
สาขาวิชาการเงิน 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 

Bachelor of Business Administration Program in Finance 
  

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    135   หนวยกิต  

 
โครงสรางหลักสูตร  

                     หลักสูตรทางวิชาการ 

แผนการศึกษาแบบปกติและแผนการศึกษาแบบสหกจิศึกษา 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร              135    หนวยกิต 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     30 หนวยกิต 

     - กลุมวิชาภาษาอังกฤษ                              9    หนวยกิต 

     - กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ                21    หนวยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                           99 หนวยกิต 

     - กลุมวิชาแกน                                         48     หนวยกิต 

     - กลุมวิชาเฉพาะดาน-บงัคับ                         27     หนวยกิต 

     - กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก                          24     หนวยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                          6 หนวยกิต 

  

 รายวิชาในหลักสูตร 

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หนวยกิต)  

                                                                                    หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม 3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล 3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English  

 

 

 

กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)   

 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต   3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสังคม   3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation 
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ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต   3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future   

ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวิต  3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเด็นเกิดใหมของโลก  3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

ศท. 106 ความรูทางการเงินและการพัฒนาอยางยั่งยืน  3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ  3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  
 

            ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 99 หนวยกิต 

กลุมวิชาแกน (48 หนวยกิต)    

กลุมวิชาบัญชี                                          

                                                                                 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

บช. 200     การบัญชีธุรกิจ     3 (2 – 2 - 5) 

AC 200      Business Accounting 
 

กลุมวิชาเศรษฐศาสตร 

ศศ. 203      เศรษฐศาสตรเบื้องตน     3 (3 – 0 – 6) 

EC 203       Introduction to Economics 
 

กลุมวิชากฎหมาย 

กม. 102       กฎหมายธุรกิจ     3 (3 – 0 – 6) 

LA 102        Business Law 

กม. 301       การภาษีอากร     3 (3 – 0 – 6) 

LA 301       Taxation 
 

กลุมวิชาเชงิปริมาณ 

คณ. 102       คณิตศาสตรธุรกิจ     3 (2 – 2 – 6) 

MA 102        Business Mathematics    

บธ. 207        การวิเคราะหทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ     3 (2 – 2 – 5) 

BA 207         Statistical Analysis for Business Decisions 
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กลุมวิชาบริหารธุรกิจ 

กง. 212       การเงินธุรกิจ    3 (3 – 0 – 6) 

FI 212         Business Finance 

กง. 222       การบัญชีบริหาร      3 (2 – 3 – 6) 

FI 222         Managerial Accounting 

ตล. 101       หลักการตลาด      3 (3 – 0 – 6) 

MK 101       Principles of Marketing 

จก. 111       การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย      3 (3 – 0 – 6) 

MG 111       Organization and Human Resource Management 

จก. 212        การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน       3 (3 – 0 – 6) 

MG 212        Production and Operations Management 

จก. 222        การเปนผูประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ       3 (3 – 0 – 6) 

MG 222        Entrepreneurship and Business Development 

จก. 429        การจัดการเชิงกลยุทธ       3 (3 – 0 – 6) 

MG 429        Strategic Management 
 

กลุมวิชาภาษา 

อก. 014       ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรูโลก       3 (3 – 0 – 6) 

EN 014        English for Exploring the World 

อก. 331       ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัต ิ       3 (3 – 0 – 6) 

EN 331        Practical Business English 

อก. 332       ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ       3 (3 – 0 – 6) 

EN 332        Professional Business English 

 
 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ (27 หนวยกิต)                                

                                                                                   หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

กง. 311 การจัดการทางการเงนิ      3 (3 – 0 – 6) 

FI 311 Financial Management  

กง. 318 ตลาดการเงินและตราสารการเงนิ    3 (3 – 0 – 6) 

FI 318 Financial Market and Instrument  

กง. 321 หลักการลงทุน    3 (3 – 0 – 6) 

 FI 321 Principles of Investment  

กง. 332 การเงินระหวางประเทศ    3 (3 – 0 – 6) 

FI 332 International Finance  
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กง. 323 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน     3 (3 – 0 – 6) 

FI 323 Financial Statement and Reporting Analysis  

กง. 411 การจัดการความเสี่ยง 3 (3 – 0 – 6) 

FI 411 Risk Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กง. 413 

   

  

การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ 

   

 

3 (3 – 0 – 6) 

 

 

FI 413 Strategic Financial Management  

กง. 421 สัมมนาทางการเงิน 3 (3 – 0 – 6) 

 FI 421 Seminar in Finance  

กง. 427 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการเงิน 3 (3 – 0 – 6) 

FI 427 Quantitative Analysis in Finance  

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก (24 หนวยกิต)  

            นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเฉพาะดาน-เลือก ไมนอยกวา 24 หนวยกิต  

                                                                                    หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

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 

  

  

การเงินสวนบุคคล 3 (3 – 0 – 6) 

 
FI 317 Personal Finance  

กง. 324 การจัดการระบบสารสนเทศทางการเงิน 3 (3 – 0 – 6) 

FI 324 

 

Financial Information Systems Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

กง. 325          การเงินเพื่อการนำเขาและสงออก 3 (3 – 0 – 6) 

FI 325           Import-Export Financing 

กง. 326 ตราสารหนี้และตลาดตราสารหนี ้ 3 (3 – 0 – 6) 

FI 326 Fixed-Income Securities and Market  

กง. 328 การเงินและการธนาคาร 3 (3 – 0 – 6) 

FI 328 Money and Banking  

กง. 329 การประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย 3 (3 – 0 – 6) 

FI 329 Real Estate Appraisal  

กง. 330 ระบบการชำระเงนิอิเล็กทรอนิกส    3 (3 – 0 – 6) 

FI 330 Electronic Payment System 

 

 

 

 

 

กง. 331 เทคโนโลยทีางการเงิน  3 (3 – 0 – 6) 

FI 331 Financial Technology  
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กง. 333 วาณิชธนกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

FI 333 Investment Banking  

กง. 334 การสื่อสารทางการเงิน 3 (3 – 0 – 6) 

FI 334 Financial Communication  

กง. 335 ผูแนะนำการลงทุนดานหลักทรัพยกับการบริหารความมั่งค่ังทางการเงิน 3 (3 – 0 – 6) 

FI 335 Securities Investment Consultant and Wealth Management  

กง. 412 การศึกษาความเปนไปไดและการประเมินโครงการ 3 (3 – 0 – 6) 

