
 

 

 

 

กลุม่การเงิน 

  



หมวดวชิาเฉพาะ 
หมวดวิชาเฉพาะมี 3 กลุ่มวชิา จาํนวนรวม  99 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 
ก. กลุ่มวชิาแกนธุรกิจ  จาํนวน  48 หน่วยกิต 
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BA103 องคก์ารและการจดัการ 
(Organization and Management) 

3 (3-0-6) - 

BA201 หลกัการตลาด 
(Principles of Marketing) 

3 (3-0-6) - 

BA205 การเงินธุรกิจ 
(Business Finance) 

3 (3-0-6) - 

BA206 ความเป็นผูป้ระกอบการ 
(Entrepreneurship) 

3 (3-0-6) - 

BA207 การวเิคราะห์เชิงปริมาณสาํหรับธุรกิจ 
(Quantitative Analysis for Business) 

3 (3-0-6) - 

BA208 พฤติกรรมองคก์าร 
(Organizational Behavior) 

3 (3-0-6) - 

BA209 การภาษีอากร 
(Taxation) 

3 (3-0-6) - 

BA302 ระเบียบวธีิวจิยัทางธุรกิจ 
 (Business Research Methodology) 

3 (3-0-6) - 

BA303 การบริหารตน้ทุนเพ่ือการตดัสินใจ 
 (Cost Management for Decision Making) 

3 (3-0-6) - 

BA304 การจดัการการปฏิบติัการ 
 (Operations Management) 

3 (3-0-6) - 

BA402 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 
 (Strategic Management) 

3 (3-0-6) - 

AC914 หลกัการบญัชี 
 (Principles of Accounting) 

3 (3-0-6) - 

EC915 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
 (Macroeconomics) 

3 (3-0-6) - 

EC916     เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
  (Microeconomics) 

3 (3-0-6) - 

LW911 กฎหมายธุรกิจ 
 (Business Law) 

3 (3-0-6) - 



รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

SC911 สถิติธุรกิจ 
 (Business Statistics) 

3 (3-0-6) - 

   
 กลุ่มวชิาเอกการเงนิ 
 วชิาเอกบังคบัการเงนิ  จาํนวน 36 หน่วยกิต 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 

                                                                                                          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BF201 การจดัการทางการเงิน 
 (Financial Management) 

3 (3-0-6) - 

BF203 การเงินส่วนบุคคล 
 (Personal Finance) 

3 (3-0-6) - 

BF204 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
 (Management Information Systems) 

3 (3-0-6) - 

BF303 การจดัการความเส่ียง 
 (Risk Management) 

3 (3-0-6) - 

BF308 การจดัการทางการเงินระหวา่งประเทศ 
 (International Fiancial Management) 

3 (3-0-6) - 

BF309 การวเิคราะห์หลกัทรัพยแ์ละการจดัการกลุ่มหลกัทรัพย ์
 (Securities Analysis and Portfolio Management) 

3 (3-0-6) - 

BF312 ตลาดการเงินและสถาบนัการเงิน 
 (Financial Market and Financial Institutions) 

3 (3-0-6) - 

BF313 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับนกัการเงิน 
 (Computer Program for Finance) 

3 (3-0-6) - 

BF315 ตราสารอนุพนัธ์ 
 (Derivatives) 

3 (3-0-6) - 

BF413 การวเิคราะห์รายงานทางการเงิน 
 (Financial Statements Analysis) 

3 (3-0-6) - 

BF414 สัมมนาทางการเงิน 
 (Seminar in Finance) 

3 (3-0-6) - 

BF422 การวเิคราะห์และสร้างแบบจาํลองธุรกิจสตาร์ทอพัดา้น
เทคโนโลยกีารเงิน 

 (FinTech Startup Business Modelling and Analysis). 
 

3 (3-0-6) - 

 
 วชิาเอกเลือก จาํนวน 15 หน่วยกิต 



แผน ก หลักสูตรปกติ เลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จาํนวน 15 หน่วยกิต 
แผน ข หลักสูตรมวีชิาสหกิจศึกษา วชิาสหกิจศึกษา จาํนวน 6 หน่วยกิต 
 และเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จาํนวน 9 หน่วยกิต  
 
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
                                                                                                         (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BF202 การประกนัชีวติและการประกนัวนิาศภยั 
 (Life and Non-Life Insurance) 

3 (3-0-6) - 

BF304 การจดัการสินเช่ือ 
 (Credit Management) 

3 (3-0-6) - 

BF314 ตราสารทุนและตราสารหน้ี 
 (Equity and Debt Instruments) 

3 (3-0-6) - 

BF316 การลงทุนในสินทรัพยท์างลือก 
 (Alternative Investments) 

3 (3-0-6) - 

BF317 การวางแผนทางการเงินและการงบประมาณ 
 (Financial Planning and Budgeting) 

3 (3-0-6) - 

BF318 ไอทีสาํหรับการเงิน 
 (IT for Finance) 

