หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
90 หน่วยกิต
1) วิชาแกน
33 หน่วยกิต
2) วิชาเอก
57 หน่วยกิต
2.1) วิชาเอกบังคับ
45 หน่วยกิต
2.2) วิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร
ให้มีรหัสจานวน 7 ตาแหน่ง ประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ 2 ตาแหน่ง
และตัวเลข 5 ตาแหน่ง โดยมีความหมายดังนี้
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1E

2E

3

4

5

6

7
ลาดับก่อน-หลัง ของวิชา
ชั้นปี หรือ ความยากง่าย
หมวดวิชา หรือ กลุ่มวิชา
หลักสูตร หรือ สาขาวิชา

ตาแหน่ง 1, 2 (ตัวอักษร) หมายถึง หลักสูตร หรือ สาขาวิชา
หลักสูตรหรือสาขาวิชา มีดังนี้
GE หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
AC หมายถึง สาขาวิชาการบัญชี
BA หมายถึง วิชาแกนบริหารธุรกิจ
EC หมายถึง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
FN หมายถึง สาขาวิชาการเงิน
GM หมายถึง สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
HR หมายถึง สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
MK หมายถึง สาขาวิชาการตลาด
ตาแหน่ง 3, 4 หมายถึง หมวดวิชา หรือ กลุ่มวิชา
กลุ่มรายวิชามีความหมายดังนี้
10 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานบริหารธุรกิจ
20 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการทางการเงิน
30 หมายถึง กลุ่มวิชาการลงทุน
40 หมายถึง กลุ่มวิชาสถาบันการเงิน
50 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกงาน
ตาแหน่ง 5
ตาแหน่ง 6, 7

หมายถึง ชั้นปี หรือ ความยากง่าย
หมายถึง ลาดับก่อน-หลัง ของวิชา

15

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวนไม่น้อยกว่า
GE11001
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
King’s Philosophy for Local Development
GE22001
ความดีงามแห่งชีวิต
Virtue of Life
GE33001
วิทยาศาสตร์และประเด็นร่วมสมัย
Science and Contemporary Issues
GE33002
รู้ทันโลกดิจิทัล
Digital literacy
GE44001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
GE44002
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันและการทางาน
English for Life and Work
GE44003
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาไปใช้
English in Use

30 หน่วยกิต
6(3-6-9)
6(3-6-9)
6(3-6-9)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2) หมวดวิชาเฉพาะ
90 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกนด้านบริหารธุรกิจ
33 หน่วยกิต
AC10101 การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
BA00301 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Statistics for Business Research
BC10101 เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
3(2-2-5)
Digital Technology for Business Entrepreneur
EC10101 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและธุรกิจ
3(2-2-5)
Economics Principles for Innovation and Business
FN10201 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
FN10202
กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
3(2-2-5)
Business Law and Taxation
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GM11101
GM13301
GM22201
HR11102
MK11101

การจัดการสมัยใหม่
Modern Management
นวัตกรรมการจัดการผลิตและการดาเนินงาน
Production and Operation Innovation
กลยุทธ์และการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
Strategies and modern entrepreneurship
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล
Digital of Human Resource Management
การตลาดสมัยใหม่
Modern Marketing

2.2) วิชาเอก
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
AC10301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
AC20102 การบัญชีชั้นกลาง 1
Intermediate Accounting 1
AC20203 การบัญชีชั้นกลาง 2
Intermediate Accounting 2
FN20101 การเงินส่วนบุคคล
Personal Finance
FN20301 การจัดการการเงิน
Financial Management
FN20306 ภาษาอังกฤษสาหรับนักการเงิน
English for Finance
FN20401 การวิเคราะห์ทางการเงิน
Financial Analysis
FN20402 การวิจัยทางการเงิน
Financial Research

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

57 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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FN20404
FN30201
FN30401
FN40101
FN40201
FN40302

FN50401

การเงินระหว่างประเทศ
International Finance
หลักการลงทุน
Principles of Investment
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
Financial Risk Management
การเงินและการธนาคาร
Money and Banking
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
Financial Markets and Financial Institutions
จริยธรรมธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงานทางการเงิน
Business Ethics and Financial Professional
Standards
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน
Field Experience in Finance

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(350)

2.2.2) วิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต
ให้เรียนในรายวิชาต่อไปนี้
จํานวน 12 หน่วยกิต
AC70302 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
3(2-2-5)
Public Sector Accounting
AC70303 การบัญชีเฉพาะกิจ
3(2-2-5)
Specialized Accounting
FN20302 การวางแผนภาษีและทรัพย์สิน
3(3-0-6)
Tax and Property Planning
FN20303 เทคโนโลยีทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Technology
FN20304 แบบจาลองทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Modelling
FN20305 การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน
3(2-2-5)
Analysis and Evaluation of Financial Project
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FN20403
FN30301
FN30302
FN30303
FN30304
FN30305
FN30402
FN40301

สัมมนาทางการเงิน
Seminar in Finance
การวิเคราะห์หลักทรัพย์
Security Analysis
การวิเคราะห์ตราสารทุนและตราสารหนี้
Equity and Fixed Income Instruments
อนุพันธ์ทางการเงิน
Financial Derivatives
การลงทุนในกองทุนรวม
Mutual Funds Investment
การวางแผนด้านการลงทุน
Investment Planning
หลักการประกันภัย
Principles of Insurance
การจัดการสินเชื่อ
Credit Management