FI 412 Feasibility Study and Project Evaluation  

กง. 414 การประกันภัย 3 (3 – 0 – 6) 

FI 414 Insurance 

 

 

 

 

กง. 415 สถานการณปจจุบนัทางการเงิน 3 (3 – 0 – 6) 

FI 415 Current Issues in Finance  

กง. 416 การเงินและการลงทุนอสงัหาริมทรัพย 3 (3 – 0 – 6) 

FI 416 Real Estate Finance and Investment  

กง. 423 ตราสารอนุพนัธและตลาดอนุพนัธ 3 (3 – 0 – 6) 

FI 423 Derivative Securities and Market  

กง. 424 การวิเคราะหหลักทรัพยและการจัดการกลุมหลักทรัพย 3 (3 – 0 – 6) 

FI 424 Securities Analysis and Portfolio Management 

 

 

 

กง. 425 การศึกษาเฉพาะบุคคล 3 (0 – 6 – 6) 

FI 425 Independent Study  

 

 

 

 

 

 

 

กง. 426 การวิจัยทางการเงิน 3 (0 – 6 – 6) 

FI 426 Research in Finance  

กง. 428         การฝกงานทางการเงิน                                                                     3 (0 – 9 – 0) 

FI 428          Financial Internship 

 

 

กง. 429         การเงินสำหรับผูประกอบการ                                                             3 (3 – 0 – 6) 

FI 429          Entrepreneurial Finance 

 

 

บธ. 325         การฝกงานดานผูประกอบการ                                                           3 (0 – 9 – 0) 

BA 325         Entrepreneurial Internship 

 

 

 

 

 

 

 

  
สำหรับนักศึกษาที่เขาโครงการสหกิจศึกษา 

สศ. 301 

 

เตรียมสหกิจศึกษา 3 (3 – 0 – 6) 

CO 301 Pre-Cooperative Education  

จก. 430 สหกิจศึกษา 9 (0 – 35 – 0) 

MG 430 Cooperative Education  
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      ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 

    นักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
       

หมายเหตุ: ทุกรายวิชาที่เปน 3 (3 – 0 – 6) แบงเปนการบรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยมีการฝกปฏิบัติรวมกัน

ระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอนและการศึกษาดวยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห  

 

คำอธิบายรายวิชา  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (30 หนวยกิต) 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หนวยกิต)  

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชวีิตประจำวนั 3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

ฝกฝนการใชโครงสรางพื้นฐานและสำนวนภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจำวัน ประกอบดวยการพูด

แนะนำตนเองและใหขอมูลสวนตัว การบรรยายบุคลิกลักษณะ การพูดถึงเรื ่องที่สนใจ เรื ่องที่เปนความชอบและ

แรงผลักดันสวนตัวของแตละคน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่วไป อีกทั้งพัฒนาทักษะการพูด การฟง การ

อาน และการเขียนดวยวิธีเชิงบูรณาการ 

Practice basic language structures and everyday expressions, including how to give 

informative self-introduction, describe personality, talk about interests and personal passions, as well 

as how to express opinions about general issues. Enhance language skills-speaking, listening, reading, 

and writing—through integrated methods. 

 

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสงัคม 3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

ฝกฝนการพูดและการเขียนประโยคและสำนวนที ่ใชเปนประจำ เพื ่อการมีปฏิสัมพันธทางสังคม  

การแลกเปลี่ยนขอมูล การเปรียบเทียบ และการอธิบายความคิดเก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ ในบริบททางสังคมและธุรกิจ โดย

มุงเนนการพัฒนาทักษะการอภิปรายและการนำเสนอ ดวยเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค 

Practice speaking and writing frequently used expressions for social interactions, 

exchanging information, making comparisons, and explaining ideas in social and business- related 

contexts, with emphasis on developing discussion and presentation skills along with digital skills and 

creativity. 
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อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล 3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   

ฝกฝนการบรรยายประสบการณโดยระบุรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับชีวิตความ

เปนอยู การทำงาน และประเด็นปญหาในระดับสากล โดยมุงเนนการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม และ

การสื่อสารในโลกดิจิทัล ซึ่งสำคัญตอการเปนพลเมืองโลก 

Intensive practice in portraying detailed experiences and expressing opinions about living 

and working situations, and discussing global issues, with concentration on intercultural 

communication skills and digital communication skills, which are vital to becoming global citizens. 

 

กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)  

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

 ศึกษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ อาทิ การคิดเชิงวิพากษ การคิด

สรางสรรค การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดแกปญหา เปนตน รวมถึงการเชื่อมโยงความคิดและสามารถ

เลือกเครื่องมือความคิดที่เหมาะสมไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน การทำงานและการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 In this course, students will learn about theories and practical thinking tools such as 

critical thinking, creative and innovative thinking, analytical thinking, synthesis thinking and problem-

solving thinking, including how to link and select appropriate thinking tools and effectively adapt to 

their daily life, professional undertakings and lifelong learning. 

 

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลีย่นแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation  

 ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ สิทธิ หนาที่และเสรีภาพของความเปนพลเมืองที่ดีในสังคมไทย สังคมโลก

และสังคมอื่นที่มีในปจจุบันและอนาคต เชน สังคมดิจิทัล สังคมพหุวัฒนธรรม เปนตน  เพื่อรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมตางๆ รวมถึงเรียนรูวิถีแหงชีวิต สิ่งแวดลอมที่สงผลตอสุขภาวะ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และ ปญญา  เพื่อ

พรอมปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขและไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

 In this course, students will learn about definitions, attributes, rights, civic duties and 

freedom associated with citizenships and social transformation of Thailand and global communities 

in current times and in the future, such as digital society, multicultural society.  To be able to live 

peacefully and happily with others, it is important to understand evolving changes and learn about 

4 dimensions of the environments affecting health, namely, body, mind, society and wisdom. 
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ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future  

 ศึกษาบทบาท แนวคิด การรู เทาทัน รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานตางๆ  

ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม ผลกระทบที่มีตอการดำเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจน

ศึกษาการใชประโยชนและการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 In this course, students will learn about concepts and innovative technology and 

applications aiming to better a quality of life of people in a new society, including how technology 

and innovation affects our livelihood.  The course also covers information on intellectual property 

protection as a result of technology and innovation. 