3 (3-0-6) - 

BF319 อินเทอร์เน็ตสรรพส่ิง 
 (Internet of Things) 

3 (3-0-6) - 

BF320 เงินอิเลก็ทรอนิกส์ 
 (e-Money) 

3 (3-0-6) - 

BF321 ระบบชาํระเงินดิจิทลั 
 (Digital Payment System) 

3 (3-0-6) - 

BF322 การประมวลผลแบบคลาวด ์
 (Cloud Computing) 

3 (3-0-6) - 

BF323 เทคโนโลยบีลอ็กเชน 
 (Blockchain Technology) 

3 (3-0-6) - 

BF404 การจดัการสถาบนัการเงิน 
 (Management of Financial Institutions) 

3 (3-0-6) - 

BF408 การวาณิชธนกิจ 
 (Investment Banking) 

3 (3-0-6) - 

BF415 การวเิคราะห์โครงการทางการเงิน 
 (Project Analysis in Finance) 

3 (3-0-6) - 

BF416 การเงินเชิงพฤติกรรม 
 (Behavioral Finance) 

3 (3-0-6) - 



รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
                                                                                                         (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BF417 การควบรวมและการปรับโครงสร้างกิจการ 
 (Merger, Acquisition and Corporate Restructuring) 

3 (3-0-6) - 

BF418 กลยทุธ์การจดัการกลุ่มหลกัทรัพย ์
 (Portfolio Management Strategies) 

3 (3-0-6) - 

BF419 กฎหมายดา้นไอทีและอาชญากรรมไซเบอร์ 
 (IT Laws and Cyber Crime) 

3 (3-0-6) - 

BF420 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจทางธุรกิจ 
 (Data Analytics for Business Decisions) 

3 (3-0-6) - 

BF421  การวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ 
 (Big Data Analytics) 

3 (3-0-6) - 

BF423 โปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทมื์อถือ และการออกแบบ
เวบ็ไซตท่ี์มีการตอบสนอง 

 (Mobile Applications and Responsive Web Design) 

3 (3-0-6) - 

BF424 การออกแบบตามประสบการณ์ผูใ้ชง้าน 
 (User Experience Design) 

3 (3-0-6) - 

BF425 การบริหารโครงการสตาร์ทอพัดา้นเทคโนโลยกีารเงิน 
 (Project Management of FinTech Startup) 

3 (3-0-6) - 

BF300 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 (Internship) 

3 (0-40-0) - 

BF800 สหกิจศึกษา 
 (Co-operative Education) 

6 (0-40-
20) 

- 

 
  



หมวดวชิาเฉพาะ  99 หน่วยกิต 
ก. กลุ่มวชิาแกนธุรกิจ  48 หน่วยกิต 

BA103 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6) 
(Organization and Management) 
แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการองคก์าร องคป์ระกอบเเละสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินงานขององคก์าร ทกัษะและหนา้ท่ี

งานทางการจดัการ กระบวนทางการจดัการ การวางแผน การจดัองคก์าร การช้ีนาํ และ การควบคุม 
BA201 หลักการตลาด 3 (3-0-6) 

(Pr inciples of Marketing) 
ความหมายและความสําคญัของแนวความคิดทางการตลาดยุคใหม่ต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ  สภาพแวดลอ้มท่ีมี

อิทธิพลของการตลาดต่อระบบตลาด  การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด  การกาํหนดตลาดเป้าหมาย  การวาง
ตาํแหน่งสินคา้และบริการในใจผูบ้ริโภค ส่วนประสมการตลาด การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นส่วนประสมทาง
การตลาด 
BA205 การเงนิธุรกิจ 3 (3-0-6) 

(Business Finance) 
บทบาท  หนา้ท่ี  และเป้าหมายของการบริหารทางการเงินของธุรกิจ   การวางแผนและการตดัสินใจดา้นการเงินของ

ธุรกิจ  การจดัหาเงินทุน โครงสร้างทางการเงินและตน้ทุนเงินทุน  การตดัสินใจลงทุน การจดัทาํงบประมาณลงทุน  การบริหาร
เงินทุนหมุนเวยีน   การวเิคราะห์ทางการเงิน  นโยบายปันผล   
BA206 ความเป็นผู้ประกอบการ 3 (3-0-6) 

(Entrepreneurship) 
เเนวคิดโดยทัว่ไปเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ การเเสวงหาโอกาสเเละการคน้พบธุรกิจใหม่ การวิเคราะห์เเละประเมิน

โอกาสทางธุรกิจ ผลกระทบของสภาพเเวดลอ้มดา้นเทคโนโลยีใหม่ การเเข่งขนั เเละโลกาภิวตัน์ท่ีมีต่อการประกอบธุรกิจ การ
ประกอบธุรกิจสตาร์ทอพั การประเมินความเส่ียงเเละอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ การระดมเงินทุนเพ่ือเร่ิมตน้ธุรกิจ เเละการ
เกบ็เก่ียวผลตอบเเทนจากการประกอบธุรกิจ 
BA207 การวเิคราะห์เชิงปริมาณสําหรับธุรกิจ 3 (3-0-6) 

