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สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน 
Bachelor of Business Administration Program in Financial and Investment Planning 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรทางวิชาการ 
แผนการศึกษาแบบปกต ิ
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   132 หน่วยกิต 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     30 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   9 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะวิชาชพี 21  หน่วยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                          96    หน่วยกิต  
 กลุ่มวิชาแกน                                51    หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บงัคับ                36    หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก                  9    หน่วยกิต 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                         6    หน่วยกิต  

 

รายวิชาในหลักสูตร 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หน่วยกิต)  
 หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
อก. 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 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   

 
กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หน่วยกิต)   
 หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วย
ตนเอง) 
ศท. 101 ทักษะการคิดเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 
GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  
ศท. 102 ความเป็นพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 
GE 102 Citizenship and Social Transformation  
ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต  3 (3 – 0 – 6) 
GE 103 Technology and Innovation for the Future   
ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพ่ือชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 
GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  
ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเด็นเกิดใหม่ของโลก 3 (3 – 0 – 6) 
GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  
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ศท. 106 ความรู้ทางการเงินและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 
GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  
ศท. 107 จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการและทักษะการเป็นผู้น า 3 (3 – 0 – 6) 
GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 
           ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  (96 หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชาแกน (51 หน่วยกิต) หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
กลุ่มวิชาบัญช ี

วกง.107 การบัญชีธุรกิจ        3 (2 – 2 - 5) 

FIP 107 Business Accounting    

 

 

 

 

 

 

วกง.213 การบัญชบีริหาร    3 (2 – 3 – 6) 

FIP 213 Managerial Accounting 

 

 

 

 

 

   

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ศศ.201*  เศรษฐศาสตร์จุลภาค  3 (3 – 0 – 6) 

EC 201 Microeconomics  

ศศ.202* เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 (3 – 0 – 6) 

EC 202 Macroeconomics  

   

กลุ่มวิชากฎหมาย 

วกง.101 กฎหมายธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

FIP 101 Business Law  

   

กลุ่มวิชาเชิงปริมาณ 

วกง.102 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3 (2 – 2 – 6) 

FIP102 Business Mathematics  

วกง.212* การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการตดัสินใจทางธุรกิจ 3 (2 – 2 – 5) 

FIP 212 Statistical Analysis for Business Decisions  

   

กลุ่มวิชาภาษา 

อก.014* ภาษาอังกฤษส าหรับการเรียนรู้โลก 3 (3 – 0 – 6) 

EN 014 English for Exploring the World  

อก.331* ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏบิัติ 3 (3 – 0 – 6) 

EN 331 Practical Business English 
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อก.332* ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ 3 (3 – 0 – 6) 

EN 332 Professional Business English 

 

 

 

   

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ 

วกง.103* การจัดการ 3 (3 – 0 – 6) 

FIP 103 Management   

วกง.105* การตลาด 3 (3 – 0 – 6) 

FIP 105 Marketing 

 

 

 

 

วกง.106* การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

FIP 106 Entrepreneurship and Business Development  

   

กลุ่มวิชาการเงิน 

วกง.104* การเงินธุรกิจ  3 (3 – 0 – 6) 

FIP 104 Business Finance  

วกง.214 ตลาดการเงินและสถาบนัการเงนิ 3 (3 – 0 – 6) 

FIP 214 Financial Market and Institutions 

 

 

 

 

   

กลุ่มวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน 

 วกง.211 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการวางแผนการเงิน 3 (3 – 0 – 6) 

FIP 211 Foundation of Financial Planning  

วกง.221 หลักการลงทุน 3 (3 – 0 – 6) 

 FIP 221 Principles of Investment  
 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (36 หน่วยกิต) หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
วกง.222* การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 3 (3 – 0 – 6) 

FIP 222 Financial Reporting Analysis  

วกง.312 

FI   

กง. 421 

การวางแผนการลงทนุ 

Strategic Financial Management 

สัมมนาทางการเงิน 

3 (3 – 0 – 6)  
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FIP 312 Investment Planning  

วกง.313 การวางแผนประกันภัย 3 (3 – 0 – 6) 

FIP 313 Insurance Planning  

วกง.314 การวางแผนวัยเกษียณ 3 (3 – 0 – 6) 

FIP 314 Retirement Planning  

วกง.323* เศรษฐศาสตร์ส าหรับการวางแผนการเงิน 3 (3 – 0 – 6) 

FIP 323 Economics for Financial Planning  
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วกง.324 กฎหมายการเงิน การธนาคาร และหลักทรัพย์ 3 (3 – 0 – 6)  

 FIP 324 Financial, Banking and Securities Law  

วกง.415 การวางแผนภาษีและการวางแผนมรดก 3 (3 – 0 – 6) 

FIP 415 Tax and Estate Planning  

วกง.416 การสร้างแผนการเงินส่วนบุคคลแบบบูรณาการ 3 (3 – 0 – 6) 

 FIP 416 Integrated Financial Plan Construction  

วกง.425* การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 3 (3 – 0 – 6) 

FIP 425 Real Estate Finance and Investment  

วกง.426* ทักษะทางวิชาชีพส าหรับนักวางแผนการเงินและการลงทุน 

ทุน 

3 (3 – 0 – 6) 

FIP 426 Professional Skills for Financial and Investment Planner  

วกง.433 การฝึกงานทางการวางแผนการเงิน 3 (0 – 18 – 0) 

 FIP 433 Financial Planning Internship   

วกง.435 การฝึกภาคปฏิบัตทิางการวางแผนการเงิน  3 (0 – 18 – 0) 

FIP 435 Practicum Training in Financial Planning   
 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก  (9 หน่วยกิต) หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
กลุ่มวิชาการลงทุน 
วกง. 441 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ 3 (3 – 0 – 6) 