 

ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวติ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

 เรียนรู การใชชีวิตอยางมีคุณคาจากงานศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ เปดมุมมองใหมในเรื ่อง

สุนทรียภาพที่เกี่ยวของกับชีวิตและสังคมจากงานศิลปะตางๆ และกีฬา ที่มีผลตอการดำรงอยูของชีวิต สังคมและ

วัฒนธรรม 

 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, literature, images, films and other forms of art. Students will also learn how to 

depict their imagination via communicative design using images, colors, calligraphy and other related 

tools to create value-added identity and characteristics to services, products and media. 

 

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเดน็เกิดใหมของโลก 3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

 ศึกษาการพัฒนาความรวมมือระดับนานาชาติทางเศรษฐกิจและการเมืองที ่สงผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมโลก เพื่อเขาใจประเด็นสำคัญที่เกิดข้ึนใหมของประชาคมโลก 

 In this course, students will learn about international economic and political 

collaborations and developments affecting/constituting changes globally, in order to understand key 

global issues. 
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ศท. 106 ความรูทางการเงนิและการพฒันาอยางยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศึกษาการจัดการและตัดสินใจทางการเงินอยางมีประสิทธิผล ทั้งการจัดการการเงินสวนบุคคลและการ

ลงทุน รวมทั้งการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการบูรณาการองคความรูที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ ชุมชน และสังคม

เปนสำคัญ เพื่อใหเห็นถึงปญหาและแนวทางการแกไขอยางเปนรูปธรรม 

In this course, students will learn about management and effective financial decision 

making, including personal finance management and sustainable development and personal finance 

literacy, with special attention on integrated knowledge for local community and society, in order to 

highlight key issues and offer practical solutions. 

 

ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญในการสรางจิตวิญญาณการเปนผูประกอบการ โดยเนนการคิดแบบ

เจาของ ประกอบดวยการมีความคิดสรางสรรค และการแสวงหาโอกาสในการเริ่มและดำเนินกิจการอยางมีคุณธรรม

และจริยธรรม มีภาวะผูนำที่สามารถนำและทำงานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิผล รอบรู และกลาตัดสินใจทันตอ

เหตุการณ 

 In this course, students will study and develop important characteristics of 

entrepreneurial mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship and 

explore entrepreneurial opportunities while learning about business best practice and ethics 

including leadership skills and qualities, effective leadership characteristics which will enable them 

to effectively work as a team and be able to make well-informed decision when required. 
 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ (99 หนวยกิต) 

กลุมวิชาแกน  (48 หนวยกิต) 

กลุมวิชาบัญช ี

                                                                                    หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

บช. 200  การบัญชีธุรกิจ                     3 (2 – 2 – 5) 

AC 200  Business Accounting 

   ศึกษาวิวัฒนาการทางการบัญชี บทบาทการบัญชีที่มีตอสังคม หลักเกณฑ การวิเคราะห การบันทึก จำแนก

ประเภทรายงานทางการเงิน และการจัดทำรายงานทางการเงิน รวมทั้งศึกษาการนำขอมูลทางบัญชีไปใชประโยชน

สำหรับธุรกิจ และขอจำกัดของขอมูลทางการบัญชี 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. 
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กลุมวิชาเศรษฐศาสตร 

ศศ. 203    เศรษฐศาสตรเบื้องตน           3 (3 – 0 – 6) 

EC 203     Introduction to Economics 

            ศึกษาหลักการทางเศรษฐศาสตรหลักการทางเศรษฐศาสตรที ่เกี ่ยวกับปรากฎการณทางเศรษฐกิจใน   

ชีวิตประจำวัน ศึกษาถึงการกำหนดราคาสินคา ราคาปจจัยการผลิต ทฤษฎีการผลิต รายไดประชาชาติสวนประกอบ

ของรายไดประชาชาติ การเงิน การคลัง การติดตอกับตางประเทศ ตลอดจนการใชนโยบายตางๆ เพื่อทำใหเกิดความ

เจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ 

  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.  
 

กลุมวิชากฎหมาย 

กม. 102    กฎหมายธุรกิจ           3 (3 – 0 – 6) 

LA 102     Business Law  

     ศึกษาหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติตามหลักกฎหมายแพงและพาณิชยที่เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ รูปแบบ

องคกรธุรกิจ ขั้นตอนการจัดตั้งและการดำเนินงานของรูปแบบองคกรทางธุรกิจ เอกเทศสัญญาที่สำคัญบางเรื่อง เชน 

สัญญาซื้อขาย สัญญาเชาทรัพย สัญญากูยืม เปนตน รวมถึงกฎหมายเก่ียวกับการตลาดดิจิทัล 

    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 

                ศึกษาแนวคิดและความเปนมาของภาษีอากร ลักษณะ หลักเกณฑ วิธีการประเมิน การคำนวณและการ

จัดเก็บภาษีอากรตาง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ อันไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินได

นิติบุคคล ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และ

ภาษีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ เชน ภาษีการรับมรดก ภาษีอสังหาริมทรัพยอนุสัญญาภาษีซอน เปนตน รวมถึงกำหนดเวลายื่น

แบบแสดงรายการชำระภาษีประเภทตาง 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. 
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กลุมวิชาเชงิปริมาณ 

คณ. 102    คณิตศาสตรธุรกิจ        3 (2 – 2 – 6) 

MA 102     Business Mathematics  

      ศึกษาวิชาคัลคูลัส ฟงกชัน ความชันของสวนโคง สูตรการหาอนุพันธของฟงกชัน การหาคาสูงสุดและ

ต่ำสุดของฟงกชันที่สัมพันธกับทางธุรกิจ อนุพันธบางสวน อินทิเกรชัน และการประยุกตในทางธุรกิจ อนุกรม และการ

นำเอาความรูเรื่องอนุกรมไปใชในทางธุรกิจ เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูทางคณิตศาสตรอยางพอเพียงในการศึกษา

ธุรกิจทั้งในทางทฤษฎีและการประยุกต 

     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     การวิเคราะหทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ        3 (2 – 2 – 5) 

BA 207      Statistical Analysis for Business Decisions   

     ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางสถิติที่เก่ียวกับการนำขอมูลมาวิเคราะหเพื่อใชในการพยากรณและการตัดสินใจ

ทางธุรกิจ โดยศึกษาวิธีการจัดเก็บขอมูล การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายของขอมูล ความนาจะเปน 

การประมาณคา การทดสอบสมมติฐานทางสถิติเก่ียวกับคาเฉลี่ยและสดัสวน การวิเคราะหความแปรปรวน การทดสอบ

สมมติฐานดวยสถิติไคสแควร การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ รวมถึงการวิเคราะหอนุกรมเวลา 

     Study of fundamental concepts of statistics relating to data analysis for forecasting and 

decision- making 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.  
  