(Quantitative Analysis for  Business) 
เทคนิคการตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจดัสรรงาน การ

วเิคราะห์โครงข่ายงาน ตวัแบบสินคา้คงเหลือ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการรอคอย การจาํลองสถานการณ์เบ้ืองตน้  
BA208 พฤตกิรรมองค์การ 3 (3-0-6) 

(Organizational Behavior ) 
แนวคิดทฤษฏี ท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมระดับบุคคลได้แก่  การรับรู้  การเรียนรู้  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ค่านิยม 

แรงจูงใจ  ความพึงพอใจในการทาํงาน  พฤติกรรมระดบักลุ่ม ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํ กลุ่ม ทีมงาน การติดต่อส่ือสาร   การบริหารความ
ขดัแยง้ อาํนาจและการเมือง และ พฤติกรรมระดบัองคก์าร ไดแ้ก่โครงสร้างองคก์าร วฒันธรรมองคก์าร การเปล่ียนแปลงและ
พฒันาองคก์าร 



BA209 การภาษีอากร 3 (3-0-6) 
(Taxation) 
ลกัษณะและหลกัการของภาษีอากรซ่ึงรวมถึงภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร   หลกัเกณฑ์  วิธีการประเมินและการ

จดัเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากร   ไดแ้ก่  ภาษีเงินได้  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
โดยทัว่ไป  เช่น ภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีท่ีจดัเกบ็โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
BA302 ระเบียบวธีิวจิัยทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

(Business Research Methodology) 
ระเบียบวิธีวิจยัทางธุรกิจ  กระบวนการทาํวิจยั วิธีการจดัทาํโครงร่างของงานวิจยัและการเขียนโครงร่างงานวิจยั การ

วิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติ แบบใชพ้ารามิเตอร์และไม่ใชพ้ารามิเตอร์ วิธีการเขียนรายงานและ
เทคนิคการนาํเสนองานวจิยั 
BA303 การบริหารต้นทุนเพื่อการตดัสินใจ 3 (3-0-6) 

(Cost Management for  Decision Making) 
การนาํขอ้มูลทางการบญัชีมาใชใ้นการวางแผน  ตดัสินใจและการควบคุมการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร  โดยศึกษาถึง

การจาํแนกตน้ทุนในรูปแบบต่างๆ  แนวคิดเก่ียวกบัการบนัทึกตน้ทุนสินคา้  การจดัสรรตน้ทุน  การวิเคราะห์ตน้ทุนผสม  การ
วิเคราะห์ตน้ทุน-ปริมาณ-กาํไร  การจดัทาํงบกาํไรขาดทุนตามวิธีตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนรวม  การใชข้อ้มูลตน้ทุนเพ่ือการ
ตดัสินใจเชิงกลยทุธ์  การจดัทาํงบประมาณ  การประเมินผลการปฏิบติังานโดยใชต้น้ทุนมาตรฐาน การวดัผลการดาํเนินงานตาม
ศูนยค์วามรับผดิชอบ  การกาํหนดราคาโอน  
BA304 การจัดการการปฏิบัตกิาร 3 (3-0-6) 

(Operations Management) 
ลกัษณะและความสาํคญัของการบริหารการจดัการการผลิต  การพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้  การออกแบบสินคา้

และบริการ  การตดัสินใจดา้นการผลิต  การเลือกทาํเลท่ีตั้ง  การวางผงัโรงงาน  การบริหารโครงการ  การจดัการห่วงโซ่อุปทาน  
การจัดการด้านคุณภาพ  ระบบความปลอดภัยในโรงงาน  ระบบการจัดซ้ือ  ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง  ระบบการ
บาํรุงรักษา  การวางแผนความตอ้งการวตัถุดิบ  ตวัแบบการขนส่ง  และการใชโ้ปรแกรมสั่งซ้ือเขา้ช่วยในการจดัการดา้นการ
ผลิต 
BA402 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6) 

(Strategic Management) 
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจทั้ งภายในและภายนอกเพ่ือการตดัสินใจของ

ผูบ้ริหารในการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ กลยุทธ์ในแต่ละระดบัในองค์การ การวิเคราะห์ถึงปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อการ
กาํหนดกลยทุธ์ การนาํกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั การควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์ 
AC914  หลักการบัญชี 3 (3-0-6) 

(Pr inciples of Accounting) 
ความหมายและวตัถุประสงคข์องการบญัชี แนวความคิดและวธีิการทางบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมทั้ง

การจดัทาํงบการเงินเพ่ือแสดงผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของธุรกิจให้บริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา้ ธุรกิจอุตสาหกรรม 
และวธีิการบญัชีเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม 



EC915 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 (3-0-6) 
(Macroeconomics) 
แนวความคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหภาค รายไดป้ระชาชาติ  ระบบเศรษฐกิจแบบปิดและแบบเปิด การคา้

