการเงิน เพื่อวิเคราะหQและหาแนวทางในการแกKไข
ป™ญหาทางการเงินและการลงทุนของธุรกิจผ&านกรณีศึกษาหรือสถานการณQป™จจุบัน พรKอมทั้งนำเสนอเพื่ออภิปรายร&วมกัน
นอกจากนี้ ผูKเรียนยังตKองคKนควKาหาความรูKทางการเงินที่ทันสมัยเพิ่มเติมและนำเสนอผลการศึกษาคKนควKาหนKาชั้นเรียน
Study, link and apply concepts, principle and theories of finance to analyze and work out
solutions to financial and business investment problems through case studies or current situations, with
presentations for discussion; in addition, learners research additional current financial knowledge and
present the results in the classroom.
กง. 427 การวิเคราะหQเชิงปริมาณทางการเงิน
3 (3 – 0 – 6)
FI 427 Quantitative Analysis in Finance
วิชาบังคับก&อน : สอบไดK กง. 212 และ คณ.102
ศึกษาแนวคิด แบบจำลองทางคณิตศาสตรQเพื่อการวางแผน การแกKป™ญหาและการตัดสินใจทางการเงินอย&างเปYน
ระบบ รวมทั้งการประยุกตQใชK การวิเคราะหQเชิงปริมาณเพื่อพยากรณQและการแกKป™ญหาทางการเงิน
Study of concepts, mathematical models for planning, financial problem-solving and decisionmaking, including the application of quantitative analysis for financial forecasting and problem-solving.
กลุ&มวิชาเฉพาะดKาน-เลือก (24 หน&วยกิต)
กง. 313
การจัดการสินเชื่อและหนี้สิน
3 (3 – 0 – 6)
FI 313
Credit and Debt Management
วิชาบังคับก&อน : สอบไดK กง. 212
ศึกษาลักษณะและขอบเขตของการบริหารสินเชื่อและหนี้สิน ประเภทของสินเชื่อและหนี้สิน ความเสี่ยงในการใหK
สินเชื่อ นโยบายการพิจารณาการใหKสินเชื่อ การจัดการสินเชื่อ ทั้งขององคQกรธุรกิจทั่วไปและสถาบันการเงิน รวมทั้ง การ
รวบรวมขKอมูลเพื่อใชKในการจัดการหนี้สิน วิธีการเรียกเก็บหนี้ การจัดชั้นหนี้ การปรับโครงสรKางหนี้ การบริหารหนี้ที่มี
ป™ญหาและหนี้ที่ไม&ก&อใหKเกิดรายไดK ตลอดจนการศึกษาขKอมูลจากเครดิตบูโร
Study of characteristics and scope of credit and debt management, types of credit and debt,
lending risk, loan consideration policies, credit management in general businesses and financial

institutions, including data collection for debt management, methods of debt collection, debt
restructuring, debt adjustment, management of troubled debt and non-performing loans, and the study
of data from the Credit Bureau.
กง. 314
การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
3 (3 – 0 – 6)
FI 314
Financial Planning and Control
วิชาบังคับก&อน : สอบไดK กง. 212
ศึกษาความสำคัญ กระบวนการในวางแผนทางการเงิน การวิเคราะหQขKอมูลสำหรับการวางแผน การจัดสรร และ
การควบคุมทางการเงินภายใตKสถานการณQต&าง ๆ การติดตามผลการปฏิบัติงานใหKเปYนไปตามแผนการ วิธีการแกKป™ญหาและ
การปรับแผนโดยใชKความรูKในการจัดการทางการเงิน เครื่องมือในการวางแผนทางการเงิน และเทคนิคการพยากรณQทาง
การเงิน
Study of the importance of the financial planning process, data analysis for financial allocation
and control under various conditions, monitoring planned performance, methods of problem-solving
and adjusting plans using knowledge of financial management, financial planning tools and financial
forecasting techniques.
กง. 317 การเงินส&วนบุคคล
3 (3 – 0 – 6)
FI 317 Personal Finance
ศึกษาความสำคัญของการวางแผนการเงินการกำหนดเป¦าหมายทางการเงินที่ดี กระบวนการในการวางแผน
การเงินส&วนบุคคล การจัดทำงบการเงินส&วนบุคคลไดKแก& งบดุล งบรายไดKค&าใชKจ&าย และงบประมาณเงินสดส&วนบุคคล
อัตราส&วนทางการเงินส&วนบุคคล การจัดการสินทรัพยQและหนี้สินส&วนบุคคล เทคนิคในการสรKางวินัยทางการเงิน การ
วางแผนการออม แผนการใชKจ&าย แผนการลงทุน แผนการประกันภัย แผนภาษีส&วนบุคคล แผนการเงินหลังเกษียณ และ
การจัดทำแผนการเงินส&วนบุคคลแบบองคQรวม
Study of the importance of financial planning, setting good financial targets, the process of
personal financial planning, preparation of personal financial statements including balance sheets,
income and expenses statements and personal cash budget, personal financial ratios, personal asset
and debt management, techniques for instilling financial discipline, savings plans, spending plans,
investment plans, insurance plans, personal tax plans, retirement finance plans, and creating overall
personal finance plans.
กง. 324
FI 324

