
 

 

หลักสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการเงนิและการลงทนุ 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการลงทุน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2562 มีจํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต ดังน้ี 
       1) โครงสร้างหลักสูตร  
       (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต
 - กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต
 - กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต
 - กลุ่มสาระภาษากับการส่ือสาร  13  หน่วยกิต
 - กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 5  หน่วยกิต
 - กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   100 หน่วยกิต
 - วิชาแกน  30 หน่วยกิต
 - วิชาเฉพาะบังคับ  55 หน่วยกิต
 - วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต
        2) รายวิชาเรียน 
  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต
   1.1) กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข    ไม่น้อยกว่า    6            หน่วยกิต
                          กิจกรรมพลศึกษา              1(0-2-1) 
             (Physical Education Activity)   

 และให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิตจากรายวิชาใน
หมวดศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 

          1.2) กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า   3   หน่วยกิต 
    ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวด

ศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ    
   1.3) กลุ่มสาระภาษากับการส่ือสาร    13   หน่วยกิต
                             วิชาภาษาไทย            3( - - ) 
                             วิชาภาษาอังกฤษ            9( - - ) 
                             วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์            1( - - ) 
                       1.4) กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่นอ้ยกว่า    5   หน่วยกิต
                              01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน           2(2-0-4) 
                              (Knowledge of the Land) 

และให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาใน
หมวดศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 



 

 

   1.5) กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า         3  หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวด
ศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 

       (2) หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า                    100   หน่วยกิต
   - วิชาแกน        30  หน่วยกิต
 03753111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6)
                   (Microeconomics) 
 03753112  เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6)
                   (Macroeconomics) 
 03757112  องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
                   (Organization and Management) 
 03757122  สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
                  (Business Statistics) 
 03757222  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6)
                   (Quantitative Analysis for Business) 
 03757231  กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
                   (Business Law) 
 03758111  หลักการตลาด 3(3-0-6)
                   (Principles of Marketing) 
 03759211 การจัดการทางการเงิน I 3(3-0-6)
                   (Financial Management I) 
 03760171  หลักการบัญชีเบ้ืองต้น 3(3-0-6)
                   (Principles of Accounting) 
 03761111  หลักการผลิตและการดําเนินการ 3(3-0-6)
                   (Principles of Production and Operations)  
   - วิชาเฉพาะบังคับ    55  หน่วยกิต
 03757442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
  (Strategic Management) 
 03759212 การรายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน 3(3-0-6)
                   (Financial Reporting and Analysis) 
                        03759231 หลักการลงทุน 3(3-0-6)
                                    (Principles of Investment) 
 03759241  ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 3(3-0-6)
                   (Financial Markets and Institutions) 
                        03759311  การส่ือสารและการนําเสนอข้อมูลทางการเงิน 3(2-2-5)
  (Financial Communication and Presentation) 



 

 

 03759312 จริยธรรม การกํากับดูแลกิจการ กฎหมาย 3(3-0-6)
                 และระเบียบกฎเกณฑ์   
   (Ethics, Corporate Governance, Law and Regulations) 
 03759321  การจัดการทางการเงิน II 3(3-0-6)
                   (Financial Management II) 
 03759331  การลงทุนในตราสารทุน 3(3-0-6)
                   (Investment in Equity Securities) 
 03759332  การลงทุนในตราสารหน้ี 3(3-0-6)
                   (Investment in Fixed Income Securities) 
 03759333  การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 3(3-0-6)  
                   (Investment in Derivative Securities) 
 03759351  การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ I 3(3-0-6)
                   (International Financial Management I) 
 03759361 การประกันภัย 3(3-0-6)
                   (Insurance) 
 03759371  การวางแผนทางการเงินบุคคล I 3(3-0-6)
                   (Personal Financial Planning I)  
 03759426  คอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางการเงินและการลงทุน 3(2-2-5)
                   (Computer Application in Finance and Investment) 
 03759461  การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 3(3-0-6)
                   (Financial Risk Management) 
 03759491  ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการเงินและการลงทุน 3(3-0-6)
                   (Basics Research Methods in Finance and Investment) 
 03759497  สัมมนา 1 
                   (Seminar) 
 03759498  ปัญหาพิเศษ 3 
                   (Special Problems) 
 03760271  การบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6)
                   (Accounting for Business Management) 
    