FIP  441 Securities Analysis and Portfolio Management  

วกง. 442 ตราสารหนี้และตลาดตราสารหนี้ 3 (3 – 0 – 6) 

FIP  442 Fixed-Income Securities and Market  

วกง. 443 ตราสารอนุพนัธ์และตลาดอนุพนัธ์ 3 (3 – 0 – 6) 

FIP  443 Derivative Securities and Market  

วกง. 444 การจัดการความเสี่ยงทางการเงนิ 3 (3 – 0 – 6) 

FIP  444 Financial Risk Management  

วกง. 445 ประเด็นปัจจุบนัเก่ียวกับการวางแผนการเงินและการลงทุน 3 (3 – 0 – 6) 

FIP  445 Current Issues in Financial and Investment Planning                

วกง. 446 การวางแผนการลงทนุขั้นสูง 3 (3 – 0 – 6) 

FIP  446 Advanced Investment Planning   

วกง. 447 ตลาดการเงินโลกและวิกฤติการเงิน 3 (3 – 0 – 6) 

FIP  447 Global Financial Market and Financial Crises  

วกง. 431 การลงทุนในสกุลเงินเข้ารหัสและสินทรัพยด์ิจิทัล 3 (3 – 0 - 6) 

FIP  431 Cryptocurrency and Digital Assets Investment  
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วกง. 432 การลงทุนในตลาดเงินตราต่างประเทศ 3 (3 – 0 - 6) 

FIP  432 Foreign Exchange Market Investment  

วกง. 436 การลงทุนในกองทุนรวมเชิงปฏบิัติ 3 (3 – 0 - 6) 

FIP  436 Mutual Fund Investment in Practice  

วกง. 437 การลงทุนในหุ้นเชิงปฏิบัติ 3 (3 – 0 - 6) 

FIP  437 Stock Investment in Practice  

วกง. 438 การลงทุนในตราสารอนุพันธ์เชิงปฏิบัติ 3 (3 – 0 - 6) 

FIP  438 Derivatives Investment in Practice  
 
กลุ่มวิชาการวางแผนการเงิน 
 

 

วกง. 451 การวางแผนการเงินส าหรับครอบครัว 3 (3 – 0 – 6) 

FIP  451 Family Financial Planning  

วกง. 452 การเงินเชิงพฤติกรรมในการบริหารความมั่งคั่ง 3 (3 – 0 – 6) 

 FIP  452 Behavioral Finance in Wealth Management  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วกง. 453 การตลาดส าหรับบริการทางการเงิน 3 (3 – 0 – 6) 

 FIP  453 Marketing for Financial Services  

วกง. 454 ทักษะการขายแบบทีป่รึกษา 3 (3 – 0 – 6) 

 FIP  454 Consultative Selling Skills  

วกง. 455 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 3 (3 – 0 – 6) 

 FIP  455 Technological Application in Personal Financial Planning  
 
 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 

 นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
เลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้ 

หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
วกง. 141 การบริหารความมั่งคั่งเบื้องต้น 3 (3 – 0 – 6) 
FIP  141 Basic Wealth Management  
วกง. 142 การลงทุนทางเลือกเบื้องต้น 3 (3 – 0 – 6) 
FIP  142 Introduction to Alternative Investments  

 
หมายเหตุ: 1.  * วิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 2.  ทุกรายวิชาที่เป็น 3 (3 – 0 – 6) แบ่งเป็นการบรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีการฝึกปฏิบัติ

ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน และการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา ชั่วโมง 6  
ต่อสัปดาห์    
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ค าอธิบายรายวิชา 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) 
 
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หน่วยกิต)  
อก. 101 ภาษาอังกฤษในชวีิตประจ าวนั 3 (2 – 2 – 6) 
EN 101 Everyday English   

ฝึกฝนการใช้โครงสร้างพื้นฐานและส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วยการพูด
แนะน าตนเองและให้ข้อมูลส่วนตัว การบรรยายบุคลิกลักษณะ การพูดถึงเรื่องที่สนใจ เรื่องที่เป็นความชอบและ
แรงผลักดันส่วนตัวของแต่ละคน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่วไป อีกทั้งพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การ
อ่าน และการเขียนด้วยวิธีเชิงบูรณาการ 

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 ภาษาอังกฤษในบรบิททางสงัคม 3 (2 – 2 – 6) 
EN 102 Social English   

ฝึกฝนการพูดและการเขียนประโยคและส านวนที่ใช้เป็นประจ า เพื่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  
การแลกเปลี่ยนข้อมูล การเปรียบเทียบ และการอธิบายความคิดเก่ียวกับเร่ืองต่าง ๆ ในบริบททางสังคมและธุรกิจ โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการอภิปรายและการน าเสนอ ด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ 

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. 
 
อก. 103 ภาษาอังกฤษในบรบิทสากล 3 (2 – 2 – 6) 
EN 103 Global English   

ฝึกฝนการบรรยายประสบการณ์โดยระบุรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับชีวิตความ
เป็นอยู่ การท างาน และประเด็นปัญหาในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และ
การสื่อสารในโลกดิจิทัล ซึ่งส าคัญต่อการเป็นพลเมืองโลก 

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. 
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กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หน่วยกิต)  
ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 
GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  
 ศึกษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ อาทิ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา เป็นต้น รวมถึงการเชื่อมโยงความคิดและสามารถ
เลือกเครื่องมือความคิดที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การท างานและการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมี
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 ความเป็นพลเมือง และการเปลีย่นแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 
GE 102 Citizenship and Social Transformation  
 ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ สิทธิ หน้าที่และเสรีภาพของความเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมไทย สังคมโลก
และสังคมอ่ืนที่มีในปัจจุบันและอนาคต เช่น สังคมดิจิทัล สังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น  เพื่อรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมต่างๆ รวมถึงเรียนรู้วิถีแห่งชีวิต สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาวะ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และ ปัญญา  เพื่อ
พร้อมปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
 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. 
 
ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต 3 (3 – 0 – 6) 
GE 103 Technology and Innovation for the Future  
 ศึกษาบทบาท แนวคิด การรู้เท่าทัน รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่างๆ ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบที่มีต่อการด าเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนศึกษาการใช้
ประโยชน์และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 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 สุนทรียภาพกบัสุขภาวะเพื่อชีวติ 3 (3 – 0 – 6) 
GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  
 เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าจากงานศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ เปิดมุมมองใหม่ในเรื่อง
สุนทรียภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสังคมจากงานศิลปะต่าง ๆ และกีฬา ที่มีผลต่อการด ารงอยู่ของชีวิต 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 
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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 พันธมิตรทางสังคมและประเดน็เกิดใหม่ของโลก 3 (3 – 0 – 6) 
GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  
 ศึกษาการพัฒนาความร่วมมือระดับนานาชาติทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมโลก เพื่อเข้าใจประเด็นส าคัญที่เกิดข้ึนใหม่ของประชาคมโลก 
 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. 
 
ศท. 106 ความรู้ทางการเงนิและการพฒันาอย่างยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 
GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศึกษาการจัดการและตัดสินใจทางการเงินอย่างมีประสิทธิผล ทั้งการจัดการการเงินส่วนบุคคลและการ
ลงทุน  รวมทั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ชุมชน และสังคม
เป็นส าคัญ เพื่อให้เห็นถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม 

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 จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการและทักษะการเปน็ผูน้ า 3 (3 – 0 – 6) 
GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  
 ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่ส าคัญในการสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ โดยเน้นการคิดแบบ
เจ้าของ ประกอบด้วยการมีความคิดสร้างสรรค์ และการแสวงหาโอกาสในการเริ่มและด าเนินกิจการอย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรม มีภาวะผู้น าที่สามารถน าและท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล รอบรู้  และกล้าตัดสินใจทันต่อ
เหตุการณ์ 
 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. 
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 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ   (96 หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชาแกน (51 หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชาการบัญช ี
วกง.107 การบัญชีธุรกิจ 3 (2 – 2 – 5) 
FIP 107 Business Accounting  

 ศึกษาวิวัฒนาการทางการบัญชี บทบาทการบัญชีที่มีต่อสังคม หลักเกณฑ์ การวิเคราะห์ การบันทึก จ าแนก
ประเภทรายงานทางการเงิน และการจัดท ารายงานทางการเงิน รวมทั้งศึกษาการน าข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์
ส าหรับธุรกิจ และข้อจ ากัดของข้อมูลทางการบัญชี ตลอดจนจริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี 
 This course covers the evolution of accounting, the role of accounting, the analysis and 
classification for of financial reports and the preparation of financial report including the implication 
of accounting data for business.  This course also covers the restrictions on accounting data and the 
ethics of the accounting profession. 
 
วกง.213 การบัญชีบริหาร 3 (2 – 3 – 6) 
FIP 213 Managerial Accounting  

วิชาบังคับก่อน:    เคยเรียน วกง. 107 
 ศึกษาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินเพื่อการบริหารงาน การวิเคราะห์โครงการลงทุน 
การงบประมาณ แนวคิดเก่ียวกับต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุนและก าไรเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 
 This course covers the utilization of accounting information and financial statement, the 
analysis of investment project, the budgeting, the analysis of cost and profit for planning and decision 
making. 
 
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ศศ.201   เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 (3 – 0 – 6) 
EC 201    Microeconomics  

 ศึกษาแนวความคิด และหลักการเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
โดยเน้นทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการผลิต ปัจจัยต่างๆ ที่ก าหนดอุปสงค์และอุปทานของตลาด การ
ก าหนดราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ รวมไปถึงการก าหนดราคาปัจจัยการผลิต เพื่อให้
นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ และสามารถวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง 
 This course covers the concept and basic principles of economics on the allocation of limited 
resources, consumer behavior, producer behavior, determinants of demand and supply, price 
determination in the competitive market and the non-competitive market and the determination of 
factor prices. This course aims to enable students to apply economics concepts in business decisions 
and actual economic problems. 
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ศศ.202   เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 (3 – 0 – 6) 
EC 202   Macroeconomics  

 ศึกษาแนวความคิด และหลักการเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ในภาพรวมว่าด้วยรายได้ประชาชาติ การบริโภค 
การออม และการลงทุน บทบาทของภาครัฐบาล ระดับการจ้างงาน ปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืด วัฏจักรธุรกิจ บทบาท
การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการใช้นโยบายในการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

This course covers the concepts and basic principles of economics on national income, 
consumption, savings, investment, the role of government, employment, inflation and deflation, 
business cycle, international trade, international finance, the role of economic growth as well as how 
to use economics policies to stabilize the economy. 

 
กลุ่มวิชากฎหมาย 
วกง.101 
FIP 101  

กฎหมายธุรกิจ 
Business Law 

3 (3 – 0 – 6) 

 ศึกษาหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ  รูปแบบ
องค์กรธุรกิจ ขั้นตอนการจัดตั้งและการด าเนินงานของรูปแบบองค์กรทางธุรกิจ เอกเทศสัญญาที่ส าคัญบางเรื่อง เช่น 
สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญากู้ยืม เป็นต้น รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล 
 This course covers the principles of laws and practices on the civil and commercial laws 
related to business operations, the establishment of business organization, business contracts such 
as purchase agreements, property contracts, loan agreements, etc. and the digital marketing law. 
 