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอน ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
3.1.4 แผนการศึกษา
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

รหัสวิชา
GExxxxx
EC10101
FN40101
GM11101
MK11101

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและธุรกิจ
การเงินและการธนาคาร
การจัดการสมัยใหม่
การตลาดสมัยใหม่
รวม

จํานวนหน่วยกิต
6
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

19

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

เลือกเสรี

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

วิชาเลือก
เลือกเสรี

รหัสวิชา
GExxxxx
AC10101
BC10101
FN20101
HR11102

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
จํานวนหน่วยกิต
เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6
การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
3(2-2-5)
การเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
รวม
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รหัสวิชา
GExxxxx
AC20102
FN10201
FN40201
xxxxxxx

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การบัญชีชั้นกลาง 1
การเงินธุรกิจ
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

รหัสวิชา
GExxxxx
AC20203
FN20306
FN30201
xxxxxxx
xxxxxxx

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การบัญชีชั้นกลาง 2
ภาษาอังกฤษสาหรับนักการเงิน
หลักการลงทุน
เลือกเรียนในวิชาเอกเลือก
เลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

จํานวนหน่วยกิต
6
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
18

จํานวนหน่วยกิต
6
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
3
21

20

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

วิชาเลือก

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

วิชาเลือก

รหัสวิชา
GExxxxx
AC10301
FN10202
FN20301
GM22201
xxxxxxx

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การบัญชีเพื่อการจัดการ
กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
การจัดการการเงิน
กลยุทธ์และการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
เลือกเรียนในวิชาเอกเลือก
รวม

จํานวนหน่วยกิต
3
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
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รหัสวิชา
GExxxxx
BA00301
FN30401
GM13301
xxxxxxx

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
นวัตกรรมการจัดการผลิตและการดาเนินงาน
เลือกเรียนในวิชาเอกเลือก
รวม

จํานวนหน่วยกิต
3
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
15

หมวดวิชา
เฉพาะ

รหัสวิชา
FN20401
FN20402
FN20404
FN40302

วิชาเลือก

xxxxxxx

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การวิเคราะห์ทางการเงิน
การวิจัยทางการเงิน
การเงินระหว่างประเทศ
จริยธรรมธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ทางการเงิน
เลือกเรียนในวิชาเอกเลือก
รวม

จํานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
15

21

หมวดวิชา
เฉพาะ

รหัสวิชา
FN50401

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน
รวม

จํานวนหน่วยกิต
3(350)
3

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 วิชาศึกษาทั่วไป
GE11001 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6(3-6-9)
King’s Philosophy for Local Development
พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช แนวคิดและ
หลักการ ทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ กฎหมายในชีวิตประจาวันและการต่อต้านทุจริต ความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข การส่งเสริมและการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม การบูรณาการทางานแบบองค์รวมกับภาคีเครือข่ายใน การแก้ปัญหา
Biography of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, concepts and
principles of His Majesty’s works, Self-sufficiency Philosophy, royal
development projects, law in daily life and anticorruption, citizenship in
the democratic constitutional monarchy; support and development of
learners’ voluntary mind in practically local development based on the
King’s philosophy, problems solving integrating holistic cooperation with
network associates
GE22001 ความดีงามแห่งชีวิต
6(3-6-9)
Virtue of Life
การวิเคราะห์โลกทัศน์ในการดาเนินชีวิต การประยุกต์ใช้หลักธรรมในการครอง
ตน การครองคน การครองงาน และการครองเรือน การฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตตามคาสอน
ของพระพุทธศาสนา การชื่นชมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยผ่านโครงงานทาง
สุนทรียะด้านดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ การสร้างทักษะชีวิตผ่านการฝึกสังเกตและทา
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ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น
การวิเคราะห์กรณีศึกษา การเกิดสานึกสาธารณะผ่าน
โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
Analysis of living vision, application of dharma principles for living,
governance, work, and householding, practice of mental development
based on Buddhist doctrine; admiration and appreciation of Thai cultures
through aesthetic projects regarding music, classical dance, and arts;
fostering life skills through observation and perception of self and others,
case study analysis, encouragement of public consciousness through
voluntary projects for locality development
GE33001 วิทยาศาสตร์และประเด็นร่วมสมัย
6(3-6-9)
Science and Contemporary Issues
การคิดและการตัดสินใจ การฝึกกระบวนคิด ตรรกศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม โภชนาการและการออกกาลังกาย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์สถานการณ์วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้ อม
ร่ ว มสมั ย กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์ แ ละสิ ่ ง แวดล้ อ มเพื ่ อ ท้ อ งถิ ่ น การน าความรู ้ ท าง
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
Thinking and decision making, practice of thinking process, logic for
decision making, mathematics in daily life, scientific process, health and
environment promotion, nutrition and exercises, conservation of natural
resources, sustainable management of environment, analysis of
contemporary issues regarding science and environment, scientific and
environmental activities for local development; suitable application of
scientific knowledge in daily life
GE33002 รู้ทันโลกดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Literacy
ทักษะ 5Cs เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศและ
เทคโนโลยี การสืบค้นสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ทักษะการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการจัดการสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์การตระหนักถึง
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ประเด็นความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คุณธรรมจริยธรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในโลกดิจิทัล
5Cs skills for learning in the 21st century, concepts of information and
technology; information retrieval; online social- media literacy, creative
application of information technology and information management skills,
awareness of security issues on the internet network, morals and ethics
of utilizing information technology in the digital era
GE44001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
ภาษาไทยในการสื่อสาร ความคิดกับการใช้ภ าษา ภาษากับสังคมการพั ฒ นา
ทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทยในการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย นได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ละมี
ประสิทธิภาพ
Thai in communication, thoughts and language use, language and
society, development Thai listening, speaking, reading, and writing skills for
creative and efficient use
GE44002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการทํางาน
3(2-2-5)
English for Life and Work
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชี ว ิ ต ประจ าวั น และในสถานที ่ ท างาน การใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการสนทนาอย่ า ง
คล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ การเขียนประวัติส่วนตัวโดยสังเขป การเขียนจดหมาย
สมัครงาน การสัมภาษณ์งาน สานวนภาษา โครงสร้างไวยากรณ์สาหรับการพูดและการ
เขียนภาษาอังกฤษ มารยาทและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาการฝึกปฏิบัติทักษะการ
สื่อสารในสถานการณ์ที่หลากหลาย
English listening, speaking, reading, and writing skills for
communication in daily life and in workplace, fluent and natural use of
English in communication, curriculum vitae writing, job application letter
writing, job interview, language expressions, grammatical structures for
English speaking and writing, etiquettes and cultures of native speakers,
practice of communication skills in various situations
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GE44003 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําไปใช้
3(2-2-5)
English in Use
การเดาความหมายจากร่องรอยในบริบท การสร้างคา กลยุทธ์การอ่าน การอ่าน
แบบสกิมมิ่ง การอ่านแบบสแกนนิ่ง การอ่านแบบละเอียด ทักษะการใช้พจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ การอธิบายลาดับขั้นตอน การเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น การ
กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การบูรณาการทักษะการอ่านและทักษะการเขียนผ่านโครงงาน
ภาษาอังกฤษ
Guessing meanings with context clues, word formation, reading
strategies: skimming, scanning, detailed reading, English dictionary use
skills, description of instructions; description of self and others; form filling;
integration of reading and writing skills through English projects
3.1.5.2 วิชาแกนด้านบริหารธุรกิจ
AC10101 การบัญชีการเงิน
3(2–2–5)
Financial Accounting
ความหมาย วัตถุประสงค์ และความสาคัญของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูล
ทางการบัญชี กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการบัญชี
การจัดทางบการเงินสาหรับธุรกิจให้บริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจอุตสาหกรรม
วิธีการบัญชีเกี่ยวกับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
Meaning, objectives, and importance of accounting, benefits of
accounting information, conceptual framework for financial reporting,
accounting principles and procedures, financial statements for services,
merchandising and manufacturing businesses, accounting procedures with
value-added tax systems
BA00301 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Statistics for Business Research
ศึกษาทฤษฎีและหลักการใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ สถิติพื้นฐานเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล มาตราวัดข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ
พาราเมตริกและนอนพาราเมตริก การเลือกใช้ส ถิติที่สอดคล้องกับการออกแบบ
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งานวิจัย พื้นฐานการกาหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย
การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ฝึกปฏิบัติการการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การแปลผลการวิจัย จรรยาบรรณ
ในการวิจัย และการนาผลของการวิจัยไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ
Study of theory and principles of statistics for business research, basic
statistics for data analysis, level of measurement, descriptive statistics,
hypothesis testing with parametric and non-parametric, selection of
statistics according to research design, fundamental of research problem
identification, research design, research method, sampling, tools for data
collection, practicing on data analysis using statistics software application,
findings interpretation, research ethics, and use research result for
business planning and decision making
BC10101 เทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
3(2-2-5)
Digital Technology for Business Entrepreneur
ระบบสารสนเทศในองค์กรสมัยใหม่ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ธุรกิจดิจิทัล
การจัดการข้อมูลดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการใช้งานใน
ยุคดิจิทัล แนวโน้มเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาธุรกิจดิจิทัล จริยธรรมและความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการจัดการ วิเคราะห์ และนาเสนอ
ข้อมูลดิจิทัล
Information system in the modern organization, business information
system, digital business, digital data management, communication
technology infrastructure and usages in digital age, trends in digital
business development, ethics and information system security; the usage
of package application in managing, analyzing and presenting digital data
EC10101

หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและธุรกิจ
3(2-2-5)
Economics Principles for Innovation and Business
ทฤษฎีทางทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การกาหนด
ราคาดุลยภาพ ความยืดหยุ่น ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต การกาหนดราคาและ
ปริมาณดุลยภาพในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ บัญชีรายได้
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ประชาชาติ ภาวะเงิน เฟ้ อและเงินฝื ด ตลาดการเงิน อุปสงค์และอุป ทานของเงิ น
นโยบายการเงิน การคลังสาธารณะ นโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศ การเงิน
ระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ วัฏจักรเศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและการบริหารธุรกิจ
Microeconomics and macroeconomic theory, demand, supply,
pricing equilibrium, elasticity, production and cost theory, price
determination in perfect competition markets and non-perfect
competition markets, national income accounts, inflation and deflation,
money market, demand and supply of money, monetary policies, public
finance, fiscal policies, international trade, international finance, economic
development, economic cycle and applied economics theory for
innovation and business management
FN10201 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: AC10101 การบัญชีการเงิน หรือ
AC20101 การบัญชีขั้นต้น
ภาพรวมของการเงินธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการทางการเงิน เทคโนโลยี
ทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน การจัดการ
เงินทุนหมุนเวียน การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน มูลค่าของเงินตามเวลา งบจ่ายลงทุน
โครงสร้างทางการเงินและการจัดหาเงินทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
Overview of business finance, roles and functions of financial manager,
financial technology, financial statement analysis, financial planning and
forecasting, working capital management, current asset management, time
value of money, capital budgeting, financial structure and financing , breakeven point analysis
FN10202

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
3(2-2-5)
Business Law and Taxation
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
กิจกรรมทางธุ ร กิ จ กฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน หลักเกณฑ์และวิธ ี การ
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ประเมินและการจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษี
สรรพสามิต จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและการเสียภาษี
Laws of business enterprise establishment, laws related to business
activities, laws of financial instruments, rules and methods of assessment
and taxation under revenue code, personal income tax, corporate income
tax, value-added tax, specific business tax, stamp duty, customs duty,
excise duty, ethics in business and taxation
GM11101 การจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Management
แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ การจัดตั้งองค์การธุรกิจ สภาวะแวดล้อม
ทางการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การอานวยการ การควบคุม จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และเทคนิคการจัดการสมัยใหม่
Concepts and theories of management, establishing business
organization, environment of management, management functions;
planning, organizing, human resource management, directing and
controlling, business ethics and social responsibilities, and techniques of
modern management
GM13301 นวัตกรรมการจัดการผลิตและการดําเนินงาน
3(3-0-6)
Production and Operation Innovation
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตและการดาเนินงาน การวางแผน การควบคุม
การผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ต้นทุนการผลิต
การเลือกท าเลที่ตั้ง การวางผังสถานประกอบการ การจัดการคุณภาพ การจัดการ
สินค้าคงคลัง การวางแผนกาลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร ต้นทุนการผลิต
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน เทคโนโลยีการดาเนินงานและการผลิต
Concepts of operational management, operational and competitive
strategy, product designing and product processing, production cost ,
production capacity planning and resource requirement, location decision,
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organization layout planning, quality management, inventory
management, supply chain management and operational management
technology
GM22201 กลยุทธ์และการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
3(3-0-6)
Strategies and modern entrepreneurship
ศึกษาแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะที่จาเป็นของผู้ประกอบการ ภาวะ
ผู้นา กลยุทธ์สาหรับผู้ประกอบการ รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการเริ่มต้นธุรกิจ
ใหม่ การวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้ การจัดทา
แผนธุร กิจ และการพัฒ นาธุร กิจ เพื่ อสร้ างความได้เ ปรีย บทางการแข่ง ขัน ทั้งด้ า น
การตลาด การจัดการการดาเนิน การบริหารเงินทุน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
บริห ารความเสี่ย ง ความรับผิดชอบต่ อสั งคมและจริยธรรมทางธุ รกิจ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ
Study the concept of entrepreneurship ,essential skills of
entrepreneurs, leadership, strategies for entrepreneurs, business
establishment model practicing to start a new business ,analyzing and
evaluating business opportunities ,feasibility study, business
HR11102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital of Human Resource Management
ความส าคัญ และการเปลี่ยนแปลงของการจัดการทรัพยากรมนุษย์สู่ยุคดิจิตัล
บทบาทใหม่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ เทคนิคการวิเคราะห์งานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การสรร
หาคัดเลือก และ สัมภาษณ์ด้วยระบบโซเซียลมีเดีย การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิตัล และ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้วยระบบเทคโนโลยี กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
ทักษะทางวิชาชีพด้วยระบบเทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพของบุคคล นวัตกรรมการ
จัดการทุนมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การปฏิวัติทางวิชาชีพ กลยุทธ์การ
บริหารค่าตอบแทน การสร้างแรงจูงใจ และรางวัลในการทางาน ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและองค์การ
การสร้างสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างาน คุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นผู้นาสาหรับนักจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิตัล
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The importance and change of human resource management to the
digital age, role of the human resource department to strategic human
resource management in business, job analysis techniques and strategic
human resource planning, recruiting selecting and interview with a social
media system, digital learning and developing professional skills with
technology, potential employee developing, innovative human capital
management, performance appraisal, career disruption, compensation
management strategy , motivation and reward, information system for
human resource management, establishing good relations between
personnel and organizations, establishing working environment and safety,
morality ethic and leadership for human resource managers
MK11101 การตลาดสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Marketing
ความรู้พื้ น ฐานการตลาด แนวความคิดทางการตลาดสมั ยใหม่ หน้าที ่ ท าง
การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วน
ตลาด ตลาดเป้าหมาย การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดการส่วนประสมทาง
การตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการตลาด
และจรรยาบรรณด้านการตลาด
The fundamental knowledge of marketing, concepts of modern
marketing, marketing functions, marketing situation analysis, consumer
behavior, market segmentation, target market, market positioning,
marketing mix management appropriate for business, applying technology
in marketing field and marketing ethics
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3.1.5.3 วิชาเอกบังคับ
AC10301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Managerial Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: AC10101 การบัญชีการเงิน หรือ
AC20101 การบัญชีขั้นต้น
บทบาทของการบัญชีเพื่อการจัดการ ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับต้นทุน การรายงานผล
การดาเนินงานตามวิธีต้นทุนรวมและต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกาไร
การคานวณต้นทุนแยกตามฐานกิจกรรม การจัดทางบประมาณ การใช้ข้อมูลทางการบัญชี
เพื่อการตัดสินใจ การบัญชีตามความรับผิดชอบ และการจัดทางบกระแสเงินสด
Roles of managerial accounting, basic knowledge about cost, operating
performance reporting under full costing and variable costing, cost volume and
profit analysis, activity-based costing, budgeting, usage of accounting
information for making decision, responsibility accounting and compilation of
cash flow statement
AC20102