                        - วิชาเฉพาะเลือก  ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต
     ให้เลือกเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากตัวอย่างรายวิชาต่อไปน้ี 
 03759341  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางการเงิน 3(3-0-6)
                   (Financial Management Information System) 
 03759342  การจัดการสินเช่ือ 3(3-0-6)
                   (Credit Management) 



 

 

 03759352  การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ II 3(3-0-6)
                   (International Financial Management II) 
 03759362  การประกันชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6)
                   (Life and Health Insurance) 
 03759422 การจัดทํางบประมาณและการวางแผนทางการเงิน 3(3-0-6)
  (Budgeting and Financial Planning) 
 03759423  การเงินสําหรับการประกอบการ 3(3-0-6)
  (Entrepreneurial Finance) 
 03759424  การควบรวม การเข้าซ้ือ และการปรับโครงสร้างกิจการ 3(3-0-6)
  (Mergers, Acquisitions and Corporate Restructuring) 
 03759425  การวิเคราะห์และประเมินโครงการ 3(3-0-6)
  (Project Analysis and Evaluation) 
 03759431  การลงทุนทางเลือก 3(3-0-6)
  (Alternative Investment) 
 03759432  การเงินเชิงพฤติกรรม 3(3-0-6)
  (Behavioral Finance) 
 03759433  การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์  3(3-0-6)
  (Portfolio Management) 
 03759441 การธนาคารพาณิชย์ 3(3-0-6)
  (Commercial Banking) 
 03759442  การวาณิชธนกิจ 3(3-0-6)
  (Investment Banking) 
 03759462  การประกันวินาศภัย 3(3-0-6)
                   (Non-Life Insurance) 
 03759471  การวางแผนทางการเงินบุคคล II 3(3-0-6)
  (Personal Financial Planning II) 
 03759490  สหกิจศึกษา  6 
  (Cooperative Education)   
 03759496  เร่ืองเฉพาะทางการเงินและการลงทุน 3(3-0-6)
  (Selected Topics in Finance and Investment) 
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

 
 
 
 
 



 

 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาที่เป็นรหัสวิชาของหลักสูตร 

03759211 การจัดการทางการเงิน I                                                                     3(3-0-6)  
 (Financial Management I) 

 ขอบเขตและบทบาทของผู้บริหารทางการเงิน วัตถุประสงค์และความสําคัญของการจัดการ
ทางการเงิน หลักการวางแผนและควบคุมทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน งบประมาณเงินทุน อัตรา
ผลตอบแทนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การจัดการแหล่งเงินทุนระยะสั้น ปานกลางและ
ระยะยาว การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ถาวร และนโยบายอ่ืนๆ ทางการเงิน 

03759212 การรายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน       3(3-0-6) 
 (Financial Reporting and Analysis)  

 วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 03759211  
 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์งบการเงิน หลักเกณฑ์การบันทึกกําไรทางบัญชีและสินทรัพย์
ตามเกณฑ์คงค้าง การวิเคราะห์กระแสเงินสด ความแตกต่างของมาตรฐานการบัญชีในแต่ละประเทศ 
มาตรฐาน  การบัญชีระหว่างประเทศ การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์สินทรัพย์และโครงสร้าง
เงินทุน การบัญชีภาษีเงินได้ สัญญาเช่าและหน้ีสินนอกงบดุล 

03759231 หลักการลงทุน  3(3-0-6) 
 (Principles of Investment) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759211 

 ความหมายและประเภทของการลงทุน ประเภทหลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทนและความ
เส่ียง ทฤษฎีการกําหนดราคาสินทรัพย์ การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ตราสารทุน ตราสาร
หน้ี และตราสารอนุพันธ์ 

