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หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ (วชิาเอกการเงนิ) 

สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนนิชวีติในสงัคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล 

การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด ความเขา้ใจตนเอง 

คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตึอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ และสงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ ชมุชนและสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคดิ กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีม่ี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลีย่นแปลงทาง

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพื่อใหน้ าความรูไ้ปคิด วเิคราะห์ปัญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ในมิติต่างๆ ทัง้ทาง

การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลีย่นแปลงในสังคมโลก ทีส่่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ ซีง่สง่ผลใหเ้กดิ

ความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุองปัญหาและผลกระทบตอ่

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (6 หนว่ยกติ) 

 Society and Culture in the ASEAN Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคอาเซยีน 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจจดุประสงคก์ารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิในอาเซยีน 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพทางสงัคม และวฒันธรรมของชาตสิมาชกิในอาเซยีน 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพันธ ์ของอาเซยีนกบัชาตติา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องประเทศสมาชกิอาเซยีน การรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิ สภาพทางสงัคม

และวัฒนธรรมของประเทศในสมาชกิอาเซยีน บทบาทของอาเซยีน และความสัมพันธข์องอาเซยีนทีม่ตี่อภูมภิาคตา่งๆ 

ของโลก 

11301 ภาษาองักฤษส าหรบันกัธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 English for Business 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษในวงการธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการตดิตอ่สือ่สารในงานธรุกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชก้นัทัว่ไปในวงการธรุกจิ เพือ่ประโยชนใ์นการตดิตอ่สือ่สาร

และเพิม่พูนประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

30208 การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Finance Accounting and Managerial Accounting 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการจัดท าบัญชแีละการน าเสนอรายงานทางการเงนิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าขอ้มลูทางการบญัชไีปใชใ้นการจัดการธรุกจิได ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปใชเ้ป็นพืน้ฐานส าหรับการศกึษาในชดุวชิาอืน่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวความคดิเบือ้งตน้ทางการบัญช ีการรายงานทางการเงนิ กระบวนการ ขัน้ตอนการบันทกึบัญชตีาม

วงจรบญัชสี าหรับธรุกจิบรกิารและพาณชิยกรรม และการบญัชภีาษีอากรส าหรับธรุกจิ 

 แนวความคดิการบัญชเีพื่อการจัดการ ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับตน้ทุน การวเิคราะหต์น้ทุน-ปรมิาณ-ก าไร  

การจัดท างบประมาณ การวเิคราะหง์บการเงนิ การใชข้อ้มูลทางบัญชเีพื่อการตัดสนิใจ การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

ระบบสารสนเทศทางการบญัช ีและการควบคมุภายใน 

 



4 
 

 

30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Finance and Business Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบรหิารเงนิทนุและการจัดการเงนิทนุของธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

วัตถุประสงคแ์ละการรับผดิชอบทางการเงนิ ตลาดการเงนิ สถาบันการเงนิ ความเสีย่งและผลตอบแทน การจัดการ

สนิทรัพยห์มนุเวยีนและสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน โครงสรา้งเงนิทนุ ตน้ทนุเงนิทนุ นโยบายเงนิปันผล และการจัดหาเงนิทนุ 

 หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิ กฎหมายเกีย่วกับ

การจัดองคก์รธรุกจิ กฎหมายคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกบัตราสารทางการเงนิ 

30210 การจดัการการผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด (6 หนว่ยกติ) 

 Production and Operations Management and Principle of Marketing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการผลติและด าเนนิงาน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการตลาด 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบการผลิตและด าเนินงาน การวางแผนผลิตภัณฑ์ ก าลังผลิต ท าเลที่ตั ้ง การวางผังสถาน

ประกอบการ การจัดการคุณภาพ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การพยากรณ์การผลติ การจัดการสนิคา้คงคลัง การ

วางแผนและการควบคมุการผลติและด าเนนิงาน การออกแบบงาน การวัดงาน มาตรฐานการท างาน การจัดล าดับ

งาน ความปลอดภัยในการท างาน การบรหิารโครงการ 

 แนวคดิการตลาด หนา้ทีก่ารตลาด และบทบาททางการตลาด กระบวนการการตลาด โครงสรา้งองคก์าร

ทางการตลาด สภาพแวดลอ้มทางการตลาด การจัดการการตลาดและการวางแผนกลยุทธ ์การวจิัยการตลาด ระบบ

สารสนเทศทางการตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ตลาดธุรกจิและพฤตกิรรมการซือ้ การแบง่สว่นตลาดและการตลาด

เป้าหมาย การวางแผนและการตดัสนิใจดา้นผลติภัณฑ ์การวางแผนและการตดัสนิใจดา้นราคา การวางแผนและการ

ตัดสนิใจดา้นการจัดจ าหน่าย การวางแผนและการตัดสนิใจดา้นการสง่เสรมิการตลาด และจรรยาบรรณวชิาชพี

บรหิารธรุกจิ 

30211 องคก์ารและการจดัการ และการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Organization and Management and Human Resource Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการ หนา้ทีแ่ละวธิกีารจัดองคก์าร รวมถงึการบรหิารองคก์ารสมัยใหม่ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ เทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการทรัพยากรมนุษยส์มัยใหม่ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าหลกัการดงักลา่วมาประยุกตใ์ชก้บัองคก์าร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย รูปแบบ ประเภท และขัน้ตอนของการวางแผน โครงสรา้งและสายการบังคับบัญชา แนวคดิ

และทฤษฎตี่างๆ เกีย่วกับองคก์าร การจัดองคก์าร การอ านวยการ การจูงใจและความเป็นผูน้ า กลุ่มและองคก์าร 

การจัดการสมัยใหมใ่นองคก์าร 
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 ทฤษฎแีละหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ระบบคุณธรรม ขอบข่ายและขัน้ตอนในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์การวางแผนก าลงัคน  การก าหนดต าแหน่งและอตัราเงนิเดอืน การสรรหา การคดัเลอืก การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์การจัดสวสัดกิารและการพนักงานสมัพันธ ์การประเมนิผลการปฏบิตังิาน เทคนคิและเครือ่งมอืของ

การจัดการทรัพยากรมนุษยส์มัยใหม่ 

30212 คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การตดัสนิใจ (6 หนว่ยกติ) 

 Mathematics, Business Statistics and Quantitative Analysis  

 for Decision Making 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับคณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถติพิืน้ฐาน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถติธิรุกจิและประยกุตใ์ชใ้นการตดัสนิใจได ้

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณและประยุกตใ์ชใ้นการตดัสนิใจได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 พชีคณติเบือ้งตน้ จ านวน การนับ เชต เมตรกิซพ์ืน้ฐาน สมการและการแกส้มการ แคลคลูสัเบือ้งตน้และ

การน าไปใช ้สถติพิืน้ฐานและการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ ตัวแปรสุม่และการแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุม่ 

ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น การประมาณคา่ การทดสอบสมมตฐิานและการใชส้ถติอินุมาน การวเิคราะหค์วามแปรปรวน 

การวเิคราะหส์หสมัพันธแ์ละการถดถอย การวเิคราะหเ์ลขดัชน ีการวเิคราะหอ์นุกรมเวลา การพยากรณ์ธรุกจิ ความรู ้

พืน้ฐานเกีย่วกับการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การตัดสนิใจทางธุรกจิ ตัวแบบการตัดสนิใจ ตัวแบบโปรแกรมเชงิเสน้ 

ตัวแบบการขนสง่ ตัวแบบมอบหมายงาน ตัวแบบสนิคา้คงคลัง ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบมาร์คอฟ ตัวแบบจ าลอง

สถานการณ์ ตวัแบบ PERT/CPM 

32303 การจดัการการเงนิ (6 หนว่ยกติ) 

 Financial Management 

  วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการเงนิดา้นตา่งๆของธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชห้ลักการและวธิกีารทางการเงนิได ้

  ค าอธบิายชุดวชิา 

 จุดมุ่งหมายและหนา้ที่ทางการเงิน การก าหนดมูลค่าของธุรกิจตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 

ผลตอบแทนและความเสีย่ง การวเิคราะห์งบการเงนิ การจัดการสนิทรัพย์หมุนเวยีนและสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

โครงสรา้งทางการเงนิและนโยบายเงนิปันผล การจัดหาเงนิทนุของธุรกจิ การควบรวมกจิการ การปรับปรุงกจิการ 

การเลกิกจิการและการจัดการการเงนิระหวา่งประทศ 
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32331 ระบบสารสนเทศทางการเงนิและการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (6 หนว่ยกติ) 

 Financial Information System and Project Feasibility Studies  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับระบบสารสนเทศ เทคโนโลย ีและเครือ่งมอืส าหรับการพัฒนาระบบ

สารสนเทศทางการเงนิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับวธิกีารบรหิารระบบสารสนเทศทางการเงนิและการน าไปใชใ้นการจัดการการเงนิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นกระบวนการการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการในธรุกจิและสงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเชงิระบบของการจัดการและการจัดการการเงนิ ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับคอมพวิเตอร์และระบบ

สารสนเทศทางการเงนิ การน าวธิีเชงิระบบและระบบสารสนเทศทางการเงนิมาใชก้ับการจัดการขอ้มูลเพื่อการ

บรหิาร การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงนิ ประโยชนข์องระบบสารสนเทศทางการเงนิและการน าไปใช ้

 หลักการและวธิกีารประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการในเชงิธุรกจิและสังคม ทัง้ทางดา้นการตลาด 

เทคนคิการผลติ การจัดการ การเงนิ และกฎหมาย การยอมรับของสงัคม สภาพแวดลอ้มทัว่ๆ ไป 

32332 การจดัการความเสีย่งและหลกัการประกนัภยั (6 หนว่ยกติ) 

 Risk Management and Principles of Insurance 

  วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิของการจัดการความเสีย่งของธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืในการจัดการความเสีย่งของธรุกจิแตล่ะประเภท 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการประกนัภัย 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกับการประกนัภัยมาประยกุตใ์ชใ้นการตัดสนิใจตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในฐานะ

ผูเ้อาประกนัภัย 

  ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการความเสีย่งสนิทรัพย ์หนีส้นิ และปัจจัยอืน่ๆ ทีก่อ่ใหเ้กดิความเสีย่งเทคนคิหรอื

เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวัดและประเมนิค่าความเสีย่งและการจัดการความเสีย่ง ปัจจัยต่างๆ ทีม่ีผลต่อการจัดการ 

ความเสีย่ง ทัง้การจัดการความเสีย่งส่วนบุคคล การจัดการความเสีย่งของธุรกจิ และการจัดการความเสีย่งของ

สถาบนัการเงนิ 

 ลักษณะและประเภทของความเสีย่งภัย หลักการประกันภัย และการประกันชวีติ ความรูเ้บือ้งตน้ของ 

การประกันภัยแขนงตา่งๆ วธิกีารจัดการความเสีย่งภัย การเลอืกผูรั้บประกัน วธิกีารจ่ายเบีย้ประกันภัย การเรยีกรอ้ง 

คา่สนิไหมทดแทน ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกับการประกันภัยและการประกันชวีติในสว่นทีคุ่ม้ครองผูเ้อาประกันภัย

และประกนัชวีติ 

32340 การเงนิสว่นบุคคลและการภาษอีากร (6 หนว่ยกติ) 

 Personal Finance and Taxation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการวางแผนรายไดแ้ละการใชจ้า่ยของบคุคล 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบรหิารการเงนิตามเป้าหมายสว่นบคุคลในชว่งเวลาตา่งๆ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละการบรหิารภาษีอากร  
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การบรหิารการเงนิของบคุคลในชว่งเวลาตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการวางแผน และการจัดหาเงนิ การใชเ้งนิ

อย่างมแีบบแผน การออม โดยใชห้ลักการบันทกึและควบคมุรายรับรายจ่ายอยา่งเป็นระบบ การวางแผนการบรโิภค 

การใชเ้งนิออมลงทนุเพื่อหาผลประโยชน์อย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพสอดคลอ้งกับแต่ละชว่งวัยของบุคคล 

การวางแผนการประกนัภัย การใชภ้าษีอากรสว่นบคุคลชว่ยในการวางแผน การใชเ้ครดติและการลงทนุเพือ่ใหบ้คุคล

มเีงนิออมสะสมเพยีงพอตอ่การใชจ้า่ยตามวตัถปุระสงค ์และการมคีณุภาพชวีติทีด่ใีนชว่งวยัเกษียณ 

 หลักเกณฑแ์ละวธิกีารจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ภาษีเงนิได ้

บุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดน้ิตบิุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม  

ภาษีสรรพสามติ ภาษีศลุกากร ภาษีทอ้งถิน่ และภาษีอืน่ๆ 

32344 ตลาดการเงนิ และสถาบนัการเงนิ (6 หนว่ยกติ) 

 Financial Market and Institution 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความส าคญัและบทบาทของตลาดการเงนิและสถาบนัการเงนิ 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัผลกระทบของกลไกตลาดการเงนิทีม่ตีอ่สถาบนัการเงนิ 