กลุ่มวิชาเชิงปริมาณ 
วกง.102 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3 (2 – 2 – 6) 
 FIP 102 Business Mathematics  

 ศึกษาวิชาคัลคูลัส ฟังก์ชัน ความชันของส่วนโค้ง สูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน การหาค่าสูงสุดและต่ าสุด
ของฟังก์ชันที่สัมพันธ์กับทางธุรกิจ อนุพันธ์บางส่วน อินทิเกรชัน และการประยุกต์ในทางธุรกิจ อนุกรม และการน าเอา
ความรู้เรื่องอนุกรมไปใช้ในทางธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างพอเพียงในการศึกษาธุรกิจทั้ง
ในทางทฤษฎีและการประยุกต์ 
 This course covers the calculus function, slope of the Arc formula, derivative function, the 
determining of the maximum and minimum values of functions and the application of mathematics 
in real business. 
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วกง.212 การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3 (2 – 2 – 5) 
FIP 212 Statistical Analysis for Business Decisions  

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางสถิติที่เกี่ยวกับการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ 
โดยศึกษาวิธีการจัดเก็บข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล ความน่าจะเป็น การ
ประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยและสัดส่วน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์  

This course covers the basic statistical concepts for analyzing data, forecasting and making 
business decision. This course covers data collecting, central tendency, data distribution, probability, 
statistical estimation, hypothesis testing on mean and proportion, analysis of variance, hypothesis 
using Chi-square, regression and correlation analysis. 

 
กลุ่มวิชาภาษา 
อก.014 ภาษาอังกฤษส าหรับการเรียนรู้โลก 3 (3 – 0 – 6) 
EN 014 English for Exploring the World  

 พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ และส ารวจความเป็นไปของโลก เช่น ด้านนวัตกรรม ด้านวัฒนธรรมและ
แนวความคิด โดยการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
รวมทั้งฝึกทักษะด้านการฟังและพูดในสถานการณ์ที่หลากหลายจากการเรียนรู้ด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา 
 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    

 เรียนรู้และฝึกใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อติดต่อสื่อสารให้ได้ผลตามที่ต้องการ เช่น การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ขอข้อมูล การสั่งซื้อสินค้าทางจดหมายหรืออินเทอร์เน็ต และการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในองค์กร เป็นต้น 
 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   

เรียนรู้และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ เพื่อน าไปใช้ติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในสถานการณ์
ต่าง ๆ เช่น การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองทางการค้า การใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอสินค้าและบริการ 
เป็นต้น 

Learn business English in order to use it in different situations professionally; for example, 
studying and practicing English structures in business negotiations, products and in service 
presentation. 
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กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ 
วกง.103 การจัดการ 3 (3 – 0 – 6) 
FIP 103 Management   

 ศึกษาวิวัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางการจัดการ หน้าที่หลักทางด้านการจัดการ  อันได้แก่ การ
วางแผน การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การชี้น า การจูงใจ การสื่อสาร และการควบคุม รวมถึงศึกษา
ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ ตลอดจน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ 
 This course covers the evolution of management concepts and theories which include 
organization planning, human resource management, motivation, communication and control 
including the study of modern management theory, international business management and 
environment factors as well as social responsibility and business ethics. 
 
วกง.105 การตลาด 3 (3 – 0 – 6) 
FIP 105 Marketing  

 ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด ความหมาย ขอบเขตของผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน การวางแผน 
การเลือกช่องทางการจ าหน่าย และกลยุทธ์เกี่ยวกับทางด้านการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน 
 This course covers the concepts of marketing, definitions, scope of financial products and 
services, marketing plans,  sale channels and market strategies for financial products and services. 
 
วกง.106   การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ                                                  3 (3 – 0 – 6) 
FIP 106   Entrepreneurship and Business Development 

ศึกษาความหมาย  บทบาท  ประเภท  คุณลักษณะและทักษะของผู้ประกอบการ ก าหนดแนวทางการด าเนิน
ธุรกิจในรูปแบบของแผนธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการจะได้ใช้เป็นตัวก าหนดทิศทางในการด าเนินธุรกิจจริงได้ ปลูกจิต
วิญญาณของการเป็นเจ้าของกิจการ  

This course covers the definition, roles, types, characteristics, and skills of entrepreneurs, the 
guidelines for business operations and the cultivation of business ownership spirits. 
 
กลุ่มวิชาการเงิน 
วกง.104 การเงินธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 
FIP 104 Business Finance  
วิชาบังคับก่อน:  เคยเรียน วกง. 107  

ศึกษาบทบาท หน้าที่และจริยธรรมทางธุรกิจของผู้จัดการทางการเงิน การบริหารการเงินในองค์กรธุรกิจ การ
วิเคราะห์สินทรัพย์ที่ส าคัญในการด าเนินงาน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเบื้องต้น การค านวณต้นทุนของเงินทนุ 
และแนวคิดเกี่ยวกับมูลค่าของเงินตามระยะเวลา  

This course covers the roles, duties, and business ethics of financial managers, financial 
management in business organization, asset analysis, financial ratios, calculation of capital cost and 
the time value of money. 
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วกง.214 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 3 (3 – 0 – 6) 
FIP 214 Financial Market and Institutions  

ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของตลาดการเงินและสถาบันการเงินในประเทศไทย อาทิ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันการเงินประเภทอ่ืนๆ นอกจากนี้ ยังศึกษากลไกของตลาด
การเงินและความส าคัญของสถาบันการเงินในการเชื่อมต่อกับระบบเศรษฐกิจไทยและระบบเศรษฐกิจโลก  

This course covers the roles and functions of financial markets and financial institutions in 
Thailand such as commercial banks, Bank of Thailand, The Stock Exchange of Thailand and other 
types of financial institutions. In addition, this course covers the mechanism of financial markets and 
the importance of financial institutions in Thai economy and the global economy. 