การบัญชีชั้นกลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Accounting 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: AC10101 การบัญชีการเงิน หรือ
AC20101 การบัญชีขั้นต้น
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจาแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้
และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคาสินทรัพย์ การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบ
การเงิน และการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้
เงินลงทุน ตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืม
Accounting principles and methods of assets, classifications of assets,
recognition and measurement of assets, asset valuation, asset allocation into
capital expenditure and revenue expenditure under the accounting principles,
asset impairment, asset reporting in financial statement and information
disclosure, accountings for cash and cash equivalent, accounts receivable,
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investment, note receivable, inventories, property, building, and equipment,
natural resources, intangible assets, Investment property and borrowing costs
AC20203 การบัญชีชั้นกลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Accounting 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: AC10101 การบัญชีการเงิน หรือ
AC20101 การบัญชีขั้นต้น
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน การจาแนกประเภทหนี้สิน การรับรู้และวัด
ค่าของหนี้สิน การตีราคาหนี้สิน การแสดงรายการหนี้สินในงบการเงิน และการเปิดเผย
ข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับ เจ้าหนี้ เงินเดือนและค่าจ้างแรงงานค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจจะ
เกิดขึ้น การบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน การเลิกห้าง
หุ้นส่วนและการชาระบัญชีของห้างหุ้นส่วน การบัญชีเกี่ยวกับบริษัท การเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้น กาไรสะสมและกาไรต่อหุ้น การเลิกบริษัทและการชาระบัญชีของบริษัท การ
แสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบการเงิน
Accounting principles and methods of liabilities, classifications of liabilities,
recognition and measurement of liabilities, liabilities valuation, liabilities
impairment, liabilities reporting in financial statement and information
disclosure accountings for account payable, payroll liabilities, current liabilities,
non-current liabilities, estimated liabilities, contingent liabilities and contingent
assets, accounting for partnerships, changes in partners’ equity, liquidation of
partnership, accounting for corporation, changes in shareholders’ equity,
retained earnings and earnings per share, liquidation of corporation, disclosure
of equities in the financial statement
FN20101 การเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
Personal Finance
หลักการสาคัญของการตั้งเป้าหมายชีวิตที่ดี การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การ
บริหารความเสี่ยงส่วนบุคคล การบริหารการใช้สินเชื่อส่วนบุคคล การวางแผนการเงิน
เพื่อที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ การออม การจัดการลงทุน การประกันชีวิตและสุขภาพ
การวางแผนเพื่อเกษียณอายุ
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Principles of setting goal of good life, personal financial planning,
personal risk management, personal loan management, financial planning
for housing and vehicles, savings, investment management, life and health
insurance, retirement plan
FN20301

การจัดการการเงิน
3(3-0-6)
Financial Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FN10201 การเงินธุรกิจ
อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง หลักทรัพย์และการประเมินมูลค่า การตัดสินใจ
ลงทุนภายใต้ความไม่แน่นอน ภาระผูกพันทางการเงิน ค่าของทุน การจัดการโครงสร้าง
เงินทุน เงินกู้ระยะยาวและการเช่าสินทรัพย์ นโยบายเงินปันผล การควบรวมและซื้อ
กิจการ การจัดการการเงินเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
Rate of return and risk, security and valuation, investment decision
under uncertainty, financial leverage, cost of capital, capital structure
management, long-term loan and lease financing, dividend policy, merger
and acquisition, financial management to enhance business value