3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัตลาดการเงนิและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย 

ค าอธบิายชุดวชิา 

ลักษณะ ความส าคัญ และบทบาท ของตลาดการเงนิ การจ าแนกประเภทของตลาดการเงนิ กลไกของ

ตลาดการเงนิ ตลาดการเงนิอาเซยีน ความเสีย่งของตลาดการเงนิ และนวตักรรมทางการเงนิ 

สถาบนัการเงนิในตลาดการเงนิแตล่ะประเภท โครงสรา้ง หนา้ที ่หลกัการ และวธิกีารด าเนนิงาน บทบาทหนา้ทีข่อง

สถาบนัการเงนิ สถาบนัการเงนิในประเทศไทย และตา่งประเทศ 

32454 การวจิยัทางธุรกจิ การวางแผนและการควบคมุทางการเงนิ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Research and Financial Planning and Control 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการท าวจิัยทางธรุกจิ 

 2. เพือ่ศกึษาตวัอยา่งงานวจัิยทางธรุกจิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ หลักการ และเทคนคิของการจัดท าแผนการเงนิและการควบคมุทาง

การเงนิ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าเทคนิคและรูปแบบทางการเงนิมาประยุกตใ์ช ้เพือ่ประโยชน์

ในการวางแผนและควบคมุทางการเงนิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการวจิัยเบือ้งตน้ทางธุรกจิ วัตถุประสงค ์ประโยชน์และประเภทของการวจิัย ขัน้ตอนใน

การท าวจัิย การวางแผนและควบคมุงานวจัิย การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะหข์อ้มูล การเขยีนรายงานการ

วจิัยและตวัอยา่งงานวจิัย 

 หลักการ แนวคดิ และเทคนิคของการจัดท าแผนและการควบคมุทางการเงนิ การวเิคราะหต์น้ทนุต่างๆ 

การงบประมาณ การน าเทคนคิทางการเงนิมาประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนและควบคมุทางการเงนิทัง้ทางดา้นรายได ้

คา่ใชจ้า่ย และก าไร ตลอดจนการควบคมุภายในและการจัดการตามหลักการธรรมาภบิาล 
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32455 ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 International Business and Finance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการคา้ระหวา่งประเทศและการเงนิระหวา่งประเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความสมัพันธร์ะหวา่งการคา้ระหวา่งประเทศและการเงนิระหวา่งประเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารการเงนิของธรุกจิระหวา่งประเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

ความสมัพันธร์ะหว่างการคา้ระหว่างประเทศและการเงนิระหว่างประเทศ หลักและนโยบายการคา้ระหว่างประเทศ 

อปุสรรคทางการคา้ นโยบายและมาตรการคุม้กันทางการคา้ ดลุการคา้ ดลุการช าระเงนิ ระบบการเงนิและบทบาท

สถาบันการเงนิระหว่างประเทศ ตลาดเงนิตราต่างประเทศ การปรวิรรตเงนิตรา วธิกีารจัดหาเงนิ วธิกีารช าระเงนิ การ

วางแผนช าระเงนิตราตา่งประเทศ การวเิคราะหแ์ละพยากรณ์อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ตลอดจนเอกสาร

ทีเ่กีย่วขอ้งในธรุกจิการคา้และการเงนิระหวา่งประเทศ รวมทัง้หลกักฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

32456 ประสบการณว์ชิาชพีการเงนิ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Finance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตห์ลกัการ ทฤษฎแีละเทคนคิตา่งๆ ดา้นการเงนิสูภ่าคปฏบิตั ิ

 2. เพือ่ใหส้ามารถฝึกทกัษะในการวเิคราะหปั์ญหาและการตดัสนิใจในการแกไ้ขปัญหาทางการเงนิ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาและเสรมิสรา้งภาวะผูน้ าและทักษะในการเป็นนักการเงนิทีด่ ี

 4. เพือ่พัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม ในการประกอบอาชพีทางดา้นการเงนิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตห์ลักการและทฤษฎทีางการเงนิสูภ่าคปฏบิัต ิการประยุกตใ์ชค้อมพวิเตอรใ์นการจัดการการเงนิ 

การจัดท าแผนธุรกจิ การใชก้รณีศกึษา สถานการณ์จ าลองและเกมบรหิารเพื่อวเิคราะหปั์ญหา แนวโนม้ และการ