การจัดการระบบสารสนเทศทางการเงิน
Financial Information Systems Management

3 (3 – 0 – 6)

วิชาบังคับก&อน : สอบไดK กง. 212
ศึกษาหลักการและโครงสรKางของระบบสารสนเทศทางธุรกิจตั้งแต&การนำเขKาของขKอมูล ประมวลผล ตลอดจนการ
แสดงผลลัพธQ และความสำคัญของระบบสารสนเทศทางการเงินที่มีต&อธุรกิจ การประยุกตQใชKสารสนเทศทางการเงินเพื่อ
พัฒนาการบริหารการเงิน การวางแผนควบคุมทางการเงิน การประเมินผลการดำเนินงาน การพยากรณQทางการเงิน และ
การตัดสินใจทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพดKวยระบบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอรQ
Study of the principles and structure of business information systems, from importing and
processing data to displaying the results; and the importance of financial information systems for
business, the application of financial information systems for the development of financial management,
financial control planning, performance evaluation, financial forecasting, and effective business decisionmaking using computer systems.
กง. 325 การเงินเพื่อการนำเขKาและส&งออก
3 (3 – 0 – 6)
FI 325 Import-Export Financing
ศึกษาบทบาท รูปแบบ วิธีการดำเนินการของสถาบันการเงินในการใหKบริการทางการเงินและสินเชื่อเพื่อการ
นำเขKาและส&งออก พรKอมทั้งวิธีการลดความเสี่ยงทางการเงิน และการวางแผนทางการเงินในการดำเนินธุรกิจระหว&าง
ประเทศ
Study of the role, models, methods of operation of financial institutions in providing financial
services and financing for import and export, including methods of risk reduction and financial planning
in international business operations.
กง. 326
ตราสารหนี้และตลาดตราสารหนี้
3 (3 – 0 – 6)
FI 326
Fixed-Income Securities and Market
วิชาบังคับก&อน : สอบไดK กง. 212
ศึกษาตลาดตราสารหนี้ และความเปYนมาของตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทย ประเภทตราสารหนี้ การกำหนด
ราคา ผลตอบแทน และโครงสรKางอัตราผลตอบแทน รวมถึงความเสี่ยง และป™จจัยที่มีผลกระทบต&ออัตราผลตอบแทนของ
ตราสารหนี้ การวัดความอ&อนไหวของราคาเมื่ออัตราผลตอบแทนเปลี่ยนไป การจัดอันดับเครดิตของตราสารหนี้ และการ
แปลงสินทรัพยQใหKเปYนหลักทรัพยQ
Study of bond markets and the history of the Thai bond market, types of bonds, pricing, yields
and the structure of bond yields, also including risk and factors affecting bond yields, measuring price
sensitivity rate of return changes, setting credit rating levels and securitization.
กง. 328

การเงินและการธนาคาร

3 (3 – 0 – 6)