 
กลุ่มวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน 
วกง.211 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการวางแผนการเงิน 3 (3 – 0 – 6) 
FIP 211 Foundation of Financial Planning  

ศึกษาเครื่องมือทางการเงินส าหรับการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล กระบวนการในการวางแผนการเงิน 
ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล และการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ความรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับภาษีรายได้บุคคลธรรมดา  

This course covers the financial tools for personal liquidity management, financial planning 
process from data collection, data analysis and customer relationship, the basic knowledge about 
personal income tax.  
 
วกง.221 หลักการลงทุน 3 (3 – 0 – 6) 
FIP 221 Principles of Investment  
วิชาบังคับก่อน:  เคยเรียน วกง. 104  

  ศึกษาหลักการเบื้องต้นในการลงทุน ความแตกต่างระหว่างการออม การลงทุนและการเก็งก าไร ลักษณะและ
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน การค านวณความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการ การลงทุน
ทางเลือกอ่ืน 
  This This course covers the basic principles of investing, the differences between saving, 
investment and speculation, characteristics of the data and data sources used in investment analysis, 
and the risk and expected return on investment as well as alternative investments. 
 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (36 หน่วยกิต) 
วกง.222 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 3 (3 – 0 – 6) 
FIP 222 Financial Reporting Analysis  
วิชาบังคับก่อน:  เคยเรียน วกง. 104  

  ศึกษาแนวคิดและหลักการด้านรายงานทางการเงิน วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์รายงานการเงิน รวมถึง 
เครื่องมือ เทคนิคและข้อจ ากัดในการวิเคราะห์ทางการเงิน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทางการบัญชี 
เพื่อน าข้อมูลจากงบการเงินไปใช้ในฐานะนักวางแผนการเงิน 
  This course covers the concepts and principles of financial report, tools, techniques, and 
limitations for financial analysis, and the effects of any changes in accounting, Students will be able 
to use information from the financial statements for financial planning purpose. 
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วกง.312 การวางแผนการลงทุน 3 (3 – 0 – 6) 
FIP 312 Investment Planning  

วิชาบังคับก่อน:  เคยเรียน วกง. 211 และ วกง. 221 
  ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และขั้นตอนการวางแผนการลงทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน 
การกระจายการลงทุนและการเลือกสินทรัพย์ การลงทุนในตราสารทุน การลงทุนในตราสารหนี้ การลงทุนในตราสาร
อนุพันธ์ การลงทุนในทางเลือกอ่ืน การลงทุนในสังหาและอสังหาริมทรัพย์ การวัดผลการด าเนินงานของกองทุน
ประเภทต่างๆ 
  This course covers the definition, the importance of investment planning, the procedures of 
investment planning, the return on investment and risk, asset diversification, asset selection, equity 
investment, bond investment, derivative investment, alternative investments and the property and 
real estate investment, performance measurement of various types of funds. 
 
วกง.313 การวางแผนประกันภัย 3 (3 – 0 – 6) 
FIP 313 Insurance Planning  

วิชาบังคับก่อน:  เคยเรียน วกง. 211 
 ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผน
ประกันภัยกับการวางแผนทางการเงิน ประโยชน์ของการประกันภัย ประเภทของการประกันภัย เช่น การประกันชีวิต 
การประกันสุขภาพ การประกันวินาศภัย และการวิเคราะห์แผนการประกัน 

This course covers the concepts of risk management and insurance, the relationship between 
insurance planning and financial planning, the benefits of insurance, types of insurance such as life 
insurance, health insurance, casualty insurance and the analyses of insurance plans. 

 
วกง.314  การวางแผนวัยเกษียณ 3 (3 – 0 – 6) 
FIP 314 Retirement Planning  

วิชาบังคับก่อน:  เคยเรียน วกง. 211 
  ศึกษาความส าคัญของการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ ระบบบ านาญและสวัสดิการชราภาพ กองทุนประกันสังคม 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนบ านาญอ่ืนๆ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ การวางแผนการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ  
  This course covers the importance of retirement plan, the pension system, the elderly 
welfare, the social security fund, the government pension, the provident fund, the long term equity, 
the retirement mutual fund, and the retirement planning. 
 
วกง.323  เศรษฐศาสตร์ส าหรับการวางแผนการเงิน 3 (3 – 0 – 6) 
FIP 323 Economics for Financial Planning  

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและความส าคัญของนโยบายเศรษฐกิจ ทั้งนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง 
รวมทั้งศึกษาผลกระทบของการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจที่มีต่อตลาดการเงิน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ตัดสินใจลงทุนทางการเงินและวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสม 
 This course covers the characteristics and the importance of both monetary and fiscal 
policies, the impacts of economic policies on the financial market.  Students will be able to apply 
the concepts in order to make financial investment decisions and appropriate financial planning. 
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วกง.324 กฎหมายการเงิน การธนาคาร และหลักทรัพย์ 3 (3 – 0 – 6) 
FIP 324 Financial, Banking and Securities Law  

 ศึกษาข้อบังคับและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงิน สถาบันการเงิน และหลักทรัพย์ รวมทั้งการท า
ธุรกรรมทางการเงินและการลงทุน 
 This course covers the laws and regulations related to financial market, financial institutions, 
and equities as well as financial and investment transactions. 
 
วกง.415  การวางแผนภาษีและการวางแผนมรดก 3 (3 – 0 – 6) 
FIP 415 Tax and Estate Planning  

วิชาบังคับก่อน:  เคยเรียน วกง. 211 
  ศึกษาลักษณะของการวางแผนภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การค านวณภาษี  การค านวณรายได้สุทธิ 
ค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน  การวางแผนการจัดการทรัพย์สินและมรดก วัตถุประสงค์ของการจัดการมรดก กลยุทธ์เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์เฉพาะส าหรับการวางแผนมรดก 
  This course covers the characteristics of tax planning, personal income tax, the calculating of 
tax, net income, expenses, and tax deductions. This course also covers the estate planning, estate 
planning objectives, strategies to achieve objectives, and specific strategies for estate planning. 
 