กลุมวิชาบริหารธุรกิจ 

กง. 212     การเงินธุรกิจ          3 (3 – 0 – 6) 

FI  212      Business Finance  

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 200  

     ศึกษาบทบาท หนาที่และจริยธรรมทางธุรกิจของผูจัดการทางการเงิน การบริหารการเงินในองคกรธุรกิจ

เพื่อใหบรรลุเปาหมายองคกร การวิเคราะหสินทรัพยที่สำคัญในการดำเนินงาน อาทิ เงินสด เงินทุนหมุนเวียน สินคา 

ลูกหนี้การคา การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินเบื้องตน การจัดหาเงินทนุจากแหลงเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

การคำนวณตนทุนของเงินทุน การลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน แนวคิดเก่ียวกับมูลคาของเงินตามระยะเวลา 

     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 
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and long- term 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  

วิชาบังคับกอน : สอบได บช. 200 และ กง. 212  

     ศึกษาการใชประโยชนจากขอมูลทางบัญชีและงบการเงินเพื่อการบริหารงาน การวิเคราะหโครงการลงทุน 

การงบประมาณ แนวคิดเก่ียวกับตนทุน การวิเคราะหตนทุนและกำไรเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของฝายบริหาร 

     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  

     ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญ หนาที่และบริการของตลาดชนดิ

ตางๆ  การจัดประเภทสินคา การวางแผน การเลือกชองทางการจำหนาย นโยบายการตั้งราคา และการสงเสริมการ

จำหนาย การวิเคราะหและการเลือกตลาดเปาหมาย สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการ

ควบคุมการตลาดและศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับการตลาดระหวางประเทศ 

     Study o f  concepts related to marketing,  definitions, scope, importance, functions a nd 

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    การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย        3 (3 – 0 – 6) 

MG 111     Organization and Human Resource Management  

       ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหนาที่หลักทางการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การชี้นำ การจูง

ใจ การสื่อสาร และการควบคุมธุรกิจ ตลอดจนการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ รวมถึงศึกษาระบบการบริหารงาน

บุคคล ประกอบดวยการวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรมพัฒนา และการประเมินผล

การปฏิบัติงานภายในองคการ โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่มีผลตอการจัดการทั้งในประเทศและ

ระหวางประเทศ 

        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.  
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จก.  212    การจัดการงานผลติและการดำเนนิงาน                                                         3 (3 – 0 – 6) 

MG 212     Production and Operations Management  

       ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับกระบวนการผลิตสินคาและบริการ นับตั้งแตข้ันตอนของการตัดสินใจเลือก

ผลิตภัณฑ การหาทำเลที่ตั้ง การจัดผังโรงงานและสำนักงาน การวางแผนกำลังการผลิต การจัดลำดับการผลิต การ

บริหารสินคาคงคลัง ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของสินคาและบริการ 

       Study of basic knowledge of the production process of goods and services, from the 

decision-making 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    การเปนผูประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ        3 (3 – 0 – 6) 

MG 222     Entrepreneurship and Business Development  

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.111  

       ศึกษาความหมาย บทบาท ประเภท คุณลักษณะและทักษะของผูประกอบการ วิเคราะหและประเมิน

โอกาสทางธุรกิจเพื่อพัฒนาการเปนผูประกอบการ กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของแผนธุรกิจเพื่อใชเปน

แนวทางในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจจริง ตลอดจนประเมินความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบตอธุรกิจ 

       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    การจัดการเชิงกลยุทธ                                                                              3 (3 – 0 – 6) 

MG 429    Strategic Management  

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.111 จก.212 ตล.101 และ กง.212 หรือไดรับอนุมัติจากคณบด ี

               ศึกษาทฤษฎี หลักการ และกระบวนการวางแผนกลยุทธ วิเคราะหสภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอก

องคการที่สงผลตอการกำหนดกลยุทธ และบูรณาการศาสตรดานการบริหารธุรกิจตางๆ เพื่อใชวางแผนกลยุทธในการ

สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ผานการใชเกมจำลองทางธุรกิจ หรือกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงทางธุรกิจมาเปน

เคร่ืองมือในการวิเคราะห วางแผนกลยุทธและการตัดสินใจทางธุรกิจ 

   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.   
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กลุมวิชาภาษา 

อก. 014    ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรูโลก  3 (3 – 0 – 6) 

EN 014     English for Exploring the World  

              พัฒนาความสามารถในการเรียนรู และสำรวจความเปนไปของโลก เชน ดานนวัตกรรม ดานวัฒนธรรมและ

แนวความคิด โดยการอานและเขียนภาษาอังกฤษและการใชเทคโนโลยีประกอบการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน 

รวมทั้งฝกทักษะดานการฟงและพูดในสถานการณที่หลากหลายจากการเรียนรูดวยตนเองในหองปฏิบัติการทางภาษา 

               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    

     เรียนรูและฝกใชภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อติดตอสื่อสารใหไดผลตามที่ตองการ เชน การใชภาษาอังกฤษเพื่อ

การขอขอมูลการสั่งซื้อสินคาทางจดหมายหรืออินเทอรเน็ต และการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในองคกร เปน

ตน 

              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   

    เรียนรู และฝกการใชภาษาอังกฤษธุรกิจไดอยางมืออาชีพ เพื ่อนำไปใชติดตอสื ่อสารทางธุรกิจใน

สถานการณตาง ๆ เชน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาตอรองทางการคา การใชภาษาอังกฤษในการนำเสนอสินคา

และบริการ เปนตน 

     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. 
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กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ (27 หนวยกิต) 

                                                                                    หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

กง. 311    การจัดการทางการเงิน                                                                        3 (3 – 0 – 6) 

FI  311    Financial Management 

วิชาบังคับกอน :   สอบได กง. 212 

   ศึกษากลยุทธ เทคนิคและวิธีการจัดการทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห การจัดหาและการ