ระหวา่งประเทศและการเงินระหวา่งประเทศ นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั ปัญหาเศรษฐกิจบางประการ อาทิ เงินเฟ้อ เงิน
ฝืด การวา่งงาน และมาตรการการแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
EC916 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 (3-0-6) 

(Microeconomics) 
แนวความคิดเก่ียวกับอุปสงค์ อุปทานและความยืดหยุ่น การตั้ งราคาผลผลิต ทฤษฎีการบริโภค ทฤษฎีการผลิต 

ประเภทของตลาด  การประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการตดัสินใจทางธุรกิจ 
LW911 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) 

(Business Law) 
หลกัทัว่ไปของกฎหมายแพง่และพาณิชย ์เร่ืองบุคคล ทรัพย ์นิติกรรม สัญญา หน้ี ละเมิด เอกเทศ สัญญาประเภทต่างๆ 

และกฎหมายท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นทางธุรกิจ รวมทั้งหลกักฎหมาย และวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัตั้ง  อาํนาจหนา้ท่ี  การดาํเนินงาน  
และการเลิกประกอบธุรกิจของธุรกิจรูปแบบต่างๆ โดยคาํนึงถึงการมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 
SC911 สถิตธุิรกิจ 3 (3-0-6) 

(Business Statistics) 
ความน่าจะเป็น  ตวัแปรสุ่ม  การแจกแจงตวัอยา่ง  การสุ่มตวัอยา่ง  การประมาณค่า  การทดสอบสมมติฐานในกรณี

ประชากรหน่ึงกลุ่มและประชากรสองกลุ่ม   การวเิคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ การทดสอบแบบไคสแควร์
และการวเิคราะห์ถดถอย 
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BF201 การจัดการทางการเงนิ 3 (3-0-6) 
(Financial Management) 
แนวความคิดและวิธีการการจดัการทางการเงินอนัมีผลต่อการตดัสินใจทางการเงินของธุรกิจ  งบการเงิน การวิเคราะห์

งบการเงิน ความเส่ียงและผลตอบแทนของการลงทุนในหลกัทรัพย ์การประเมินมูลค่าตราสารทางการเงิน การจดัทาํงบลงทุน
วธีิการประเมินโครงการ  การจดัหาเงินทุนเและการกาํหนดโครงสร้างเงินทุน และนโยบายปันผล 
BF203 การเงนิส่วนบุคคล                                                                                                                 3 (3-0-6)  

(Personal Finance) 
ความหมายและความสาํคญัของการเงินส่วนบุคคล การรวบรวมขอ้มูลและประเมินสถานภาพทางการเงินในเร่ือง การหารายได ้
ค่าใชจ่้าย การคุม้ครองชีวิต การออมและการลงทุน  การจดัทาํแผนการเงินส่วนบุคคลให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสร้าง
ความมัน่คงทางการเงิน 
BF204 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 3 (3-0-6) 

(Management Information Systems) 
แนวคิดและโครงสร้างของระบบสารสนเทศในองคก์าร การวิเคราะห์และออกแบบการพฒันาระบบขอ้มูล  ความตอ้งการใช้
ขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจของผูบ้ริหารและการจดัการองค์ความรู้   การรักษาความปลอดภยัของสารสนเทศ การนาํเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้ทันกับการเปล่ียนแปลงและเหมาะสมกับการบริหารองค์การ ทักษะการทาํงานของผูบ้ริหาร
โครงสร้าง และวฒันธรรมองค์การ นําไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั  ตลอดจนจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกับ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
BF303 การจัดการความเส่ียง 3 (3-0-6) 

(Risk Management) 
การจดัการความเส่ียงโดยรวมขององค์กร กระบวนการการประเมิน วิเคราะห์ และวิธีการจัดการความเส่ียง และ

เคร่ืองมือต่าง ๆ ในการจัดการความเส่ียง การดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเส่ียงท่ีสัมพันธ์กับกิจกรรม หน้าท่ีและ
กระบวนการทาํงาน การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ระบบตรวจสอบและควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้ง 
BF308 การจัดการทางการเงนิระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 

(International Financial Management) 
ความรู้เบ้ืองตน้ในการบริหารการเงินเพ่ือการดาํเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ รวมถึงสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ และสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  ตลาดการเงินและสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบอตัรา
แลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ และวิธีการจดัการความเส่ียงโดยใช้
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสม การบริหารการลงทุนทางตรงและทางออ้ม การจดัหาแหล่งเงินทุน และการจดัการเงินทุน
หมุนเวยีน สาํหรับธุรกิจระหวา่งประเทศ การรายงานผลการดาํเนินงานของธุรกิจระหวา่งประเทศ 



BF309 การวเิคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ 3 (3-0-6) 
(Secur ities Analysis and Por tfolio Management) 
แนวคิดในการลงทุน  ขั้นตอนและวิธีการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ความเส่ียงและผลตอบแทนจากการลงทุน ทฤษฎีการ