03759241* ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน    3(3-0-6) 
 (Financial Markets and Institutions) 

 ความหมายและความสําคัญของระบบการเงิน การกําหนดอัตราดอกเบี้ยและราคา
หลักทรัพย์ในตลาด ประเภทตลาดการเงินและสถาบันการเงิน ผู้มีส่วนร่วมในตลาดการเงิน เคร่ืองมือ
ทางการเงินในตลาดการเงิน การดําเนินงานของสถาบันการเงิน ความเช่ือมโยงระหว่างตลาดการเงิน
และสถาบันการเงินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 

03759311 การสื่อสารและการนําเสนอข้อมูลทางการเงิน 3(2-2-5) 
 (Financial Communication and Presentation) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759231 

 ศึกษาและฝึกฝนทักษะการอ่าน การเขียน และการนําเสนอทางการเงินอย่างมีหลักการและ
เหตุผล รวมถึงการตีความและสรุปความจากเอกสารวิชาการทางการเงิน คําศัพท์ทางการเงิน การ
พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้สื่อเพ่ือการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
 



 

 

03759312 จริยธรรม การกํากับดูแลกิจการ กฎหมาย และระเบียบกฎเกณฑ์ 3(3-0-6) 
 (Ethics, Corporate Governance, Law and Regulations) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759231 

 จริยธรรม จรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ การกํากับดูแลกิจการที่ดี 
การรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคมและส่ิงแวดล้อม กฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์ กิจกรรมหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ และ
การให้คําแนะนําการลงทุนที่เหมาะสม  

03759321 การจัดการทางการเงิน II 3(3-0-6) 
 (Financial Management II) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759211 

 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการเงินเพ่ือการตัดสินใจทางการเงิน การวิเคราะห์และตัดสินใจ
ทางการเงินเก่ียวกับการลงทุนในสินทรัพย์ การจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ การจัดหา
เงินทุนระยะส้ันและระยะปานกลาง การเช่าทางการเงิน และการออกหลักทรัพย์ 

03759331 การลงทุนในตราสารทุน 3(3-0-6) 
 (Investment in Equity Securities) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759231 

 ลักษณะของตราสารทุน การวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐาน การประเมินมูลค่าตราสารทุน การ
วิเคราะห์เทคนิค การวิเคราะห์การจําลองสถานการณ์ กลยุทธ์การจัดการการลงทุนในกลุ่มตราสาร
ทุน 

03759332 การลงทุนในตราสารหนี้    3(3-0-6) 
 (Investment in Fixed Income Securities) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759231 

 ลักษณะและประเภทของตราสารหนี้ ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารหนี้ การประเมิน
มูลค่าตราสารหน้ี ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลตอบแทนของตราสารหนี้ การวิเคราะห์อายุเฉลี่ยของตราสาร
หน้ีโดยให้นํ้าหนักตามมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดและอัตราการเปลี่ยนแปลงของความชันของ
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ หลักทรัพย์ที่มีการจดจํานอง
รองรับ หลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์รองรับ กระบวนการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบ้ีย การจัดการลงทุนในกลุ่มตราสารหน้ี 

03759333 การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 3(3-0-6) 
 (Investment in Derivative Securities) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759231 

 ลักษณะของตราสารอนุพันธ์ซ่ึงรวมถึงตราสารสิทธ์ิที่จะซ้ือหรือขายทรัพย์สิน สัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าฟิวเจอร์ส สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟอร์เวิร์ด สัญญาสวอป ทฤษฎีดุลยภาพของตราสาร
อนุพันธ์ การประเมินมูลค่าตราสารอนุพันธ์ การใช้ตราสารอนุพันธ์ในการลดความเส่ียงและการเก็ง
กําไร 

 



 

 

03759341 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial Management Information System) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759211 