จัดสรรเงินทุน การวางแผนและการพยากรณทางการเงิน  โครงสรางของเงินทุน  ตลอดจนนโยบายทางธุรกิจที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจในการบริหารการเงินภายใตสถานการณที่แตกตางกัน การประยุกตใชแนวคิดทางการเงินใน

การวิเคราะหและการตัดสินใจของผูบริหาร 

    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 

   ศึกษาบทบาทและหนาที่ของตลาดการเงินและสถาบันการเงินในประเทศไทย อาทิ ธนาคารพาณิชย 

ธนาคารแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สถาบันการเงินประเภทอื่นในประเทศไทย และสถาบัน

การเงินระหวางประเทศ นอกจากนี้ ยังศึกษากลไกของตลาดการเงินและความสำคัญของสถาบันการเงินในการเชื่อมตอ

กับระบบเศรษฐกิจไทยและระบบเศรษฐกิจโลก นโยบายการบริหารสถาบันการเงิน และนวัตกรรมทางการเงินที่มี

ผลกระทบตอตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 

    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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาวิชาการเงิน 

กง. 321    หลักการลงทุน                                                                                3 (3 – 0 – 6) 

FI  321    Principles of Investment 

วิชาบังคับกอน :   สอบได กง. 212 และ กง. 318 

  ศึกษาหลักการเบื้องตนในการลงทุน ความแตกตางระหวางการออม การลงทุนและการเก็งกำไร ลักษณะ

และแหลงขอมูลที่ใชในการวิเคราะหการลงทุน การคำนวณความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุน 

การวิเคราะหปจจัยพื้นฐานและปจจัยทางเทคนิค การประเมินมูลคาที่แทจริงในการลงทุน การวางแผนและกลยุทธการ

ลงทุนในตราสารทางการเงิน รวมทั้ง การลงทุนทางเลือกอ่ืน 

   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     การวิเคราะหรายงานทางการเงิน                                                            3 (3 – 0 – 6) 

FI  323      Financial Statement and Reporting Analysis 

วิชาบังคับกอน :   สอบได กง. 212 

    ศึกษาแนวคิดและหลักการในการใชขอมูลทางการเงิน รายงานทางการเงิน วัตถุประสงคของการวิเคราะห

รายงานการเงิน รวมถึง เครื่องมือ เทคนิคและขอจำกัดในการวิเคราะหทางการเงิน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ดานตางๆ ทางการบัญชี เพื่อนำขอมูลจากงบการเงินไปใชในฐานะผูบริหาร เจาของกิจการ เจาหนี้ นักลงทุนและ

ผูสนใจทั่วไป สำหรับธุรกิจประเภทตาง ๆ เชน 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     การเงินระหวางประเทศ                                                                        3 (3 – 0 – 6) 

FI 332      International Finance 

วิชาบังคับกอน :  สอบได กง. 212 และ ศศ. 203 

   ศึกษาความรูพื้นฐานในการบริหารการเงินระหวางประเทศ ระบบการเงินระหวางประเทศ ตลาดการเงิน

ระหวางประเทศ ดุลการชำระเงิน ตลาดปริวรรตเงินตราตางประเทศ กลไกและระบบอัตราแลกเปลี่ยน ปจจัยที่มี

ผลกระทบตอการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจน ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการทำธุรกิจระหวางประเทศ กลยุทธ

และเคร่ืองมือการบริหารความเสี่ยง หลักเกณฑในการระดมทุนจากตลาดเงินและตลาดทุนระหวางประเทศ 

   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 
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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 

วิชาบังคับกอน :   สอบได กง. 212 

    ศึกษาความเสี่ยงในองคกรธุรกิจและสถาบันการเงิน กระบวนการ และความสำคัญของการบริหารความ

เสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยงตอมูลคาบริษัท ศึกษาความเสี่ยงของสถาบันการเงิน วิธีการคำนวณคาความเสี่ยงและ

การบริหารความเสี่ยงแตละดาน รวมทั้ง ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การใชอนุพันธทางการเงินใน

การปองกันความเสี่ยง 

   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     การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ                 3 (3 – 0 – 6) 

FI  413      Strategic Financial Management  

วิชาบังคับกอน :    สอบได กง. 212 และ กง. 311 

    ศึกษาหลักการและเครื่องมือในการวางแผนและจัดการทางการเงินตามแนวคิดการเพิ่มมูลคาทางธุรกิจ 

การคำนวณมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ มูลคาเพิ่มของตลาด ผลตอบแทนของเงินลงทุน การควบรวมกิจการ การบริหาร

สินทรัพย หนี้สิน เงินทุนและแผนการเงินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธของธุรกิจและการสื่อสารทางการเงิน

อยางมีประสิทธิภาพ 

    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. 
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กง. 421    สัมมนาทางการเงิน                                                                       3 (3 – 0 – 6) 

FI  421     Seminar in Finance 

วิชาบังคับกอน:   สอบไดวิชาเฉพาะดาน-บังคับอยางนอย 3 วิชา 

              ศึกษาเชื่อมโยงและประยุกตใชแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางการเงิน เพื่อวิเคราะหและหาแนวทางใน

การแกไขปญหาทางการเงินและการลงทุนของธุรกิจผานกรณีศึกษาหรือสถานการณปจจุบัน พรอมทั้งนำเสนอเพื่อ

อภิปรายรวมกัน นอกจากนี้ ผูเรียนยังตองคนควาหาความรูทางการเงินที่ทันสมัยเพิ่มเติมและนำเสนอผลการศึกษา

คนควาหนาชั้นเรียน 

    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   การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการเงิน         3 (3 – 0 – 6) 

FI  427    Quantitative Analysis in Finance  

วิชาบังคับกอน :   สอบได กง. 212 และ คณ.102 

    ศึกษาแนวคิด แบบจำลองทางคณิตศาสตรเพื่อการวางแผน การแกปญหาและการตัดสินใจทางการเงิน

อยางเปนระบบ รวมทั้งการประยุกตใช การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อพยากรณและการแกปญหาทางการเงิน 

    Study of concepts, mathematical models for planning, financial problem-solving and 

decision-making, including the application of quantitative analysis for financial forecasting and 

problem-solving.  
 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก (24 หนวยกิต) 

                                                                                    หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

กง. 313    การจัดการสินเชื่อและหนี้สิน                                                                   3 (3 – 0 – 6) 