ลงทุน ทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพ พฤติกรรมของนักลงทุน การวิเคราะห์และประเมินราคาหลักทรัพย์ การวิเคราะห์
ปัจจยัพ้ืนฐานในการลงทุน การวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค กองทุนรวมและหน่วยลงทุน การลงทุนในสินทรัพยท์างเลือก 
ภาพรวมของตราสารอนุพนัธ์ การจดัการกลุ่มหลกัทรัพย ์
BF312 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 3 (3-0-6) 

(Financial Market and Financial Institutions) 
บทบาทหนา้ท่ีและโครงสร้างของตลาดการเงิน กลไกของตลาดการเงินและความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจ ตราสาร

ในตลาดเงินและตลาดทุน การกาํกบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
กระทรวงการคลงั ประเภทของสถาบนัการเงิน และผลกระทบของนโยบายการเงินในประเทศและต่างประเทศท่ีมีต่อตลาด
การเงินและสถาบนัการเงิน 
BF313 โปรแกรมคอมพวิเตอร์สําหรับการเงนิ 3 (3-0-6) 

(Computer  Program for  Finance) 
การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบริหารจดัการทางการเงิน ไดแ้ก่ การประเมินมูลค่าตามทฤษฎีการเงิน ในดา้น

ตราสารทางการเงิน โครงการลงทุน มูลค่ากิจการ การสร้างแบบจาํลองเพื่อการจดัการทางการเงิน การจดัทาํงบประมาณ การ
จดัทาํประมาณการงบการเงิน การนาํเสนอรายงานทางการเงิน 
BF315 ตราสารอนุพนัธ์ 3 (3-0-6) 

(Der ivatives) 
บทบาท กลไก แนวทางปฏิบติัของตลาดตราสารอนุพนัธ์  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีจดัเป็นอนุพนัธ์ทางการเงิน  ทฤษฎี

และการประเมินมูลค่าอนุพนัธ์ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ สิทธิซ้ือขาย สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  ตราสารท่ีมีอนุพนัธ์ทางการเงินแฝง การใช้
กลยทุธ์ต่าง ๆ ในการป้องกนัความเส่ียง 
BF413 การวเิคราะห์รายงานทางการเงิน   3 (3-0-6) 

(Financial Statements Analysis) 
ความสําคัญของรายงานทางการเงินประเภทของงบการเงินและองค์ประกอบ เทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการ

วิเคราะห์รายงานทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์แบบแนวด่ิง การวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน การ
วเิคราะห์งบกระแสเงินสด   



BF414 สัมมนาทางการเงนิ   3 (3-0-6) 
(Seminar  in Finance) 
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแกไ้ขการจดัการทางการเงินของธุรกิจ หัวขอ้พิเศษทางการเงิน การควบรวมกิจการ การ

ปรับโครงสร้างองคก์าร โดยใชก้รณีศึกษา การวิจยัหรือโดยพิจารณาจากเหตุการณ์จริงในสภาวการณ์ทางการเงินในขณะนั้น 
หรือศึกษาและอภิปรายในหวัขอ้ท่ีเป็นความตอ้งการในปัจจุบนั 
BF422 การวเิคราะห์และสร้างแบบจําลองธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยกีารเงิน 3(3-0-6) 
 (FinTech Star tup Business Modelling and Analysis) 

วิวฒันาการของ FinTech ในประเทศไทย การวิเคราะห์และพฒันาแบบจาํลองทางธุรกิจ เทคนิคการวิเคราะห์กลยทุธ์
และวงจรชีวิตของธุรกิจสตาร์ทอพั   เทคนิคในการพฒันา Scenarios และ Prototyping การวิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน
สตาร์ทอพั   รวมถึงกระบวนการการจดัการการเปล่ียนแปลง 

 
 วชิาเอกเลือก 
BF202    การประกันชีวติและการประกันวนิาศภัย                                                                                             3 (3-0-6) 

    (Life and Non-Life Insurance) 
หลกัทัว่ไปเก่ียวกบัการประกนัชีวิตและการประกนัวินาศภยั ประเภทของการประกนัชีวิต การประกนัชีวิตรายบุคคล 

และการประกนัชีวิตกลุ่ม สัญญาหลกั สัญญาแนบทา้ย โดยศึกษาเก่ียวกบัเง่ือนไขและกรมธรรม์ประกนัชีวิต แบบของสัญญา
ประกนัชีวิต และศึกษาเก่ียวกบัการประกนัวินาศภยัแขนงต่างๆ การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง การ
ประกนัภยัรถยนต์ การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด เป็นตน้โดยศึกษาเก่ียวกบัเง่ือนไขและกรมธรรม์ประกนัภยัตลอดจนแบบของ
สัญญาประกนัภยั   
BF304 การจัดการสินเช่ือ 3 (3-0-6) 