FI 328

Money and Banking
ศึกษาวิวัฒนาการของเงินตรา ความสำคัญของเงินที่มีต&อระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดระบบเงินตราของประเทศไทย
ป™จจัยที่มีผลกระทบต&อปริมาณเงิน กลไกในการควบคุมปริมาณเงิน ระบบการธนาคารในประเทศไทย และการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกสQ รวมถึง บทบาทของธนาคารแห&งประเทศไทยในการกำกับดูแลธนาคารพาณิชยQ
Study of the evolution of currency, the importance of money to the economic system,
Thailand’s methods of managing the monetary system, factors affecting the amount of money,
mechanisms to control the amount of money, the banking system in Thailand and electronic banking,
including the role of the Bank of Thailand in overseeing commercial banks.
กง. 329 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพยQ
3 (3 – 0 – 6)
FI 329 Real Estate Appraisal
วิชาบังคับก&อน : สอบไดK กง. 212
ศึกษาประเภทของอสังหาริมทรัพยQ หลักเกณฑQและวิธีการในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยQ ป™จจัยที่มีผลต&อ
การประเมินราคาอสังหาริมทรัพยQ ไดKแก& ลักษณะและประเภทของอสังหาริมทรัพยQ ขKอกำหนด สภาพแวดลKอม สภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง แนวคิดในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยQเพื่อใชKเปYนหลักประกันและเพื่อการลงทุน
Study of types of real estate, principles and methods of real estate appraisal, factors affecting
real estate appraisal including characteristics and types of real estate, environmental specifications,
economic and social conditions, as well as concepts of real estate appraisal for use as collateral and
investment.
กง. 330 ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกสQ
3 (3 – 0 – 6)
FI 330 Electronic Payment System
ศึกษาถึงความสำคัญของระบบการชำระเงินต&อระบบการเงินและเศรษฐกิจ องคQประกอบและผูKเกี่ยวขKองในระบบ
การชำระเงิน พัฒนาการและเทคโนโลยีที่สำคัญในระบบการชำระเงิน เช&น การชำระเงินผ&านเครือข&ายอิเล็กทรอนิกสQ
เครือข&ายของธนาคาร และการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสQ การชำระเงินผ&านเกตเวยQ (Payment gateways) ธนาคาร
อิเล็กทรอนิกสQ(Electronic Banking) ธนาคารผ&านโทรศัพทQเคลื่อนที่ (Mobile Banking/Payment) เงินอิเล็กทรอนิกสQ
(Electronic money) QR code ระบบพรKอมเพยQ เปYนตKน การประยุกตQใชKบริการชำระเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาค
ธุรกิจ เช&น การแสดงหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสQ (Electronic presentment) การพิสูจนQรายการซื้อขาย วิธีแสดงความ
มั่นใจการส&งของก&อนชำระเงินอิเล็กทรอนิกสQ รวมถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญในระบบการชำระเงิน
Study of the importance of payment systems for financial systems and the economy,
components and stakeholders of payment systems, development and the primary technology of
payment systems, such as electronic network payments, bank networks and electronic money transfers,

payment gateways, electronic banking, mobile banking/payment, electronic money, QR codes, the
PromptPay system; the application of payment services for increased efficiency in the business sector,
such as electronic presentment, proof of transactions, a method of showing confidence in delivery
before making an electronic payment, as well as risk and risk management that is important for payment
systems.
กง. 331 เทคโนโลยีทางการเงิน
3 (3 – 0 – 6)
FI 331
Financial Technology
ศึกษาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน ที่นำมาประยุกตQใชKกับบริการทางการเงินในดKานต&างๆ เช&น การ
วิ เ คราะหQ แ ละใชK Big Data การใชK ง านป™ ญ ญาประดิ ษ ฐQ (Artificial Intelligence) เทคโนโลยี Distribution
Ledger/Blockchain ซึ่งนำมาใชKกับอุตสาหกรรมการเงินในหลากหลายดKาน เช&น การโอนเงิน/ชำระเงิน (Payment) การ
ใหKสินเชื่อ การใหKคำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพยQ ประกันภัย เปYนตKน รวมถึงตัวอย&างกรณีศึกษาในไทยและต&างประเทศ
รวมทั้งประเด็นดKานความเสี่ยงและกฎหมายที่เกี่ยวกับ FinTech
Study of technology and financial innovations applied to financial services in various areas such
as big data analysis, the use of artificial intelligence, distribution/blockchain technology, which are widely
used in the financial industry for, for example, money transfer/payment, lending, providing securities
trading advice, insurance, including case studies from Thailand and abroad, and also risk and legal issues
related to FinTech.