 แนวคิดระบบสารสนเทศทางการเงิน ทั้งระบบเงินสด ระบบบัญชีลูกหน้ี ระบบการควบคุม
สินค้าคงเหลือ และระบบค่าจ้างเงินเดือน การใช้โปรแกรมทางการเงิน  

03759342 การจัดการสินเชื่อ  3(3-0-6) 
 (Credit Management) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759211 

 หลักการและพื้นฐานสินเช่ือ ประเภท วัตถุประสงค์ และนโยบายสินเช่ือ เทคนิคการ
วิเคราะห์สินเช่ือ การวิเคราะห์โครงการสินเชื่อ ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ เง่ือนไขเก่ียวกับสินเช่ือ 
การกําหนดวงเงิน สินเช่ือเพ่ือการนําเข้าและส่งออก การจัดการหน้ีมีปัญหา 

03759351 การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ I 3(3-0-6) 
 (International Financial Management I) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759211 

 สภาพแวดล้อมทางการเงินระหว่างประเทศซ่ึงรวมถึงระบบการเงินระหว่างประเทศ 
ดุลการชําระเงิน เง่ือนไขเสมอภาคระหว่างประเทศ ตลาดการเงินและเคร่ืองมือทางการเงินระหว่าง
ประเทศตลอดจนตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราแลกเปล่ียน การพยากรณ์
อัตราแลกเปล่ียน การวัดและการจัดการความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

03759352 การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ II  3(3-0-6) 
 (International Financial Management II) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759351 

 มุมมองระหว่างประเทศของการจัดการทางการเงินธุรกิจ การตัดสินใจพื้นฐานทางการเงิน
ของบริษัทระหว่างประเทศในด้านนโยบายการลงทุน การจัดหาเงินทุน และเงินปันผล บรรษัทภิบาล 
การภาษีอากรระหว่างประเทศ ระบบการบัญชีระหว่างประเทศ 

03759361 การประกันภัย 3(3-0-6) 
 (Insurance) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759211 

 หลักการและทฤษฎีการประกันภัย ความเส่ียงและการจัดการความเส่ียง ตลาดประกันภัย 
รูปแบบของการประกันภัย ขอบเขตของการดําเนินงานของธุรกิจประกันภัย ความสําคัญและ
ประโยชน์ของการประกันภัยในทางเศรษฐกิจและสังคม สถาบันการประกันภัยในประเทศไทย 

03759362 การประกันชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 
 (Life and Health Insurance) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759361 

 ความหมาย ความสําคัญของการประกันชีวิตและสุขภาพ ประเภทของการประกันชีวิตและ
สุขภาพ เง่ือนไขของกรมธรรม์ การคิดค่าเบ้ียประกัน 

 



 

 

03759371   การวางแผนทางการเงินบุคคล I  3(3-0-6) 
 (Personal Financial Planning I) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759211 

 ความหมายและความสําคัญของการวางแผนการเงิน กระบวนการในการวางแผนทาง
การเงิน การจัดทํางบประมาณส่วนบุคคล การบริหารเงินสด การจัดการสินเชื่อส่วนบุคคล การ
วิเคราะห์ทางการเงินส่วนบุคคล 

03759422 การจัดทํางบประมาณและการวางแผนทางการเงิน  3(3-0-6) 
 (Budgeting and Financial Planning) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759211 

 การวางแผนทางการเงินเชิงกลยุทธ์ การพยากรณ์ทางการเงิน การจัดทํางบประมาณ การ
จัดเตรียมงบการเงินล่วงหน้า การติดตามและควบคุมการปฎิบัติตามแผนทางการเงิน 

03759423 การเงินสําหรับการประกอบการ  3(3-0-6) 
 (Entrepreneurial Finance) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759211 

  การจัดการทางการเงินสําหรับการเริ่มต้นธุรกิจ การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงินใน
ระยะส้ันและระยะยาว การวิเคราะห์งบการเงิน การตัดสินใจทางการเงินในแต่ละช่วงธุรกิจ 