FI  313     Credit and Debt Management 

วิชาบังคับกอน :   สอบได กง. 212 

     ศึกษาลักษณะและขอบเขตของการบริหารสินเชื่อและหนี้สิน ประเภทของสินเชื่อและหนี้สิน ความเสี่ยงใน

การใหสินเชื่อ นโยบายการพิจารณาการใหสินเชื่อ การจัดการสินเชื่อ ทั้งขององคกรธุรกิจทั่วไปและสถาบันการเงิน 

รวมทั้ง การรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการจัดการหนี้สิน วิธีการเรียกเก็บหนี้ การจัดชั้นหนี้ การปรับโครงสรางหนี้  การ

บริหารหนี้ที่มีปญหาและหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ตลอดจนการศึกษาขอมูลจากเครดิตบูโร 

     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.  
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กง. 314    การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน                                                    3 (3 – 0 – 6) 

FI  314     Financial Planning and Control 

วิชาบังคับกอน :   สอบได กง. 212 

     ศึกษาความสำคัญ กระบวนการในวางแผนทางการเงิน การวิเคราะหขอมูลสำหรับการวางแผน การจัดสรร 

และการควบคุมทางการเงินภายใตสถานการณตาง ๆ การติดตามผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการ วิธีการ

แกปญหาและการปรับแผนโดยใชความรูในการจัดการทางการเงิน  เครื่องมือในการวางแผนทางการเงิน และเทคนิค

การพยากรณทางการเงิน  

    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     การเงินสวนบุคคล                                                                             3 (3 – 0 – 6) 

FI  317      Personal Finance               

    ศึกษาความสำคัญของการวางแผนการเงินการกำหนดเปาหมายทางการเงินที่ดี กระบวนการในการ

วางแผนการเงินสวนบุคคล  การจัดทำงบการเงินสวนบุคคลไดแก งบดุล งบรายไดคาใชจาย และงบประมาณเงินสด

สวนบุคคล อัตราสวนทางการเงินสวนบุคคล การจัดการสินทรัพยและหนี้สินสวนบุคคล เทคนิคในการสรางวินัยทาง

การเงิน การวางแผนการออม แผนการใชจาย แผนการลงทุน แผนการประกันภัย แผนภาษีสวนบุคคล แผนการเงิน

หลังเกษียณ และการจัดทำแผนการเงินสวนบุคคลแบบองครวม 

     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 การจัดการระบบสารสนเทศทางการเงิน          3 (3 – 0 – 6) 

FI  324  Financial Information Systems Management  

วิชาบังคับกอน :   สอบได กง. 212 

     ศึกษาหลักการและโครงสรางของระบบสารสนเทศทางธุรกิจตั้งแตการนำเขาของขอมูล ประมวลผล 

ตลอดจนการแสดงผลลัพธ และความสำคัญของระบบสารสนเทศทางการเงินที่มีตอธุรกิจ การประยุกตใชสารสนเทศ

ทางการเงินเพื่อพัฒนาการบริหารการเงิน การวางแผนควบคุมทางการเงิน การประเมินผลการดำเนินงาน การ

พยากรณทางการเงิน และการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพดวยระบบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร 

    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 
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management, financial control planning, performance evaluation, financial forecasting, and effective 

business decision-making using computer systems.  
 

กง. 325  การเงินเพื่อการนำเขาและสงออก          3 (3 – 0 – 6) 

FI  325    Import-Export Financing  

    ศึกษาบทบาท รูปแบบ วิธีการดำเนินการของสถาบันการเงินในการใหบริการทางการเงินและสินเชื่อเพื่อ

การนำเขาและสงออก พรอมทั้งวิธีการลดความเสี่ยงทางการเงิน และการวางแผนทางการเงินในการดำเนินธุรกิจ

ระหวางประเทศ 

     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      ตราสารหนี้และตลาดตราสารหนี ้                                                        3 (3 – 0 – 6) 

FI  326       Fixed-Income Securities and Market 

วิชาบังคับกอน :   สอบได กง. 212 

      ศึกษาตลาดตราสารหนี้ และความเปนมาของตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทย ประเภทตราสารหนี้ การ

กำหนดราคา ผลตอบแทน และโครงสรางอัตราผลตอบแทน รวมถึงความเสี่ยง และปจจัยที่มีผลกระทบตออัตรา

ผลตอบแทนของตราสารหนี้ การวัดความออนไหวของราคาเมื่ออัตราผลตอบแทนเปลี่ยนไป การจัดอันดับเครดิตของ

ตราสารหนี้ และการแปลงสินทรัพยใหเปนหลักทรัพย 

     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 ความสำคัญของเงินที่มีตอระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดระบบเงินตราของ

ประเทศไทย ปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณเงิน กลไกในการควบคุมปริมาณเงิน ระบบการธนาคารในประเทศไทย 

และการธนาคารอิเล็กทรอนิกส รวมถึง บทบาทของธนาคารแหงประเทศไทยในการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย 

     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. 
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กง. 329     การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย                                                           3 (3 – 0 – 6) 

FI  329     Real Estate Appraisal  

วิชาบังคับกอน :   สอบได กง. 212 

     ศึกษาประเภทของอสังหาริมทรัพย หลักเกณฑและวิธีการในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ปจจัยที่มี

ผลตอการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ไดแก ลักษณะและประเภทของอสังหาริมทรัพย ขอกำหนด สภาพแวดลอม 

สภาวะเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง แนวคิดในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเพื่อใชเปนหลักประกันและเพื่อการ

ลงทุน 

    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    ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส                                                            3 (3 – 0 – 6) 

FI 330      Electronic Payment System 

             ศึกษาถึงความสำคัญของระบบการชำระเงินตอระบบการเงินและเศรษฐกิจ องคประกอบและผูเกี่ยวของใน

ระบบการชำระเงิน พัฒนาการและเทคโนโลยีที ่สำคัญในระบบการชำระเงิน เชน การชำระเงินผานเครือขาย

อิเล็กทรอนิกส เครือขายของธนาคาร และการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส การชำระเงินผานเกตเวย (Payment 

gateways)  ธนาคา รอ ิ เ ล ็ กทรอน ิ กส  ( Electronic Banking)  ธนาคา รผ  าน โทรศ ั พท  เ คล ื ่ อนท ี ่  (Mobile 