วกง. 416 การสร้างแผนการเงินส่วนบุคคลแบบบูรณาการ 3 (3 – 0 – 6) 
FIP  416 Integrated Financial Plan Construction  

วิชาบังคับก่อน:  เคยเรียน วกง. 211 วกง. 312 วกง. 313 วกง. 314 และ วกง. 415 
ศึกษาการวางแผนการเงินเชิงบูรณาการโดยน าองค์ความรู้ภาคทฤษฎีมาผนวกกับการฝึกปฏิบัติในการ

วิเคราะห์ลูกค้า นักศึกษาจะสามารถเสนอแนะรูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในองค์รวมที่รวมถึงการออม การ
ลงทุน การวางแผนภาษี และการวางแผนการเกษียณ  

This course covers the integrated financial planning by incorporating theoretical knowledge 
with practice in analyzing customers.   Students will be able to propose the integrated financial 
planning which includes saving, investment, tax planning, retirement planning. 

 
วกง. 425 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 3 (3 – 0 – 6) 
FIP  425 Real Estate Finance and Investment  

วิชาบังคับก่อน:  เคยเรียน วกง. 221 
ศึกษาความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ประเภทของดอกเบี้ยในการ

กู้ยมืเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้  
This course covers the risk and returns in real estate investing, types of interest on real estate 

loan and the valuation of real estate that generates income.  
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วกง.426  ทักษะทางวิชาชีพส าหรับนักวางแผนการเงินและการลงทุน 3 (3 – 0 – 6) 
FIP 426 Professional Skills for Financial and Investment Planner  

 ฝึกฝนให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการเป็นมืออาชีพในด้านการ
วางแผนการเงิน ทักษะในการน าเสนอ การเจรจาต่อรอง ทักษะในการสื่อสาร ความเป็นผู้ประกอบการ บุคลิกภาพ 
และการท างานเป็นทีม เป็นต้น  
 Students will be able to develop their skills and characteristics that are necessary to become 
the professional certified financial planner such as presentation skill, negotiation skill, communication 
skill, entrepreneurship, personality and teamwork etc. 
 
วกง.433 การฝึกงานทางการวางแผนการเงิน 3 (0 – 18 – 0) 
FIP 433 Financial Planning Internship  

วิชาบังคับก่อน:  เคยเรียน วกง.416 
 ศึกษาถึงการปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อเสริมสร้างความ
พร้อมให้กับนักศึกษาในสายอาชีพ โดยมีการประเมินผลงาน/โครงงานที่ได้รับมอบหมาย จากคณาจารย์และสถาน
ประกอบการ 
 This course covers the practice in workplace related to financial and investment field in order 
to strengthen students’ professional work readiness. The work/ assignment/ project will be evaluated 
by instructors and workplaces.  
 
วกง.435 การฝึกภาคปฏิบัตทิางการวางแผนการเงิน              3 (0 – 18 – 0) 
FIP 435 Practicum Training in Financial Planning                                            

วิชาบังคับก่อน:  เคยเรียน วกง.416  
 ศึกษาถึงการปฏิบัติทางการวางแผนการเงิน โดยมุ่งเน้นการลงมือวางแผนการเงินเชิงบูรณาการ วิเคราะห์
ข้อมูลของลูกค้า นักศึกษาจะสามารถเสนอแนะการวางแผนการเงินแบบองค์รวมที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง โดยมี
การประเมินผลงาน/โครงงานที่ได้รับมอบหมาย จากคณาจารย์และสถานประกอบการ 
 This course covers the financial planning practice by focusing on the implementation of 
integrated financial planning, the analysis of customer. Students enable to suggest integrated financial 
planning which is suitable for the risk and expected return.  The work/  assignment/  project will be 
evaluated by instructors and workplaces.  
 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (9 หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชาการลงทุน 
วกง.441 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ 3 (3 – 0 – 6) 
FIP 441 Securities Analysis and Portfolio Management   

วิชาบังคับก่อน:  เคยเรียน วกง.221  
ศึกษาหลักการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์  ประเภทของหลักทรัพย์  การวัดความเสี่ยงและ

การค านวณผลตอบแทน ทฤษฎีการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์สมัยใหม่ ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์   การ
ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน และการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง  

This course covers the principles of investment, the analysis of securities, the types of 
securities, the risk and return return measurement of securities, the theory of modern securities 
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management, market efficiency, valuation of securities, factors influenced the investment decisions, 
and diversification for minimizing risk. 

 
วกง.442 ตราสารหนี้และตลาดตราสารหนี้ 3 (3 – 0 – 6) 
FIP 442 Fixed-Income Securities and Market  

วิชาบังคับก่อน:  เคยเรียน วกง. 221  
ศึกษาตลาดตราสารหนี้ และความเป็นมาของตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทย ประเภทตราสารหนี้ โครงสร้าง

อัตราผลตอบแทน รวมถึงความเสี่ยง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ และการจัดอันดับเครดิต
ของตราสารหนี้  

This course covers the bond market and the history of the bond market in Thailand, types 
of bond debt, the rate of return, risk, factors affecting bond yield, and the credit rating of bond.  