03759424 การควบรวม การเข้าซื้อ และการปรับโครงสร้างกิจการ  3(3-0-6) 
 (Mergers, Acquisitions and Corporate Restructuring) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759211 

  แนวคิด กระบวนการ กลยุทธ์ และกลวิธีของการควบรวมและการเข้าซ้ือ แรงจูงใจและ
การเสริมซึ่งกันและกันของการควบรวมและการเข้าซื้อ ประเด็นทางกฎหมาย การบัญชี และการ
ภาษีอากรของการควบรวมและการเข้าซ้ือ การจัดหาทุนและการประเมินมูลค่า การฟ้ืนฟูกิจการ 
การสร้างมูลค่าผ่านการปรับโครงสร้างกิจการ 

03759425 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ 3(3-0-6) 
 (Project Analysis and Evaluation) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759211 

  การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์และประเมินโครงการเพ่ือการตัดสินใจลงทุน การ
พยากรณ์กระแสเงินสด การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ การติดตามและควบคุมโครงการ การ
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 

03759426 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางการเงินและการลงทุน 3(2-2-5) 
 (Computer Application in Finance and Investment) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759231 

 การคํานวณทางการเงินเบ้ืองต้นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพยากรณ์ทางการเงิน 
งบประมาณการลงทุน ความเส่ียงและสถิติสําหรับกลุ่มหลักทรัพย์ ผลตอบแทนจากกลุ่มหลักทรัพย์
การลงทุนและเส้นประสิทธิภาพ การวัดประสิทธิภาพการลงทุนด้วยเส้นตลาดหลักทรัพย์ ทฤษฎี
ตลาดที่มีประสิทธิภาพและแบบจําลองการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ 



 

 

03759431 การลงทุนทางเลือก  3(3-0-6) 
 (Alternative Investment) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759231 

 ภาพรวมของการลงทุนในทางเลือกอ่ืน กลยุทธ์การลงทุนในทางเลือกอื่น ตราสารอนุพันธ์  
อสังหาริมทรัพย์ โลหะมีค่า สินค้าโภคภัณฑ์ และตราสารอนุพันธ์บนสินค้าโภคภัณฑ์ ธุรกิจเงินร่วม
ลงทุน  

03759432 การเงินเชิงพฤติกรรม 3(3-0-6) 
 (Behavioral Finance) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759231 

 พฤติกรรมนักลงทุนและการเงินเชิงพฤติกรรมเบ้ืองต้นซ่ึงรวมถึงการแยกแยะทฤษฎีทาง
การเงินแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการเงินพฤติกรรม ความผิดปกติของพฤติกรรมการลงทุน แนวปฏิบัติ
ในการจัดการลงทุนกลุ่มหลักทรัพย์และการตัดสินใจปรับการกระจายการลงทุนซึ่งคํานึงถึงพฤติกรรม
เหล่าน้ี 

03759433 การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ 3(3-0-6) 
 (Portfolio Management) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759231 

 แนวคิดกลุ่มหลักทรัพย์ การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ของนักลงทุนบุคคลและนักลงทุนสถาบัน  
แผนบํานาญและกองทุนสวัสดิการพนักงาน การเลือกผู้จัดการลงทุน การสร้างและทบทวนกลุ่ม
หลักทรัพย์ การบริหารความเส่ียง การประเมินและนําเสนอผลการดําเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์ 

03759441 การธนาคารพาณิชย์ 3(3-0-6) 
 (Commercial Banking) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759211 

 ระบบการธนาคาร โครงสร้างธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ การจัดการสินทรัพย์และหน้ีสิน การ
จัดการสภาพคล่อง การจัดการเงินกองทุน การจัดการและการกําหนดราคาเงินฝาก การกําหนด
นโยบายสินเช่ือ การวิเคราะห์สินเช่ือธุรกิจและสินเชื่อบุคคล การปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

03759442 การวาณิชธนกิจ 3(3-0-6) 
 (Investment Banking) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759211 