Banking/Payment) เงินอิเล็กทรอนิกส (Electronic money) QR code ระบบพรอมเพย เปนตน การประยุกตใช

บริการชำระเงินเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ เชน การแสดงหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

presentment) การพิสูจนรายการซื้อขาย วิธีแสดงความมั่นใจการสงของกอนชำระเงินอิเล็กทรอนิกส  รวมถึงความ

เสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญในระบบการชำระเงิน  

  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. 
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กง. 331    เทคโนโลยีทางการเงิน                                                                           3 (3 – 0 – 6) 

FI 331      Financial Technology 

            ศึกษาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน ที่นำมาประยุกตใชกับบริการทางการเงินในดานตางๆ เชน 

การวิเคราะหและใช Big Data การใช งานปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) เทคโนโลยี Distribution 

Ledger/Blockchain ซึ่งนำมาใชกับอุตสาหกรรมการเงินในหลากหลายดาน เชน การโอนเงิน/ชำระเงิน (Payment) 

การใหสินเชื่อ การใหคำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย ประกันภัย เปนตน รวมถึงตัวอยางกรณีศึกษาในไทยและ

ตางประเทศ รวมทั้งประเด็นดานความเสี่ยงและกฎหมายที่เก่ียวกับ 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    วาณิชธนกิจ                                                                                      3 (3 – 0 – 6) 

FI 333      Investment Banking 

   ศึกษาถึงบทบาทและการดำเนนิงานดานวาณิชธนกิจของสถาบันการเงิน หลักการและเทคนิคการวาณิชธน

กิจในทางปฏิบัติสำหรับการกำหนดมูลคาใหกับกิจการและผูลงทุน การจัดจำหนายหลักทรัพยของกิจการในรูปแบบตาง 

ๆ การลงทุนของธุรกิจในหลายรูปแบบ การควบรวมกิจการ ตลอดจนการจัดการการเงินดานอ่ืน 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 

    ศึกษาบทบาทหนาที่ของการสื่อสารทางการเงิน การกำหนดรูปแบบการติดตอสื่อสารสำหรับผูมีสวนไดเสีย 

การบริหารชองทางการสื่อสารทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพ การสรางมูลคากิจการโดยการกำหนดกระบวนการ

ติดตอสื่อสารรวมทั้งการฝกทักษะการสื่อสารทางการเงินอยางสรางสรรคใหเขาใจงายและมีประสิทธิภาพ 

    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. 
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กง. 335    ผูแนะนำการลงทุนดานหลักทรัพยกับการบริหารความมั่งค่ังทางการเงิน                  3 (3 – 0 – 6) 

FI 335     Securities Investment Consultant and Wealth Management 

             เพื่อศึกษาความรูพื้นฐานดานการลงทุนในตราสารทุนทั่วไป และตราสารทางการเงินที่มีความซับซอน ตรา

สารหนี้ กองทุนรวม และสัญญาซื้อขายลวงหนา ความรูและกฎระเบียบที่เกี่ยวของการเปนผูแนะนำการลงทุน รวมถึง 

สามารถนำความรูดังกลาวไปประยุกตใชในการบริหารความมั่งค่ังทางการเงินได 

   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     การศึกษาความเปนไปไดและการประเมินโครงการ                                          3 (3 – 0 – 6) 

FI 412       Feasibility Study and Project Evaluation 

      ศึกษาหลักการ ข้ันตอน ขอจำกัด และเคร่ืองมือในการวิเคราะหและประเมินความเปนไปไดของโครงการ

ลงทุน ทั้งดานการตลาด การจัดการ การผลิต การเงิน รวมถึงการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยศึกษาทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติดวยการศึกษาความเปนไปไดของโครงการลงทุนเพื่อนำเสนอและอภิปรายผลการศึกษา

รวมกันในชั้นเรียน 

     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     การประกันภัย                                                                                    3 (3 – 0 – 6) 

FI 414       Insurance 

     ศึกษาประเภทของภัยและการประกันภัย  การประกอบธุรกิจประกันภัย  หนาที่และความรับผิดชอบของ

บริษัทประกัน  ความหมาย หลักเกณฑ  เงื่อนไขของการประกัน  การคำนวณเบี้ยประกันที่เหมาะสม ความคุมครอง 

มูลคาเวนคืนกรมธรรม  หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทประกัน สิทธิประโยชนที่ไดรับจากการประกัน ตลอดจน 

การวางแผนการประกันภัย 

     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. 
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กง. 415     สถานการณปจจุบันทางการเงิน                                                              3 (3 – 0 – 6) 

FI 415      Current Issues in Finance 

    ศึกษาขอมูล ขาวสาร กรณีศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่นาสนใจในปจจุบนั พัฒนาการของ

ตลาดเงิน ตลาดทุน และเครื ่องมือทางการเงินใหมๆ รวมทั ้ง สถานการณในปจจุบันของเหตุการณสำคัญหรือ

วิกฤตการณทางการเศรษฐกิจและการเงินคร้ังใหญในอดีต 

     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     การเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย                                                      3 (3 – 0 – 6) 

FI 416       Real Estate Finance and Investment 

     ศึกษาวิวัฒนาการของวงจรและภาวะของตลาดอสังหาริมทรัพย การประยุกตแนวคิดทางการเงินเพื่อใช

ประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยและสินเชื่ออสังหาริมทรัพย การจัดหาเงินทุนจากอสังหาริมทรัพยในตลาดทุนและ

หลักทรัพยในตลาด การแปลงสินทรัพยใหเปนหลักทรัพย การปลอยเชา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย สินทรัพยลงทุน

ทางเลือกตลอดจนวิเคราะหความเสี่ยงของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

    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     ตราสารอนุพันธและตลาดอนุพันธ                                                             3 (3 – 0 – 6) 

FI 423 Derivative Securities and Market  

วิชาบังคับกอน :   สอบได กง. 212 

     ศึกษาประเภทของตราสารอนพุันธ วิวัฒนาการและกลไกของตลาดอนุพันธทั้งในประเทศและตางประเทศ 

องคกรที่เกี่ยวของในการกำกับดูแลตลาดอนุพันธ การประเมินมลูคาตราสารอนุพันธ ปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของ

ตราสารอนุพันธ และเทคนิคการใชตราสารอนุพันธเพื่อกำหนดกลยุทธการลงทุน 

    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. 
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กง. 424     การวิเคราะหหลักทรัพยและการจัดการกลุมหลักทรัพย                                     3 (3 – 0 – 6) 