(Credit Management) 
ความหมาย และความสําคญัของการจดัการสินเช่ือ การวิเคราะห์สินเช่ือ การพิจารณาวงเงินท่ีเหมาะสมให้กบัลูกคา้ 

และจดัทาํใบเสนอขอสินเช่ือ การวิเคราะห์ความเส่ียง ทกัษะการบริการ การติดตามและการควบคุมลูกคา้สินเช่ือ  กรณีศึกษา
การวเิคราะห์สินเช่ือ 
BF314 ตราสารทุนและตราสารหนี ้ 3 (3-0-6) 

(Equity and Debt Instruments) 
บทบาทและหนา้ท่ีของตราสารทุนและตราสารหน้ี  กระบวนการการออกตราสารทุนและตราสารหน้ี การจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือ ตลาดและมาตรฐานการซ้ือขายตราสารทุนและตราสารหน้ี การวิเคราะห์มูลค่าตราสารทุนและตราสารหน้ี  
อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี  ความมีประสิทธิภาพของตลาด ตราสารก่ึงหน้ี
ก่ึงทุน 
BF316    การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก                                                                                                           3 (3-0-6) 
               (Alternative Investments)    

การคาํนวณมูลค่าอสังหาริมทรัพยท์างตรง เช่น ท่ีดิน อาคารสาํนกังาน ท่ีอยูอ่าศยั และทางออ้ม เช่น การซ้ือกองทรัสตเ์พ่ือ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(REIT) กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การลงทุนในหุน้นอกตลาด ธุรกิจเงินร่วมลงทุน การลงทุนในโลหะ
มีค่า และการลงทุนด้วยการประมูล โดยเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการประเมินราคาด้วยวิธีการคาํนวนต้นทุน วิธีการ
เปรียบเทียบราคา และวธีิการรับรู้รายได ้



BF317 การวางแผนทางการเงินและการงบประมาณ 3 (3-0-6) 
(Financial Planning and Budgeting) 
พ้ืนฐานการวางแผนทางการเงินและการควบคุม การวิเคราะห์ทางการเงิน กระบวนการวางแผนและการจัดทาํ

แผนการเงิน การจดัทาํงบประมาณและการพยากรณ์งบการเงิน การคาดคะเนความตอ้งการเงินทุนและการวางแผนจดัหา
เงินทุน การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบกบัแผนการดาํเนินงาน 
BF318 ไอทสํีาหรับการเงนิ 3(3-0-6) 
 (IT for  Finance)  
 พ้ืนฐานและหลกัการในการจดัการการเงิน กระบวนการดา้นการเงินและกิจกรรมการเงินในธุรกิจ การวิเคราะห์ทาง
การเงิน การจดัการกระแสเงินสด และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่กบัการเงิน  
BF319 อินเทอร์เน็ตสรรพส่ิง 3(3-0-6) 
 (Internet of Things)  
 เครือข่ายและซอฟต์แวร์ของวตัถุ อุปกรณ์ พาหนะ ส่ิงปลูกสร้าง และส่ิงของอ่ืน ๆ ท่ีมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ส่วนประกอบ  ขอ้จาํกดัและผลกระทบของอินเทอร์เน็ตสรรพส่ิง กรณีศึกษาท่ีนาํมาใชก้บัการเงิน 
BF320 เงนิอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 (e-Money) 

ววิฒันาการของเงินอิเลก็ทรอนิกส์ สังคมไร้เงินสด เงินดิจิทลั บิตคอยน์ การกระจายปริมาณการแลกเปล่ียน หลกัการของแอป
พลิเคชันท่ีเก่ียวขอ้งกบับิตคอยน์  ระบบ Bitcoin Mining Rigs  ระบบความปลอดภยั การโจรกรรมบิตคอยน์ และเงินดิจิทัลในโลก
อนาคต                                        
BF321 ระบบชําระเงนิดิจิทลั 3(3-0-6) 

(Digital Payment System) 
เทคโนโลยีและวิธีการสร้างระบบชาํระเงินดิจิทัลโดยครอบคลุมการเขา้รหัสขอ้มูล (Encryption) ใบรับรองทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (Network Protocols) ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต การชาํระแบบ Peer-to-Peer การชาํระแบบ B2B ระบบบัตร
เครดิต ระบบการชาํระเงินแบบไมโครเพยเ์มนท์ ระบบ DTNS และ RTGS รวมถึงประเด็นสําคญัเก่ียวกบัระบบการชาํระเงิน 
โครงสร้างการกาํกบัดูแล กฎหมายและกรณีศึกษา ประเดน็ทางกฎหมายเก่ียวกบัระบบการชาํระเงิน 
BF322 การประมวลผลแบบคลาวด์  3(3-0-6) 
 (Cloud Computing) 
 นิยามและคุณลกัษณะของการประมวลผลแบบคลาวด์ มาตรฐานคลาวด์ รูปแบบการใชง้านคลาวด์ การให้บริการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน การให้บริการแพลตฟอร์ม การใหบ้ริการซอฟตแ์วร์ การให้บริการกระบวนงานทางธุรกิจ กลไกการจดัการ
คลาวด ์ความปลอดภยั ความเส่ียง สถาปัตยกรรมคลาวด ์เมทริกซ์ตน้ทุนและโมเดลราคา กรณีศึกษาการประยกุตใ์ชก้บัการเงิน 
BF323    เทคโนโลยบีล็อกเชน 3(3-0-6) 