 ขอบเขต บทบาท หลักการและเทคนิคการวาณิชธนกิจ การสร้างมูลค่าให้กับกิจการและผู้
ลงทุนจากการควบกิจการ การครอบงํากิจการ ตลอดจนการปรับโครงสร้างเงินทุนของกิจการ การ
วิเคราะห์ธุรกิจ การเสนอขายหลักทรัพย์ 

 
 
 
 
 



 

 

03759461 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial Risk Management) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759211 

 พ้ืนฐานของการจัดการความเสี่ยง ประเภทและสาเหตุหลักของความเส่ียงทางการเงิน 
แบบจําลองความเส่ียง เครื่องมือการจัดการความเส่ียงทางการเงิน การวัดและการจัดการความเส่ียง
ทางการเงิน การจัดการความเส่ียงทางการปฏิบัติและเชิงองค์รวม กฎเกณฑ์เก่ียวกับการลดความ
เสียหายทางการเงินและความปลอดภัยของระบบทางการเงิน 

03759462 การประกันวินาศภัย 3(3-0-6) 
 (Non-Life Insurance) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759361 

 ความหมาย ประเภทและประโยชน์ของประกันวินาศภัย ประเภทของความเส่ียง เบ้ีย
ประกันภัยตัวแบบในการประกันวินาศภัย การประกันภัยวินาศภัยซ้ํา  

03759471 การวางแผนทางการเงินบุคคล II 3(3-0-6) 
 (Personal Financial Planning II) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759371 

 การวางแผนทางการเงินสําหรับบุคคล การวางแผนและกลยุทธ์การลงทุนส่วนบุคคล  การ
วางแผนภาษี การวางแผนการเกษียณและมรดก การวางแผนประกันภัยและจัดการความเส่ียง การ
สร้างแผนทางการเงินสําหรับบุคคลเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน 

03759490 สหกิจศึกษา   6 
 (Cooperative Education) 

 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราวตามโครงการท่ีได้รับมอบหมายตลอดจนการ
จัดทํารายงานและการนําเสนอ 

03759491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการเงินและการลงทุน 3(3-0-6) 
 (Basics Research Methods in Finance and Investment) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03757122 

 หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางการเงินและการลงทุน การกําหนดปัญหา การวางรูปการวิจัย     
การต้ังวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และ
ตีความข้อมูล การใช้สถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและเสนอผลการวิจัย 

03759496 เร่ืองเฉพาะทางการเงินและการลงทุน 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Finance and Investment)  

 เรื่องเฉพาะทางทางการเงินและการลงทุนในระดับปริญญาตรี หัวข้อเร่ือง เปล่ียนแปลงไปใน             
แต่ละภาค 

03759497 สัมมนา  1 
 (Seminar)   

   การนําเสนอ และอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการเงินทางการเงินและการลงทุนในระดับ
ปริญญาตรี 



 

 

03759498 ปัญหาพิเศษ     3 
 (Special Problems)  

 การศึกษาการค้นคว้าทางวิชาการเงินและการลงทุน ระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียน
เป็นรายงาน 

 
3.1.5.2 รายวิชาท่ีเป็นรหัสวิชานอกหลักสูตร 
03753111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค       3(3-0-6)  
 (Microeconomics) 

 ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทาน ค่าความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภค การตัดสินใจภายใต้ความไม่
แน่นอน การผลิตและต้นทุน กําไรสูงสุด ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์และตลาดผูกขาด การกําหนด
ราคาดุลยภาพ และประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ 

03753112 เศรษฐศาสตร์มหภาค       3(3-0-6)  
 (Macroeconomics)  

 รายได้ประชาชาติ เงิน ดอกเบ้ีย รายได้ และรายจ่าย นโยบายการเงินและการคลัง 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อุปสงค์รวม อุปทานรวม ดุลยภาพ ผลิตภัณฑ์และการเติบโต การ
บริโภคและการออม การลงทุน เงินตราในระบบเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ เงินฝืด การว่างงาน ดุลบัญชี
เดินสะพัด การก่อหน้ีต่างประเทศ ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