FI 424      Securities Analysis and Portfolio Management 

วิชาบังคับกอน :   สอบได กง. 212 และ กง. 318 

     ศึกษาหลักการลงทุน การวิเคราะหการลงทุนในหลักทรัพย  ประเภทของหลักทรัพย  การวัดความเสี่ยง

และการคำนวณผลตอบแทน ทฤษฎีการบริหารกลุ มหลักทรัพยสมัยใหม ความมีประสิทธ ิภาพของตลาด

หลักทรัพย แบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย เครื่องมือในการวิเคราะหและประเมินมูลคาหลักทรัพยและกลุม

หลักทรัพย  ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุน การกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง และการสรางกลุม

หลักทรัพยที่มีประสิทธิภาพ 

     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 

วิชาบังคับกอน :   สอบได กง. 212 

    เปนการศึกษาเฉพาะรายบุคคลเกี่ยวกับหัวขอทางการเงินที่นักศึกษาสนใจ โดยอาจารยผูสอนและผูศึกษา

จะรวมกันกำหนดหัวขอรายงานหรืองานวิจัย เพื่อใหผู ศึกษาคนควาวิจัยดวยตนเอง ภายใตการดูแลและการให

คำแนะนำจากอาจารยผูสอน 

   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    การวิจัยทางการเงิน                                                                              3 (0 – 6 – 6) 

FI 426      Research in Finance 

วิชาบังคับกอน :   สอบได กง. 212 และ บธ. 207 

    ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย ขอบเขตและความสำคัญของการวิจยัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลวใหนักศึกษา

นำปญหาทางการเงินที่นาสนใจในขณะนั้นมาทำการวิจัย จัดทำรายงานและนำเสนอผลสรุปการวิจัย รวมถึงการนำ

ผลการวิจัยที่ไดมาประยุกตใชในเชิงธุรกิจ หรือกำหนดเปนขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาคนควาตอไปในอนาคต 

   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. 

 

 



สาขาวิชาการเงิน 

กง. 428 การฝกงานทางการเงิน           3 (0 – 9 – 0) 

FI 428 Financial Internship  

วิชาบังคับกอน :   สอบได วิชาเฉพาะดาน-บังคับอยางนอย 2 วิชาหรือไดรับอนุมัติจากคณบดี 

     ฝกปฏิบัติงานทางดานการเงินในองคกรธุรกิจหรือสถาบันการเงินที่ไดรับอนุมัติจากภาควิชาการเงิน โดย

ผานเกณฑการฝกงานตามที่หนวยงานและภาควิชาการเงินกำหนด เพื่อใหนักศึกษาไดฝกฝน และประยุกตใชความรู

ทางการเงินในการปฏิบัติงานจริง ภายใตการควบคุมดูแล และประเมินผลการทำงานจากหัวหนาหนวยงาน นอกจากนี้ 

นักศึกษาจะตองจัดทำรายงานสรุปผลการฝกงานเมื่อสิ้นสุดการทำงาน 

    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 การเงินสำหรับผูประกอบการ          3 (3 – 0 – 6) 

FI 429 Entrepreneurial Finance  

     ศึกษาลักษณะของธุรกิจ  แนวคิดและทฤษฎีทางการเงินที่เกี ่ยวของ  การวางแผนทางการเงิน การ

วิเคราะหรายงานทางการเงิน การบริหารสินทรัพยและหนี้สินเพื่อการดำเนินงาน การจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุน

ภายนอก 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     การฝกงานดานผูประกอบการ         3 (0 – 9 – 0) 

BA 325 Entrepreneurial Internship  

วิชาบังคับกอน :   สอบได วิชาเฉพาะดาน-บังคับอยางนอย 2 วิชาหรือไดรับอนุมัติจากคณบดี  

     ศึกษาจิตวิญญาณของผูประกอบการ ความคิดสรางสรรค การแสวงหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหมๆ การ

จัดตั้งองคการ การวางแผน การปฏิบัติงานจริง การบริหารธุรกิจอยางเปนระบบ และหาแนวทางในการแกปญหา โดย

นักศึกษาจะตองฝกงานในโครงการฝกงานของมหาวิทยาลัย ภายใตการดูแลของคณาจารยที่ปรึกษาโครงการ หรือ

ฝกงานในองคการตางๆ เปนจำนวนไมนอยกวา 200 ชั่วโมง และนักศึกษาตองจัดทำรายงานสรุปผลการฝกงานเมื่อ

สิ้นสุดการฝกงาน 

    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.  



สาขาวิชาการเงิน 

 

สศ. 301   เตรียมสหกิจศึกษา             3 (3 – 0 – 6) 

CO 301 Pre-Cooperative Education  

    ศึกษาแนวคิดและความเขาใจของระบบสหกิจศึกษาตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมและทักษะดาน

ตางๆ อาทิ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเขารับการสัมภาษณงาน การพัฒนา

ทักษะในการสื่อสาร บุคลิกภาพ การทำงานเปนทีม สรางสรรคการทำงานดวยกิจกรรม 5 ส วัฒนธรรมองคกร เทคนิค

การคิดอยางสรางสรรค เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ ทักษะการเปนผูประกอบการ คุณธรรมจริยธรรม 

รวมถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ ขอควรปฏิบัติในระหวางการปฏิบัติงาน 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  

วิชาบังคับกอน: สอบได สศ. 301 และวิชาเฉพาะดาน-บังคับ อยางนอย 3 วิชา 

    ศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการธุรกิจในฐานะพนักงานของสถานประกอบการเพื่อ

เสริมสรางใหนักศึกษามีความพรอมดานงานอาชีพจากการปฏิบัติงานพื้นฐานอยางมีหลักการและเปนระบบ นักศึกษา

จะตองมีชั ่วโมงการทำงานอยางเต็มเวลารวมแลวไมนอยกวา 16 สัปดาห หรือ 1 ภาคการศึกษา รวมถึงมีการ

ประเมินผลการทำงานจากอาจารยที่ปรึกษารวมกับสถานประกอบการ นักศึกษาตองจัดทำบันทึกความกาวหนาในการ

ปฏิบัติงานในระหวางการปฏิบัติงาน รวมทั้งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดการ

ปฏิบัติงาน 

    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 หนวยกิต) 

นักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

 

 

 