(Blockchain Technology) 
 หลกัและวิธีการเบ้ืองตน้ในการเขา้รหัสขอ้มูล (Cryptography) การประมวลผลแบบกระจายจากศูนยก์ลาง สกุลเงิน
ดิจิทลั การทาํเหมืองสกลุเงินดิจิทลั สมาร์ทคอนแทร็ก การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีลอ็กเชนในธุรกิจ กรณีศึกษา Bitcoin 



BF404 การจัดการสถาบันการเงนิ 3 (3-0-6) 
(Management of Financial Institutions) 
การบริหารงานของสถาบนัการเงิน การจดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของสถาบนัการเงิน การระดมเงินทุน การบริหาร

การลงทุน การบริหารความเส่ียง สภาพคล่อง กาํไรและผลตอบแทน และปัจจยัต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงาน เช่น 
นโยบายของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัการเงิน บทบาทของธนาคารกลางในการควบคุมสถาบนัการเงิน  การใชน้โยบายการเงิน
และผลกระทบต่อตลาดการเงิน 
BF408 การวาณิชธนกิจ 3 (3-0-6) 

(Investment Banking) 
ธุรกรรมดา้นวาณิชธนกิจ ขอบข่ายงาน บทบาท การพฒันา และการประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

ไดแ้ก่ ตราสารทุน ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนและตราสารอนุพนัธ์ การปรับโครงสร้างทางการเงิน การปรับโครงสร้าง
หน้ี   การร่วมลงทุน   การซ้ือขายกิจการ   การนาํบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์     จรรยาบรรณของวาณิชธนากร 
BF415 การวเิคราะห์โครงการทางการเงิน 3 (3-0-6) 

(Project Analysis in Finance) 
การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน  รวมถึงการประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการดา้นอ่ืน ไดแ้ก่ 

การตลาด การผลิต/การบริการ แรงงาน กฎหมาย ท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ทางการเงิน  การศึกษาแหล่งเงินทุนและวิธีการ
จดัหาเงินทุนเพ่ือดาํเนินโครงการ  การเสนอโครงการ และการจดัการความเส่ียงของโครงการ 
BF416 การเงินเชิงพฤติกรรม 3 (3-0-6) 

(Behavioral Finance)    
ความแตกต่างระหว่างทฤษฎีการเงินแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการเงินเชิงพฤติกรรม ความมีประสิทธิภาพของตลาด

การเงิน ความคาดหวงัอย่างมีเหตุผล ความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนั ทฤษฎีการคาดการณ์ ทฤษฎีอรรถประโยชน์ท่ีคาดหวงั 
ขอ้จาํกดัของการคา้กาํไร ความเส่ียงพ้ืนฐานและความเส่ียงจากนักลงทุนท่ีไม่มีเหตุผล จิตวิทยาการลงทุน ปัจจยัทางอารมณ์  
พฤติกรรมของนักลงทุนส่วนบุคคลและนักลงทุนสถาบนั การจดัสรรสินทรัพยก์ารลงทุนและการจดัพอร์ตการลงทุนตาม
พฤติกรรมการลงทุน 
BF417 การควบรวมและการปรับโครงสร้างกิจการ 3 (3-0-6) 

(Merger , Acquisition and Corporate Restructur ing) 
ความสาํคญัของการเพ่ิมมูลค่าดว้ยการปรับโครงสร้างและการควบรวมกิจการ การวิเคราะห์และการตดัสินใจในการ

ควบรวมกิจการ กระบวนการ วิธีการ ประโยชน์ ผลกระทบจากการควบรวมกิจการ รวมทั้ งกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง การทาํ 
leveraged buyouts การปรับโครงสร้างเงินทุน, การลดขนาดกิจการ  กลยทุธ์ spinoffs, divestitures, การร่วมลงทุน และการหา
พนัธมิตร 
BF418 กลยุทธ์การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ 3(3-0-6) 

(Por tfolio management strategies)    
พ้ืนฐานของการลงทุน ทฤษฎีการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์สมัยใหม่ สมมติฐานตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ  ทฤษฎี

แบบจาํลองกาํหนดราคาสินทรัพยทุ์น  ทฤษฎี Arbitrage Pricing Theory (APT) และทฤษฎีท่ีสาํคญัอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ผลตอบแทนและความเส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพย ์การจดัการกลุ่มหลกัทรัพยเ์ชิงรับและเชิงรุกทั้งตราสารหน้ี  ตราสารทุน และ
การใช้ตราสารอนุพันธ์ในการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์  การจําลองกลุ่มหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลจริง และใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการทาํงาน 