FN20306 ภาษาอังกฤษสําหรับนักการเงิน
3(2-2-5)
English for Finance
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางการเงินในการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน เรียนรู้ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การหาข้อมูลข่าวสารทางการเงิน การ
นาเสนอเป็นรายงานในลักษณะของการเขียนและการพูด
Practice in listening, speaking, reading and writing in English for
finance, learning financial vocabulary, finding financial information,
presenting a report in the feature of writing and speaking
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FN20401 การวิเคราะห์ทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Analysis
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FN10201 การเงินธุรกิจ
เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของธุรกิจ ข้อจากัดทางบัญชีที่มี
ต่อการวิเคราะห์ทางการเงิน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการเงิน ส่วนประกอบของข้อมูล
ทางการเงิน แต่ล ะประเภท การตรวจหาความผิดปกติของงบการเงินเพื่อพิจ ารณา
ทางเลือกในการลงทุนที่เหมาะสม
Techniques and methods of business financial information analysis,
accounting constraints on financial analysis, access to sources of financial
information, components of each financial information, detecting
deformation of the financial statement for appropriate investment choices
determination
FN20402 การวิจัยทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA00301สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
และ FN10201 การเงินธุรกิจ
ความส าคัญของการวิจัยทางการเงิน ขั้นตอนและวิธีด าเนินการวิจัยทางการเงิ น
ภาระหน้าที่และจรรยาบรรณของผู้วิจัย ปฏิบัติการวิจัยทางการเงินโดยการเสนอโครงการ
กาหนดวัตถุประสงค์และตั้งสมมติฐานในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
สรุปผลงานวิจัย การจัดทารายงานและการนาเสนอผลการวิจัย
Importance of financial research, procedures and methods of financial
research, obligations and ethics of the researchers, performing financial research
by proposing the project, determining objectives and assumptions of research,
collecting data, analyzing and summarizing research findings, preparing and
presenting report of research findings
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FN20404 การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Finance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FN10201 การเงินธุรกิจ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและตลาดปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนคงที่และลอยตัว ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน
ดุลการช าระเงิน เงินกองทุนระหว่างประเทศ เงื่อนไขเสมอภาคระหว่างประเทศ การ
จัดการด้านการเงินบริษัทเมื่อจะต้องทาธุรกิจ โดยใช้เงินตราต่างประเทศ อนุพันธ์ที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ การบริหารความเสี่ยงทางการเงินรวมถึงความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
An Introduction to international trade and foreign exchange market,
fixed and variable exchange rates, factors affecting the exchange rates,
payment balance, international funds, international parity conditions, corporate
financial management using foreign currencies, foreign currency derivatives,
financial risk management including foreign exchange exposure
FN30201 หลักการลงทุน
3(2-2-5)
Principles of Investment
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FN10201 การเงินธุรกิจ
หลักในการวิเคราะห์และนโยบายการลงทุน กระบวนการลงทุน ลักษณะลักษณะและ
ประเภทของหลักทรัพย์ ความเสี่ยง ผลตอบแทน และแนวความคิดด้านการลงทุนในกลุ่ม
หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง การกาหนดนโยบายการลงทุน
ผลของตลาดการเงินและการเคลื่อนไหวของธุรกิจที่มีผลต่อนโยบายการลงทุน ปัจจัยที่มี
ผลกระทบกับราคาของหลักทรัพย์ลงทุน การสร้างแผนการลงทุน ทฤษฎีประสิทธิภาพของ
ตลาด และการลงทุนทางเลือก
Principles of investment analyses and policies, investment processes,
nature and types of securities, risk, return and portfolio investment in securities
market and intermediaries, investment policies, effects of money market and
business cycle on investment policies, factors affecting security prices, planning
for portfolio structure, market efficiency theory and alternative investment
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FN30401 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Risk Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FN10201 การเงินธุรกิจ
ลักษณะและประเภทความเสี่ยงทางการเงินที่เกิดแก่บุคคลทั่วไปและธุรกิจ แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการและควบคุมความเสี่ยงทางการเงินที่ประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ที่ถือครอง ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน
ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา ความเสี่ยงจากการดาเนินงานทางการเงิน ความเสี่ยง
ด้านอื่น และการใช้อนุพันธ์ทางการเงินในการบริหารความเสี่ยง
Characteristics and types of financial risk occurrence in public and
business, concepts in management and control of financial risk including risk
from changes in the price of assets held, liquidity risk, credit risk, financial
operation risk and other risk, financial derivative application in risk management
FN40101 การเงินและการธนาคาร
3(3-0-6)
Money and Banking
ลักษณะ หน้าที่ และความสาคัญของเงินในระบบเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน
สินเชื่อ เครื่องมือสินเชื่อ ประวัติความเป็นมา ลักษณะและหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์
ระบบการธนาคารการเพิ่มและลดปริมาณเงิน สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ ธนาคาร
กลาง ทฤษฎีค่าของเงิน ธนาคารยุคดิจิตอล ระบบการเงินระหว่างประเทศ
Nature, functions and importance of money in an economic system,
monetary polices, credit, credit instruments, history, nature and functions
of commercial banks, banking system, credit creation and destruction,
commercial bank liquidity, central banking, theory of the value of money
digital Banking, international monetary system
FN40201 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
Financial Markets and Financial Institutions
โครงสร้างและขอบเขตการดาเนินงานของสถาบันการเงิน ประเภทและบทบาท
ของสถาบันการเงิน ระบบการเงิน ตลาดการเงิน ตลาดตราสารอนุพันธ์ ผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน การระดมทุนผ่านการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและระบบคราวด์ฟันดิง และ
องค์กรกากับตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
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Structures and scopes of financial institutions, types and roles of
financial institutions, financial systems, financial markets, derivative
security markets, financial products, initial coin offering of digital token
and crowd funding system, regulatory agencies for financial markets and
financial institutions
FN40302 จริยธรรมธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงานทางการเงิน
3(3-0-6)
Business Ethics and Financial Professional Standards
ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในองค์กร การกากับดูแลกิจการ หลักการเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ มาตรฐานการปฏิบัติงานทางการเงิน หลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เป็นมาตรฐานกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่
Learning about corporate ethics, corporate governance, corporate
social responsibility, standards for financial practices, law and regulations
for financial securities analysts, ethics and codes of conduct for financial
analysts
FN50401 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน
3(350)
Field Experience in Finance
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเงิน ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ
ธุรกิจเอกชน ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดย
นาความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง
จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ มีการปัจฉิมนิเทศ
เพื่ออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นและเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา
Field experience in finance in government departments, state
enterprises or private business not less than 350 hours under the
supervision of advisors by using both theoretical and practical knowledge
gained from the study in an actual situation, providing orientation about
the details of field experience, conducting post-training to discuss about
problems occurred in field experience and suggesting guidelines of
problem solving
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3.1.5.4 วิชาเอกเลือก
AC70302 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
3(2-2-5)
Public Sector Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: AC20102 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