กง. 333
FI 333

วาณิชธนกิจ
3 (3 – 0 – 6)
Investment Banking
ศึกษาถึงบทบาทและการดำเนินงานดKานวาณิชธนกิจของสถาบันการเงิน หลักการและเทคนิคการวาณิชธนกิจ
ในทางปฏิบัติสำหรับการกำหนดมูลค&าใหKกับกิจการและผูKลงทุน การจัดจำหน&ายหลักทรัพยQของกิจการในรูปแบบต&าง ๆ
การลงทุนของธุรกิจในหลายรูปแบบ การควบรวมกิจการ ตลอดจนการจัดการการเงินดKานอืน่ ๆ
Study of the role and operations of financial institutions in investment banking, principles and
techniques of investment banking for determining value for businesses and investors, various forms of
securities underwriting of businesses, various forms of business investment, and other aspects of financial
management.

กง. 334 การสื่อสารทางการเงิน
3 (3 – 0 – 6)
FI 334
Financial Communication
ศึกษาบทบาทหนKาที่ของการสื่อสารทางการเงิน การกำหนดรูปแบบการติดต&อสื่อสารสำหรับผูKมีส&วนไดKเสีย การ
บริ ห ารช& อ งทางการสื ่ อ สารทางการเงิ น อย& า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การสรK า งมู ล ค& า กิ จ การโดยการกำหนดกระบวนการ
ติดต&อสื่อสารรวมทั้งการฝ›กทักษะการสื่อสารทางการเงินอย&างสรKางสรรคQใหKเขKาใจง&ายและมีประสิทธิภาพ
Study of the role of financial communication, establishing modes of communication for
stakeholders, effective management of communication channels, creation of business value by defining
communication processes, as well as practicing creative financial communication skills to be understood
easily and effectively.
กง. 335 ผูKแนะนำการลงทุนดKานหลักทรัพยQกับการบริหารความมั่งคั่งทางการเงิน
3 (3 – 0 – 6)
FI 335
Securities Investment Consultant and Wealth Management
เพื่อศึกษาความรูKพื้นฐานดKานการลงทุนในตราสารทุนทั่วไป และตราสารทางการเงินที่มีความซับซKอน ตราสารหนี้
กองทุนรวม และสัญญาซื้อขายล&วงหนKา ความรูKและกฎระเบียบที่เกี่ยวขKองการเปYนผูKแนะนำการลงทุน รวมถึง สามารถนำ
ความรูKดังกล&าวไปประยุกตQใชKในการบริหารความมั่งคั่งทางการเงินไดK
Study of basic knowledge on investment in general equities and complex financial instruments,
debt instruments, mutual funds and derivatives, the relevant knowledge and regulations for investment
advisors, as well as the application of this knowledge to wealth management.
กง. 412 การศึกษาความเปYนไปไดKและการประเมินโครงการ
3 (3 – 0 – 6)
FI 412
Feasibility Study and Project Evaluation
ศึกษาหลักการ ขั้นตอน ขKอจำกัด และเครื่องมือในการวิเคราะหQและประเมินความเปYนไปไดKของโครงการลงทุน
ทั้งดKานการตลาด การจัดการ การผลิต การเงิน รวมถึงการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติดKวยการศึกษาความเปYนไปไดKของโครงการลงทุนเพื่อนำเสนอและอภิปรายผลการศึกษาร&วมกันในชั้นเรียน
Study of the principles, process, limitations and tools for analyzing and evaluating the feasibility
of investment projects in terms of marketing, production, finance, and including tracking and evaluation
of projects, learning both theory and practice by studying the feasibility of investment projects for
presentation and discussion of the results in the classroom.
กง. 414
FI 414

การประกันภัย
Insurance

3 (3 – 0 – 6)