03757112 องค์การและการจัดการ   3(3-0-6) 
 (Organization and Management)  

 แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ การตัดสินใจ การ
วางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นํา การสร้างแรงจูงใจ การติดต่อส่ือสาร
ในองค์การ  การจัดการความขัดแย้งและการควบคุม 

03757122 สถิติธรุกิจ   3(3-0-6) 
 (Business Statistics) 

 การนําหลักและวิธีการทางสถิติมาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ความน่าจะเป็นและตัวแปร
สุ่ม การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ทฤษฎีการแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างและการวัด
การกระจาย ช่วงความเช่ือม่ัน การทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบประชากรสองกลุ่ม การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน ความถดถอย และสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา การพยากรณ์และเลขดัชนี การ
ทดสอบไคสแควร์ การประมาณค่าและการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน 

03757222 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 (Quantitative Analysis for Business) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03757122  

 บทบาทและความสําคัญของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ที ่มีต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 
พัฒนาการของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การควบคุมสินค้าคงคลัง การโปรแกรมเชิงเส้น เทคนิคการ
ประเมินผลและทบทวนโครงการ การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตและแบบมาคอร์ฟ แบบจําลองแถวคอย 
การจําลองสถานการณ์และทฤษฎีเกมส์ 



 

 

03757231 กฎหมายธุรกิจ                                                                                    3(3-0-6)  
 (Business Law) 

 สภาพแวดล้อมทางกฎหมายธุรกิจ แนวคิดเก่ียวกับกฎหมายธุรกิจและความเป็นมา ประเภท
ของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การระงับข้อพิพาทโดยศาล และอนุญาโตตุลาการ และความ
รับผิดชอบทางอาญาและแพ่ง 

03757442   การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 (Strategic Management) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03757112  

 การวิเคราะห์การแข่งขันทางธุรกิจ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การกําหนดวิสัยทัศน์และ
ภารกิจขององค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในระดับบริษัท หน่วยธุรกิจ และระดับปฏิบัติการ การ
นําไปปฏิบัติ การประเมินผลและแนวคิดการควบคุมเชิงกลยุทธ์ โดยใช้กรณีศึกษา 

03758111 หลักการตลาด   3(3-0-6) 
 (Principles of Marketing)  

 ความหมายและแนวคิดด้านการตลาด กระบวนการทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การ
แบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การกําหนดกลยุทธ์ และส่วนประสมทางการตลาด 

03760171 หลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                          3(3-0-6)  
 (Principles of Accounting) 

 ความหมาย แนวคิดและความสําคัญของการบัญชี หลักและวิธีการบันทึกบัญชี หลักการ
บัญชีคู่  การปรับปรุงและปิดบัญชี หลักการวัดผลกําไร การจัดทํางบการเงิน และรายงาน และความรู้
เก่ียวกับการบัญชีต้นทุน 

03760271 การบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจ  3(3-0-6) 
 (Accounting for Business Management) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760171  

 ความหมายและความสําคัญของการบัญชีเพ่ือการจัดการ เพ่ือกระบวนการการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ ปัญหาและการประยุกต์การบัญชีต้นทุน การบัญชีต้นทุนกิจกรรม และการบัญชีการเงินเพ่ือการ
วางแผน ตัดสินใจ และควบคุมทางธุรกิจ การจัดทํางบประมาณ การวิเคราะห์เพ่ือเลือกโครงการ
ลงทุน และการวัดผลการดําเนินงาน  

03761111  หลักการผลิตและการดําเนินการ   3(3-0-6) 
 (Principles of Production and Operations) 

 แนวคิดทางด้านการผลิตและการดําเนินการ การจัดการทั่วไป วิธีการทางสถิติและการ
วัดเชิงปริมาณ การวางแผนและการดําเนินกิจกรรมการผลิต การจัดการวัสดุ การจัดซื้อ การ
จัดการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการควบคุมคุณภาพ และการปรับปรุงผลิตภาพ 

 
 