AC20203 การบัญชีชั้นกลาง 2
ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการด้านการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ
นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชี
หน่วยงานภาครัฐ การจัดทารายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐและงบแผ่นดิน
Meaning, objectives, concepts and development of public sector
accounting, accounting policy and accounting standard for public sector,
accounting systems and procedures for public sector, preparation of
financial reports for public sector and state budget
AC70303 การบัญชีเฉพาะกิจ
3(2-2-5)
Specialized Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: AC20102 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
AC20203 การบัญชีชั้นกลาง 2
ลักษณะการดาเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานผลการดาเนินงานและ
การแสดงฐานะการเงินของธุรกิจประกันภัย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
Characteristics of operation of specific business accounting and
internal control about assets, liabilities, equities, revenues and expenses
income statement and statement of financial position of insurance
business, commercial banking business, leasing business, real estate
business, and construction business
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FN20302 การวางแผนภาษีและทรัพย์สิน
3(3-0-6)
Tax and Property Planning
ศึกษาหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร
กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แนวคิดในการวางแผนทรัพย์สินและ
มรดก
Studies of the fundamentals of personal income tax collection
according to revenue code, strategy of personal income tax planning,
concepts of assets and inheritance planning
FN20303 เทคโนโลยีทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Technology
ภาพรวมของการพั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว ของเทคโนโลยี ท างการเงิ น ดิ จ ิ ทั ล
แพลตฟอร์มส าหรับธุรกรรมทางการเงิน พื้นที่ในการช าระเงิน เทคโนโลยีบล็อกเชน
สกุลเงินที่ถูกเข้ารหัส ทางเลือกในการปล่อยกู้การออม การลงทุน และการทาธุรกรรมที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงิน
Overview of the rapid evolving world of financial technologies, digital
platform for financial transactions, areas of payment, blockchain
technology, cryptocurrency, alternative loan, saving, investment and
transaction due to changes in financial technology
FN20304 แบบจําลองทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Modelling
ความรู ้ พ ื ้ น ฐานของโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ การใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
สาเร็จรูปเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจทางการเงิน การสร้างแบบจาลองทางการเงิน
ในการวิเคราะห์งบการเงิน การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
ลงทุน การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์
Introduction to computer application, usage of computer
applications to solve problems and make financial decisions, creating
financial models to analyze financial statements, investment decisions,
analysis of the possibility of investing, securities valuation
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FN20305 การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน
3(2-2-5)
Analysis and Evaluation of Financial Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FN20301 การจัดการการเงิน
แนวความคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์โครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการใน
เชิงธุรกิจ เกณฑ์การตัดสินใจในการลงทุน การประเมินเพื่อตัดสินใจลงทุนในกลุ่ ม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การตัดสินใจในการซื้อทรัพย์สิน การเช่าทรัพย์สิน การวิเคราะห์
ผลตอบแทนและค่ า ใช้ จ ่ า ยของโครงการ การวิ เ คราะห์ แ ละการประเมิ น ราคา
อสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง การคาดคะเนสภาพแวดล้อม การคาดคะเน
รายได้ ค่าใช้จ่าย แหล่งเงินทุน วิธีการจัดหาเงินทุนเพื่อด าเนินโครงการ การเสนอ
โครงการและประเมินค่าโครงการ
Basic concepts of project analysis, possibility of business project,
criteria for investment decisions, evaluation for non-current asset
investment, decision making for property buying and property renting,
analysis of return and the cost of project, analysis and appraisal on real
estate related to lands and buildings, predicting environment, forecasting
revenues, expenses, sources of fund and capitalization process to
implement the project, project proposal and estimation of project cost
3(2-2-5)
FN20403 สัมมนาทางการเงิน
Seminar in Finance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : FN20301 การจัดการการเงิน
การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านการเงิน ที่เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กรทั้ง ภาครัฐและ
เอกชน การบู ร ณาการความรู ้ ท างทฤษฎี เ พื ่ อ ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ส ภาพของปัญหา
กระบวนการตัดสินใจและแนวทางในการแก้ไขปัญหา การอภิปรายแลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็น กรณีศึกษาและสภาวการณ์ปัจจุบัน
Analysis of financial problems occurred to individual, organizations
including public and private sectors, integration of theoretical knowledge
to analyze the state of the issue, decision process and guidelines for
problem solving, discussion for exchanging opinions, case studies and
current circumstances
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3(2-2-5)
FN30301 การวิเคราะห์หลักทรัพย์
Security Analysis
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FN30201 หลักการลงทุน
แนวคิดการลงทุนในหลักทรัพย์ หลักการลงทุน การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยทาง
เทคนิค การวิเคราะห์หลักทรัพย์รายอุตสาหกรรม การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ การ
วัดผลการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ การจัดทาแบบแผนการลงทุน และการลงทุนออนไลน์
Securities investment concepts, investment principles, securities
valuation, fundamental analysis, technical analysis, industry sector
analysis, portfolio management and evaluation, investment plan
development and online investment
3(2-2-5)
FN30302 การวิเคราะห์ตราสารทุนและตราสารหนี้
Equity and Fixed Income Instruments
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FN30201 หลักการลงทุน
ความหมายของตราสารหนี้และตราสารทุน ประเภทของตราสารหนี้และตราสาร
ทุน ตลาดรอง หลักการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน วิธีการวิเคราะห์ราคา
หลักทรัพย์รวมทั้งกฎและสิทธิที่เกี่ยวข้อง
Definition of debt and equity instrument, different types of debt and
equity instruments in financial market and the secondary market,
investment principles, securities price analysis methods, related rule and
regulations
FN30303 อนุพันธ์ทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Derivatives
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FN30201 หลักการลงทุน
ประเภทของอนุพันธ์ทางการเงิน ตราสารซื้อขายล่วงหน้าและตราสารแสดงสิทธิ
ซื้อขายล่วงหน้า บทบาทและหน้าที่ของตลาดตราสารอนุพันธ์ การค้าและกลไกของ
ตลาดการซื้อขายตราสารล่วงหน้า รูปแบบการตั้งราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ต ราสารล่ ว งหน้ า ในการบริ ห ารความเสี ่ย ง ลั ก ษณะของตราสารสิ ทธิ
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กลยุทธ์การลงทุนในตราสารสิทธิ รูปแบบการตั้งราคาของตราสารสิทธิ การประยุกต์ใช้
ตราสารสิทธิในการบริหารความเสี่ยง การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ในยุคศตวรรษที่ 21
Types of financial derivatives, future contracts and derivative warrants,
roles and functions of derivatives market, trading and mechanism of futures
market, pricing model of derivatives, applications of future contracts for risk
management, characteristics of options, option investment strategies, pricing
model of options, applications of options for risk management, derivatives
investment in the 21st century
FN30304 การลงทุนในกองทุนรวม
3(2-2-5)
Mutual Funds Investment
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FN30201 หลักการลงทุน
ความหมาย ลักษณะและประเภทของกองทุนรวม โครงสร้างของธุรกิจกองทุน
รวม นโยบายผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมแต่ละประเภท สิทธิประโยชน์
การลดหย่อนภาษี การวัดผลการดาเนินงานกองทุน ขั้นตอนการซื้อขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม กลยุทธ์การลงทุนและการให้คาแนะนาการลงทุนในกองทุนรวม
Definitions, characteristics and types of mutual fund, the structure
of mutual funds business, policies, return and risk of each mutual funds,
the benefits of tax deductions, the evaluation of funds performance,
mutual fund trading procedures, investment strategies and investment
consultation in mutual funds