ศึกษาประเภทของภัยและการประกันภัย การประกอบธุรกิจประกันภัย หนKาที่และความรับผิดชอบของบริษัท
ประกัน ความหมาย หลักเกณฑQ เงื่อนไขของการประกัน การคำนวณเบี้ยประกันที่เหมาะสม ความคุKมครอง มูลค&า
เวนคืนกรมธรรมQ หนKาที่และความรับผิดชอบของบริษัทประกัน สิทธิประโยชนQที่ไดKรับจากการประกัน ตลอดจน การ
วางแผนการประกันภัย
Study of types of hazards and insurance, operating insurance business, duties and responsibilities
of insurance companies, definitions, rules, conditions of insurance, calculation of appropriate insurance
premiums, coverage of policy surrender value, insurance benefits and insurance planning.
กง. 415 สถานการณQป™จจุบันทางการเงิน
3 (3 – 0 – 6)
FI 415 Current Issues in Finance
ศึกษาขKอมูล ข&าวสาร กรณีศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่น&าสนใจในป™จจุบัน พัฒนาการของตลาด
เงิน ตลาดทุน และเครื่องมือทางการเงินใหม&ๆ รวมทั้ง สถานการณQในป™จจุบันของเหตุการณQสำคัญหรือวิกฤตการณQทางการ
เศรษฐกิจและการเงินครั้งใหญ&ในอดีต
Study of information, news, case studies, technology and financial innovations of current
interest, developments in the financial and capital markets and new financial instruments, as well as
current situations and major economic or financial events and crises from the past.
กง. 416 การเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพยQ
3 (3 – 0 – 6)
FI 416
Real Estate Finance and Investment
ศึกษาวิวัฒนาการของวงจรและภาวะของตลาดอสังหาริมทรัพยQ การประยุกตQแนวคิดทางการเงินเพื่อใชKประเมิน
มูลค&าอสังหาริมทรัพยQและสินเชื่ออสังหาริมทรัพยQ การจัดหาเงินทุนจากอสังหาริมทรัพยQในตลาดทุนและหลักทรัพยQใน
ตลาด การแปลงสินทรัพยQใหKเปYนหลักทรัพยQ การปล&อยเช&า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยQ สินทรัพยQลงทุนทางเลือกตลอดจน
วิเคราะหQความเสี่ยงของการลงทุนในอสังหาริมทรัพยQ
Study of the evolution of the cycle and conditions of the real estate market, the application of
concepts of finance to the assessment of real estate value and loans, financing from real estate in
capital markets and securities in the market, securitization, leasing, real estate funds, alternative
investment assets, and risk analysis of real estate investment.
กง. 423 ตราสารอนุพันธQและตลาดอนุพันธQ
FI 423 Derivative Securities and Market
วิชาบังคับก&อน : สอบไดK กง. 212

3 (3 – 0 – 6)

ศึกษาประเภทของตราสารอนุพันธQ วิวัฒนาการและกลไกของตลาดอนุพันธQทั้งในประเทศและต&างประเทศ องคQกร
ที่เกี่ยวขKองในการกำกับดูแลตลาดอนุพันธQ การประเมินมูลค&าตราสารอนุพันธQ ป™จจัยที่มีผลกระทบต&อราคาของตราสาร
อนุพันธQ และเทคนิคการใชKตราสารอนุพันธQเพื่อกำหนดกลยุทธQการลงทุน
Study of types of derivatives, the evolution and mechanisms of both domestic and foreign
derivatives markets, organizations related to the supervision of derivatives markets, valuation of
derivatives, factors affecting the price of derivatives, and methods of using derivatives to determine
investment strategy.
กง. 424 การวิเคราะหQหลักทรัพยQและการจัดการกลุ&มหลักทรัพยQ
3 (3 – 0 – 6)
FI 424
Securities Analysis and Portfolio Management
วิชาบังคับก&อน : สอบไดK กง. 212 และ กง. 318
ศึกษาหลักการลงทุน การวิเคราะหQการลงทุนในหลักทรัพยQ ประเภทของหลักทรัพยQ การวัดความเสี่ยงและการ
คำนวณผลตอบแทน ทฤษฎีการบริหารกลุ&มหลักทรัพยQสมัยใหม& ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยQ แบบจำลองการ
กำหนดราคาหลักทรัพยQ เครื่องมือในการวิเคราะหQและประเมินมูลค&าหลักทรัพยQและกลุ&มหลักทรัพยQ ป™จจัยที่มีผลกระทบ
ต&อการตัดสินใจลงทุน การกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง และการสรKางกลุ&มหลักทรัพยQที่มีประสิทธิภาพ
Study of principles of investment, analysis of investment in securities, types of securities, risk
measurement and calculating returns, modern theories of portfolio management, the effectiveness of
stock exchanges, tools for the analysis and evaluation of the value of securities and portfolios, factors
affecting investment decisions, spreading investments to reduce risk, and building effective securities
portfolios.
กง. 425 การศึกษาเฉพาะบุคคล
3 (0 – 6 – 6)
FI 425 Independent Study
วิชาบังคับก&อน : สอบไดK กง. 212
เปYนการศึกษาเฉพาะรายบุคคลเกี่ยวกับหัวขKอทางการเงินที่นักศึกษาสนใจ โดยอาจารยQผูKสอนและผูKศึกษาจะ
ร&วมกันกำหนดหัวขKอรายงานหรืองานวิจัย เพื่อใหKผูKศึกษาคKนควKาวิจัยดKวยตนเอง ภายใตKการดูแลและการใหKคำแนะนำจาก
อาจารยQผูKสอน
Independent study of financial topics of students’ own interests, on a report or research topic
agreed with the teacher, for the student to carry out their own research under the supervision and
guidance of the instructor.
กง. 426
FI 426