 
วกง.443 ตราสารอนุพันธ์และตลาดอนุพันธ์ 3 (3 – 0 – 6) 
FIP 443 Derivative Securities and Market  

วิชาบังคับก่อน:  เคยเรียน วกง. 221  
ศึกษาประเภทของตราสารอนุพันธ์ วิวัฒนาการและกลไกของตลาดอนุพันธ์ องค์กรที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแล

ตลาดอนุพันธ์ การประเมินมูลค่าตราสารอนุพันธ์ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาของตราสารอนุพันธ์  
This course covers types of derivatives, the evolution and mechanism of derivatives market, 

organizations involved in the supervision of the derivatives market, the valuation of derivatives, and 
factors affecting the price of derivatives and techniques for using derivatives to determine investment 
strategies. 

 
วกง.444 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 3 (3 – 0 – 6) 
FIP 444 Financial Risk Management  

วิชาบังคับก่อน:  เคยเรียน วกง. 221  
ศึกษาความเสี่ยงทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมูลค่าบริษัท ความเสี่ยงของสถาบัน

การเงิน การวัดค่าความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง  
This course covers the financial risks in various forms, the impact of risk on company value, 

the risk of financial institutions, risk measurement and risk management. 
 

วกง.445 ประเด็นปัจจุบันเก่ียวกับการวางแผนการเงินและการลงทุน  
FIP 445     Current Issues in Financial and Investment Planning                      3 (3 – 0 – 6) 
วิชาบังคับก่อน:  เคยเรียน วกง. 221  

ศึกษาประเด็นปัจจุบันที่น่าสนใจในเร่ืองการวางแผนการเงินและการลงทุน  
This course covers the interesting current issues regarding in financial and investment 

planning. 
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วกง.446 การวางแผนการลงทุนขั้นสูง 3 (3 – 0 – 6) 
FIP 446 Advanced Investment Planning  

วิชาบังคับก่อน:  เคยเรียน วกง. 221  
ศึกษาผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนต่างๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์  

การลงทุนในทางเลือกอ่ืนและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น การจัดการพอร์ตลงทุน และการเงินเชิงพฤติกรรม  
This course covers the return and risk of various investments such as equity, bond, derivative, 

alternative investments, and real estate investments, portfolio management, and behavioral finance.  
 
วกง.447 

 
ตลาดการเงินโลกและวิกฤติการเงิน 

 
3 (3 – 0 – 6) 

FIP 447 Global Financial Market and Financial Crises  
วิชาบังคับก่อน:  เคยเรียน วกง. 214  

 ศึกษาลักษณะและการด าเนินงานของตลาดเงินและตลาดทุน รวมทั้งสถาบันการเงินในระดับโลก ความ
เชื่อมโยงของตลาดการเงินในระดับโลกและตลาดการเงินในประเทศไทย รวมทั้งศึกษาวิกฤติการทางการเงินโลก สาเหตุ
และผลกระทบของวิกฤติการดังกล่าว และกลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบของวิกฤติการทางการเงิน 
 This course covers the characteristics and operation of money and capital market, the global 
financial institutions, the linkage between global financial markets and financial markets in Thailand 
as well as the global financial crisis, the causes and effects of the crisis and strategies for minimizing 
impacts of the financial crisis. 
 
วกง.431  การลงทุนในสกุลเงินเข้ารหัสและสินทรัพย์ดิจิทัล        3 (3 – 0 – 6)  
FIP 431  Cryptocurrency and Digital Assets Investment 
 ศึกษาประเภทของสกุลเงินเข้ารหัสและสินทรัพย์ดิจิทัล  กลไกการท างานของสกุลเงินเข้ารหัสและสินทรัพย์
ดิจิทัล การลงทุนในสกุลเงินเข้ารหัสและสินทรัพย์ดิจิทัล  
 This course covers types of cryptocurrency and digital assets investment.  In addition, this 
course covers the mechanism of cryptocurrency and digital assets investment.  Furthermore, this 
course includes how to invest cryptocurrency and digital assets investment. 
 
วกง.432 การลงทุนในตลาดเงินตราต่างประเทศ 3 (3 – 0 - 6) 
FIP 432 Foreign Exchange Market Investment 
 ศึกษาการซื้อขายแบบเรียลไทม์ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พฤติกรรมการซื้อขาย และการบริหาร
ความเสี่ยง นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังรวมถึงการใช้การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและการแลกเปลี่ยนข้าม
สกุลเงิน และการวิเคราะห์ทางเทคนิคและผลกระทบของปัจจัยพื้นฐานในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 This course studies real- time trading in foreign exchange, trading behaviour and risk 
management.  In addition, this course includes use of foreign exchange forwards and cross- currency 
swaps.  Furthermore, technical analysis and impact of fundamentals upon foreign exchange trading 
are included. 
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วกง.436 การลงทุนในกองทุนรวมเชิงปฏิบัติ 3 (3 – 0 - 6) 
FIP 436 Mutual Fund Investment in Practice 
 ศึกษาประเภทของกองทุนรวม และวิธีการวิเคราะห์กองทุนรวม นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังรวมถึงพื้นฐาน
ส าหรับการลงทุนในกองทุนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 This course studies types of mutual fund and mutual fund analysis approaches.  In addition, 
this course provides a solid foundation for effective mutual fund investment. 
 
วกง.437 การลงทุนในหุ้นเชิงปฏิบัต ิ 3 (3 – 0 - 6) 
FIP 437 Stock Investment in Practice                                                       
 ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของการลงทุนในหุ้น นักศึกษาสามารถใช้การวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคในทาง
ปฏิบัติได้  ข้อมูลจริงและเครื่องมือส าหรับการลงทุนได้ถูกน ามาใช้ในการอภิปรายในชั้นเรียนเก่ียวกับการตัดสินใจลงทนุ
และการประเมินมูลค่า 
 This course studies the fundamental concepts of stock investment. The student will be able 
to apply fundamental and technical analysis in practice. The real data and investment tools will be 
used in-class discussion about investment decisions and valuation. 
 