BF419 กฎหมายด้านไอทแีละอาชญากรรมไซเบอร์ 3(3-0-6) 
 (IT Laws and Cyber  Cr ime) 
 นโยบายและกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ประเด็นทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในไซเบอร์สเปซ 
การแฮก็และการแคร็ก การจารกรรม การปลอมทางดิจิทลั การสะกดรอย/ล่วงละเมิดทางเพศในไซเบอร์และการอนาจารในไซ
เบอร์สเปซ การระบุอตัลกัษณ์ของโจรกรรมและฉอ้โกง การก่อการร้ายทางไซเบอร์ การหม่ินประมาททางไซเบอร์  การละเมิด
ทางไซเบอร์ ประเดน็ทางทรัพยสิ์นทางปัญญาในไซเบอร์สเปซ 
BF420  การวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อการตดัสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Data Analytics for  Business Decisions)  
 แนวคิด พ้ืนฐาน และเทคนิคของธุรกิจอจัฉริยะ ความเขา้ใจพ้ืนฐานสถิติและเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือ
การตดัสินใจทางธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์กระบวนการธุรกิจเพ่ือสนบัสนุนในการตดัสินใจ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัสาํหรับ กรณีศึกษา FinTech Startup   
BF421   การวเิคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่   3(3-0-6) 
  (Big Data Analytics)  
 ความหมายของข้อมูลขนาดใหญ่  ระบบไฟล์แบบกระจาย HDFS (Hadoop Distributed File System) การนําเข้า
สายขอ้มูล (Data Streaming) การประมวลผลดว้ยการเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) การสร้างภาพจากขอ้มูล (Data 
Visualization) ส่ิงแวดลอ้มและเคร่ืองมือในการประมวลผลขอ้มูลขนาดใหญ่ การประยุกตก์ารวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่กบั
ธุรกิจการเงิน   
BF423 โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ และการออกแบบเวบ็ไซต์ทีม่กีารตอบสนอง                          3(3-0-6) 
 (Mobile Applications and Responsive Web Design) 
 วิธีการและกระบวนการในการออกแบบเวบ็ไซต์ท่ีทันสมัยสําหรับธุรกิจสมัยใหม่โดยครอบคลุมการออกแบบ
อะตอมและเน้ือหาบนมือถือ การแนะนาํไลบราร่ีของแพทเทิร์นและสไตล์ การทดสอบบราวเซอร์ การควบคุมเวอร์ชัน่ของ
แบบร่าง เทคนิคการวิจยัผูใ้ช ้การจบัคู่และเขา้รหัสทีม เทคนิค Rapid Prototyping การออกแบบแบบ Mobile First HTML / 
CSS / Javascript เทคนิคการออกแบบเวบ็โดยใช ้Tiles กรณีศึกษาการประยกุตใ์ชใ้นการเงิน 
BF424 การออกแบบตามประสบการณ์ผู้ใช้งาน 3(3-0-6) 
 (User  Exper ience Design) 
 ภาพรวมของการออกแบบตามประสบการณ์ผูใ้ชง้าน (UXD) เทคนิคในการออกแบบตามประสบการณ์และอารมณ์ 
ความรู้สึกของผูใ้ชง้าน สถาปัตยกรรมสารสนเทศ วิธีในการออกแบบตามประสบการณ์ผูใ้ช ้แผนภาพความสัมพนัธ์ และการ
ใช ้Speed Dating ในการออกแบบ UI เคร่ืองมือในการสร้าง Prototype การประเมินผลตามประสบการณ์ผูใ้ชง้าน 
BF425 การบริหารโครงการสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยกีารเงิน 3(3-0-6) 
 (Project Management of FinTech Star tup) 
 การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การจดัการและการเงิน เพ่ือออกแบบและบริหารโครงการ Startup รวมถึงการจดัการ
งบประมาณระยะสั้น และการจดัหาแหล่งเงินทุนระยะยาวของธุรกิจ Startup กรณีศึกษา FinTech Startup 



BF300 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 3 (0-40-0) 
(Internship) 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดา้นการเงิน ในสถาน ประกอบการในภาครัฐหรือเอกชน ภายใตก้ารควบคุมดูแลของ

สถานประกอบการ อาจารยนิ์เทศ และอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงอาจจดัให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมด หรือฝึกประสบการณ์และทาํ
โครงการพิเศษ เพ่ือใหเ้กิดความรู้ ทกัษะ เจตคติ และประสบการณ์เก่ียวกบังานทางดา้นการเงิน 
BF800 สหกิจศึกษา 6 (0-40-20) 

(Co-operative Education) 
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  

ในฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะตอ้งเขา้รับการเตรียมความพร้อมทั้ งทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคม 
การทํางาน รวมทั้ งดาํเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด  การปฏิบัติงานและการประเมินผล 
อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาของสาขาวิชา และพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย 

 
 

 

 