การวิจัยทางการเงิน
Research in Finance

3 (0 – 6 – 6)

วิชาบังคับก&อน : สอบไดK กง. 212 และ บธ. 207
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย ขอบเขตและความสำคัญของการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลKวใหKนักศึกษานำ
ป™ญหาทางการเงินที่น&าสนใจในขณะนั้นมาทำการวิจัย จัดทำรายงานและนำเสนอผลสรุปการวิจัย รวมถึงการนำผลการวิจัย
ที่ไดKมาประยุกตQใชKในเชิงธุรกิจ หรือกำหนดเปYนขKอเสนอแนะสำหรับการศึกษาคKนควKาต&อไปในอนาคต
Study of research methods, the scope and importance of both quantitative and qualitative
research, with students researching current financial problems of interest, doing a report and presenting
a summary of their research results, and also applying the research results to business or as suggestions
for further research.

กง. 428 การฝ›กงานทางการเงิน
3 (0 – 9 – 0)
FI 428 Financial Internship
วิชาบังคับก&อน : สอบไดK วิชาเฉพาะดKาน-บังคับอย&างนKอย 2 วิชาหรือไดKรับอนุมัติจากคณบดี
ฝ›กปฏิบัติงานทางดKานการเงินในองคQกรธุรกิจหรือสถาบันการเงินที่ไดKรับอนุมัติจากภาควิชาการเงิน โดยผ&าน
เกณฑQการฝ›กงานตามที่หน&วยงานและภาควิชาการเงินกำหนด เพื่อใหKนักศึกษาไดKฝ›กฝน และประยุกตQใชKความรูKทางการเงิน
ในการปฏิบัติงานจริง ภายใตKการควบคุมดูแล และประเมินผลการทำงานจากหัวหนKาหน&วยงาน นอกจากนี้ นักศึกษา
จะตKองจัดทำรายงานสรุปผลการฝ›กงานเมื่อสิ้นสุดการทำงาน
Internship in finance in a business organization or a financial institution approved by the Finance
Department, after passing the internship criteria specified by the organization and the Finance
Department, to enable students to practice and apply their financial knowledge to real-life operations
under supervision and with performance evaluations from the head of the unit. In addition, upon
completion, students are required to submit a report summarizing the results of their internship.
กง. 429
FI 429

การเงินสำหรับผูปK ระกอบการ
Entrepreneurial Finance

3 (3 – 0 – 6)