วกง.438  การลงทุนในตราสารอนุพันธ์เชิงปฏิบัติ  3 (3 – 0 - 6) 
FIP 438 Derivatives Investment in Practice 
 ศึกษาพื้นฐานตราสารอนุพันธ์ประเภทต่างๆ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟอร์เวิร์ด สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฟิว
เจอร์ออปชัน รวมทั้งโครงสร้างตลาดของตราสารอนุพันธ์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถ ประยุกต์ใช้ตราสาร
อนุพันธ์ และการวิเคราะห์ทางเทคนิคและผลกระทบของปัจจัยพื้นฐานในการซื้อขายแลกเปลี่ยนตราสารอนุพันธ์ 
 This course covers the types of derivatives such as futures contracts.  futures contract and 
futures options as well as the structure of the derivatives market. The student will be able understand 
and apply be able to Applying derivatives and technical analysis and impact of fundamentals in 
derivatives trading. 
 
กลุ่มวิชาการวางแผนการเงิน 
วกง.451 การวางแผนการเงินส าหรับครอบครัว 3 (3 – 0 – 6) 
FIP 451 Family Financial Planning  
วิชาบังคับก่อน:  เคยเรียน วกง. 211  

ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล รวมถึงประยุกต์ใช้แนวคิดในการวางแผนการเงินกับบุคคลใน
ครอบครัว การบริหารเงินและรายได้ บริหารความมั่งคั่ง และการบริหารความเสี่ยงในครอบครัว 
             This course covers the personal financial planning, the implication of financial planning 
concepts to family member, the financial and income management and wealth management and 
risk management for family. 
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วกง.452 การเงินเชิงพฤติกรรมในการบริหารความมั่งคั่ง 3 (3 – 0 – 6) 
FIP 452 Behavioral Finance in Wealth Management  
วิชาบังคับก่อน:  เคยเรียน วกง. 312  

ศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาการลงทุน พฤติกรรมของตลาด และพฤติกรรมของผู้ลงทุน  การน าองค์ความรู้
ทางด้านการเงินเชิงพฤติกรรมมาใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะของอคติของผู้ลงทุนแต่ละราย  

This course covers investment psychology, market behavior, and investor behavior, the 
implication of behavioral finance to analyze the characteristics of the bias of an individual investor. 

 
วกง.453 การตลาดส าหรับบริการทางการเงิน 3 (3 – 0 – 6) 
FIP 453 Marketing for Financial Services  
วิชาบังคับก่อน:  เคยเรียน วกง. 312  

ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในธุรกิจบริการทางการเงิน ทั้งนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึง
สภาพแวดล้อมทางการตลาดในธุรกิจบริการทางการเงิน กลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการทางการเงิน และการ
บริหารจัดการลูกค้าทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ  

This course covers the application of marketing strategies in the financial services.  Students 
will be able to learn the market environment of financial service business, marketing strategies for 
financial services business, and customer management for both individual and business customers. 
 
วกง.454 ทักษะการขายแบบที่ปรึกษา 3 (3 – 0 – 6) 
FIP 454 Consultative Selling Skills  

ศึกษาเก่ียวกับจิตวิทยา และทักษะในการให้ค าปรึกษาแบบมืออาชีพ กระบวนการในการขาย การปฏิสัมพันธ์
กับลูกค้า เป็นการเรียนเชิงปฏิบัติโดยใช้การฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย และการใช้บทบาทสมมติ 

This course covers psychology and professional counseling skills, sales process, customer 
relationship. This course will be the practical study using practices and role plays. 

 
วกง.455 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 3 (3 – 0 – 6) 
FIP 455 Technological Application in Personal Financial Planning  
วิชาบังคับก่อน:  เคยเรียน วกง. 211  

ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟท์แวร์ต่างๆ ในการค านวณผลตอบแทนเพื่อเปรียบเทียบแผนการ
เงินส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการลงทุน แผนการประกัน วางแผนด้านภาษี และการวางแผนเพื่อการเกษียณ 

This course covers the application of information technologies and software for calculating 
returns and comparing personal financial plans included investment plans, insurance plans, tax plans 
and retirement plans. 
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ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  (6 หน่วยกิต) 
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาเลือกเสรี รวมแล้วไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต จากคณะวิชาอ่ืนที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งไม่ใช่วิชาศึกษาทั่วไป และคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรี โดยหลักสูตรมีวิชาเลือกเสรีที่เปิด 
ดังนี้ 

 
วกง.141 การบริหารความมั่งคั่งเบื้องต้น 3 (3 – 0 – 6) 
FIP 141 Basic Wealth Management  

 ศึกษาความส าคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลอันประกอบด้วยการวางแผนหารายได้ การวางแผนการ
ใช้จ่าย การออม การลงทุน การวางแผนภาษี การวางแผนประกันภัย และการวางแผนเพื่อการเกษียณ  
  This course covers the importance of personal financial planning which include earning 
planning, spending planning, saving planning, investment planning, tax planning, insurance planning 
and retirement planning. 
 
วกง.142  การลงทุนทางเลือกเบื้องต้น 3 (3 – 0 - 6) 
FIP 142  Introduction to Alternative Investments 
 หลักสูตรนี้จะแนะน าการลงทุนทางเลือก ซึ่งรวมถึงทองค า อสังหาริมทรัพย์ ตลาดค้าค่ าเงิน สินทรัพย์ดิจิทัล 
และการลงทุนทางเลือกอ่ืนๆ ในฉบับปัจจุบัน นักเรียนจะได้รับทักษะและกลยุทธ์ 
ในการเลือกแผนการลงทุน 
 This course will introduce alternative investments—including gold, real estate, FOREX, digital 
asset and other alternative investment in current issue. The student will gain the skills and strategies 
to choose the investment plan. 