FN30305 การวางแผนด้านการลงทุน
3(2-2-5)
Investment Planning
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FN30201 หลักการลงทุน
แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนการลงทุน หลักลงทุนในตลาดเงินและ
ตลาดตราสารทุน หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดตราสารหนี้และตลาดอนุพันธ์ การลงทุนใน
ทางเลือกอื่น ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
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การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์การจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ กลยุทธ์การบริหาร
กลุ่มหลักทรัพย์และการวัดผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์
Concepts of investment and investment planning, investment
principles in money and capital market, financial securities in debt and
derivatives markets, other alternative investments, data analysis for
investment decision making, introduction to portfolio management
strategies and portfolio return measurement
FN30402 หลักการประกันภัย
3(3-0-6)
Principles of Insurance
หลักการและทฤษฎีการประกันภัย ประวัติและความสาคัญของการประกันภัย
ประเภทของการประกันภัย การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ การประกันวินาศภัย
การจัดทาแผนการเงิน และสถาบันการประกันภัยในประเทศไทย
Principles and theories of insurance, history and importance of
insurance, types of insurance, life insurance, health insurance, property
insurance, financial plan development and insurance institutes in Thailand
3(3-0-6)
FN40301 การจัดการสินเชื่อ
Credit Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FN10201 การเงินธุรกิจ
ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของสินเชื่อ การก าหนดนโยบายในการให้
สินเชื่อ การวิเคราะห์ การจัดการ การควบคุม การติดตามสินเชื่อ แนวปฏิบัติในการ
เรียกเก็บหนี้ การจัดการสินเชื่อที่มีปัญหา ข้อปฏิบัติทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสินเชื่อ
Meanings, importance and types of credit, determination of creditproviding policies, credit analysis, management, control and monitor,
guidelines for debt collection, credit management with legal issues,
regulations related to the loan