ตัดสนิใจในการแกปั้ญหาทางการเงิน การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การพัฒนาทักษะเพื่อเป็นนักการเงินที่ดี และมี

จรรยาบรรณในวชิาชพีการเงนิ การใชก้จิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรมและภาวะการเป็น

ผูน้ าทีด่ ี

32457 การลงทนุและการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Investments and Securities Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักการ เครื่องมอื และวธิกีารลงทุนในตราสารทางการเงนิ รวมทัง้องคก์ร 

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการลงทนุในหลักทรัพย ์ ตลอดจนการประยุกตใ์ชผ้ลงานวจัิยเพือ่การลงทนุ

ในหลกัทรัพย ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหห์ลกัทรัพยแ์ละจัดกลุม่หลกัทรัพยล์งทนุได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะของการลงทนุ เครือ่งมอืประเภทตา่งๆ ในการลงทนุ องคก์รและสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุ

ในตราสารทางการเงนิ อัตราผลตอบแทนและความเสีย่งของตราสารทางการเงนิ การลงทุนในหลักทรัพย์และ 

การลงทนุในทางเลอืกอืน่ 
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 การวเิคราะหห์ลักทรัพยแ์ละการจัดการกลุม่หลักทรัพย ์การลงทนุและการวเิคราะหห์ลักทรัพยใ์นตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยการวเิคราะหห์ลักทรัพยแ์ละการจัดการกลุ่มหลักทรัพยท์ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฎบิัติ

การประยุกต์ใชผ้ลงานวจัิยที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดทุนในการวเิคราะห์หลักทรัพย์ ผลกระทบของการ

เคลือ่นไหวของตลาดทุนในต่างประเทศทีม่ตี่อการวเิคราะหห์ลักทรัพย์ การประเมนิผลการลงทุนในหลักทรัพย์และ

กลุม่หลกัทรัพย ์

32490 การวเิคราะหต์ราสารทางการเงนิและการจดัการสนิเชือ่ (6 หนว่ยกติ) 

 Financial Instruments Analysis and Credit Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการวเิคราะหต์ราสารทนุ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการวเิคราะหต์ราสารหนี้  

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการวเิคราะหต์ราสารอนุพันธ ์

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและหลักการในการจัดการสนิเชือ่ 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการก าหนดนโยบายสนิเชือ่และการวเิคราะหส์นิเชือ่แตล่ะประเภท รวมทัง้การควบคมุ 

การตดิตามหนี ้และการแกไ้ขปัญหาจากการจัดการสนิเชือ่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ วธิกีาร และการใชต้ัวแบบทางการเงนิในการวเิคราะหต์ราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสาร

อนุพันธเ์พือ่การลงทนุ 

 หลักการในการจัดการสนิเชือ่ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสนิเชือ่ วาณิชธนกจิ การก าหนดหลักเกณฑแ์ละ

นโยบายในการใหส้นิเชือ่ การวเิคราะห์เพื่อก าหนดวงเงนิสนิเชือ่ การพิจารณาโครงการเงนิกู ้การควบคุมและ 

การตดิตามหนี ้ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาจากการจัดการสนิเชือ่ 

60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้  (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้ทางเศรษฐศาสตร ์  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรจ์ุลภาคและเศรษฐศาสตรม์หภาค 

 3. เพือ่ใหส้ามารถเขา้ใจปัญหาทางเศรษฐกจิและนโยบายของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกจิ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการพัฒนาเศรษฐกจิของไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้ทางเศรษฐศาสตร ์อปุสงค ์อปุทาน ดลุยภาพของตลาด ทางเลอืกของผูบ้รโิภค การผลติ 

ตน้ทนุการผลติ ตลาดแขง่ขันสมบรูณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึง่แขง่ขันกึง่ผูกขาด ตลาดผูข้ายนอ้ยราย ตลาดปัจจัย

การผลติ ผลตอบแทนปัจจัยการผลติ เศรษฐศาสตร์สาธารณะ รายไดป้ระชาชาต ิการวัดรายไดป้ระชาชาติ 

สว่นประกอบของรายไดป้ระชาชาต ิการก าหนดรายไดป้ระชาชาตดิุลยภาพ การคลัง นโยบายการคลัง การเงนิ 

นโยบายการเงนิ เงนิเฟ้อ เงนิฝืด การว่างงาน การคา้ระหว่างประเทศ การเงนิระหว่างประเทศ และการพัฒนา

เศรษฐกจิของไทย 
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