ศึกษาลักษณะของธุรกิจ แนวคิดและทฤษฎีทางการเงินที่เกี่ยวขKอง การวางแผนทางการเงิน การวิเคราะหQ
รายงานทางการเงิน การบริหารสินทรัพยQและหนี้สินเพื่อการดำเนินงาน การจัดหาเงินทุนจากแหล&งเงินทุนภายนอก
ตลอดจนการศึกษาและประเมินโครงการ
Study of the nature of business, related financial concepts and theories, financial planning,
analysis of financial reports, asset and liabilities management for operations, financing from external
sources, as well as studying and evaluating projects.
บธ. 325 การฝ›กงานดKานผูKประกอบการ
3 (0 – 9 – 0)
BA 325 Entrepreneurial Internship
วิชาบังคับก&อน : สอบไดK วิชาเฉพาะดKาน-บังคับอย&างนKอย 2 วิชาหรือไดKรับอนุมัติจากคณบดี
ศึกษาจิตวิญญาณของผูKประกอบการ ความคิดสรKางสรรคQ การแสวงหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม&ๆ การจัดตั้ง
องคQการ การวางแผน การปฏิบัติงานจริง การบริหารธุรกิจอย&างเปYนระบบ และหาแนวทางในการแกKป™ญหา โดยนักศึกษา
จะตKองฝ›กงานในโครงการฝ›กงานของมหาวิทยาลัย ภายใตKการดูแลของคณาจารยQที่ปรึกษาโครงการ หรือฝ›กงานในองคQการ
ต&างๆ เปYนจำนวนไม&นKอยกว&า 200 ชั่วโมง และนักศึกษาตKองจัดทำรายงานสรุปผลการฝ›กงานเมื่อสิ้นสุดการฝ›กงาน
Study of entrepreneurial spirit, creative thinking, seeking out new business investment
opportunities, setting up an organization, planning, real-life operations, systematic business
management, and guidance for solutions to problem; students must train in the university’s internship
program, under the supervision of the faculty advisor or train in an organization for not less than 200
hours and, upon completion, students are required to submit a report summarizing the results of their
internship.

สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา
3 (3 – 0 – 6)
CO 301 Pre-Cooperative Education
ศึกษาแนวคิดและความเขKาใจของระบบสหกิจศึกษาตลอดจนเปYนการเตรียมความพรKอมและทักษะดKานต&างๆ
อาทิ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเขKารับการสัมภาษณQงาน การพัฒนาทักษะใน
การสื่อสาร บุคลิกภาพ การทำงานเปYนทีม สรKางสรรคQการทำงานดKวยกิจกรรม 5 ส วัฒนธรรมองคQกร เทคนิคการคิดอย&าง
สรK า งสรรคQ เทคนิ ค การเขี ย นรายงานและการนำเสนอ ทั ก ษะการเปY น ผู K ป ระกอบการ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม รวมถึ ง
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ขKอควรปฏิบัติในระหว&างการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยในสถานประกอบการ

Study of concepts and understanding of the cooperative education system, and the preparation
of various skills such as writing job application letters, selecting a workplace, job interview techniques,
developing communication skills, personality, team work, creating work through 5 S activities,
organizational culture, creative thinking techniques, report writing and presentation techniques,
entrepreneurial skills, ethics and professional codes of conduct, conduct while working, and safety in
the workplace
จก. 430 สหกิจศึกษา
9 (0 – 35 – 0)
MG 430 Cooperative Education
วิชาบังคับก&อน: สอบไดK สศ. 301 และวิชาเฉพาะดKาน-บังคับ อย&างนKอย 3 วิชา
ศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการธุรกิจในฐานะพนักงานของสถานประกอบการเพื่อเสริมสรKางใหK
นักศึกษามีความพรKอมดKานงานอาชีพจากการปฏิบัติงานพื้นฐานอย&างมีหลักการและเปYนระบบ นักศึกษาจะตKองมีชั่วโมง
การทำงานอย&างเต็มเวลารวมแลKวไม&นKอยกว&า 16 สัปดาหQ หรือ 1 ภาคการศึกษา รวมถึงมีการประเมินผลการทำงานจาก
อาจารยQที่ปรึกษาร&วมกับสถานประกอบการ นักศึกษาตKองจัดทำบันทึกความกKาวหนKาในการปฏิบัติงานในระหว&างการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
Study of real-life work systems as an employee in a business to enhance students’ professional
readiness through basic principled and structured practice; students must work full-time for not less
than 16 weeks or 1 semester, including work evaluation by their advisor and workplace; students must
record their progress at work during the internship and both complete a report and make a presentation
on their performace at the end of the internship.

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หนHวยกิต)
นักศึกษาจะตKองเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปœดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม&นKอยกว&า 6 หน&วยกิต

