กลุม่ การเงิน

หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะมี 3 กลุ่มวิชา จํานวนรวม 99 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ก.
กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ จํานวน 48 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรีย น

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

BA103 องค์การและการจัดการ
(Organization and Management)
BA201 หลักการตลาด
(Principles of Marketing)
BA205 การเงินธุรกิจ
(Business Finance)
BA206 ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
(Entrepreneurship)
BA207 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณสําหรับธุรกิจ
(Quantitative Analysis for Business)
BA208 พฤติกรรมองค์การ
(Organizational Behavior)
BA209 การภาษีอากร
(Taxation)
BA302 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางธุรกิจ
(Business Research Methodology)
BA303 การบริ หารต้นทุนเพื่อการตัดสิ นใจ
(Cost Management for Decision Making)
BA304 การจัดการการปฏิบตั ิการ
(Operations Management)
BA402 การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management)
AC914 หลักการบัญชี
(Principles of Accounting)
EC915 เศรษฐศาสตร์มหภาค
(Macroeconomics)
EC916 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
(Microeconomics)
LW911 กฎหมายธุรกิจ
(Business Law)
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รหัสวิชา รายวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่ อนเรีย น

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

SC911 สถิติธุรกิจ
(Business Statistics)
 กลุ่มวิชาเอกการเงิน
 วิชาเอกบังคับการเงิน จํานวน 36 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา

3 (3-0-6)
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หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรีย น

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

BF201 การจัดการทางการเงิน
(Financial Management)
BF203 การเงินส่ วนบุคคล
(Personal Finance)
BF204 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
(Management Information Systems)
BF303 การจัดการความเสี่ ยง
(Risk Management)
BF308 การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ
(International Fiancial Management)
BF309 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์
(Securities Analysis and Portfolio Management)
BF312 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
(Financial Market and Financial Institutions)
BF313 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ หรับนักการเงิน
(Computer Program for Finance)
BF315 ตราสารอนุพนั ธ์
(Derivatives)
BF413 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
(Financial Statements Analysis)
BF414 สัมมนาทางการเงิน
(Seminar in Finance)
BF422 การวิเคราะห์และสร้างแบบจําลองธุรกิจสตาร์ทอัพด้าน
เทคโนโลยีการเงิน
(FinTech Startup Business Modelling and Analysis).

 วิชาเอกเลือก จํานวน 15 หน่วยกิต
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แผน ก หลักสู ตรปกติ
แผน ข หลักสู ตรมีวชิ าสหกิจศึกษา

เลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวน 15 หน่วยกิต
วิชาสหกิจศึกษา จํานวน 6 หน่วยกิต
และเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวน 9 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรีย น

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

BF202 การประกันชีวติ และการประกันวินาศภัย
(Life and Non-Life Insurance)
BF304 การจัดการสิ นเชื่อ
(Credit Management)
BF314 ตราสารทุนและตราสารหนี้
(Equity and Debt Instruments)
BF316 การลงทุนในสิ นทรัพย์ทางลือก
(Alternative Investments)
BF317 การวางแผนทางการเงินและการงบประมาณ
(Financial Planning and Budgeting)
BF318 ไอทีสาํ หรับการเงิน
(IT for Finance)
BF319 อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ ง
(Internet of Things)
BF320 เงินอิเล็กทรอนิกส์
(e-Money)
BF321 ระบบชําระเงินดิจิทลั
(Digital Payment System)
BF322 การประมวลผลแบบคลาวด์
(Cloud Computing)
BF323 เทคโนโลยีบล็อกเชน
(Blockchain Technology)
BF404 การจัดการสถาบันการเงิน
(Management of Financial Institutions)
BF408 การวาณิ ชธนกิจ
(Investment Banking)
BF415 การวิเคราะห์โครงการทางการเงิน
(Project Analysis in Finance)
BF416 การเงินเชิงพฤติกรรม
(Behavioral Finance)
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รหัสวิชา รายวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรีย น

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

BF417 การควบรวมและการปรับโครงสร้างกิจการ
(Merger, Acquisition and Corporate Restructuring)
BF418 กลยุทธ์การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์
(Portfolio Management Strategies)
BF419 กฎหมายด้านไอทีและอาชญากรรมไซเบอร์
(IT Laws and Cyber Crime)
BF420 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
(Data Analytics for Business Decisions)
BF421 การวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
(Big Data Analytics)
BF423 โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ และการออกแบบ
เว็บไซต์ที่มีการตอบสนอง
(Mobile Applications and Responsive Web Design)
BF424 การออกแบบตามประสบการณ์ผใู ้ ช้งาน
(User Experience Design)
BF425 การบริ หารโครงการสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเงิน
(Project Management of FinTech Startup)
BF300 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
(Internship)
BF800 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
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หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่ วยกิต
ก. กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ 48 หน่ วยกิต
BA103 องค์ การและการจัดการ
3 (3-0-6)
(Organization and Management)
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์การ องค์ประกอบเเละสภาพแวดล้อมในการดําเนิ นงานขององค์การ ทักษะและหน้าที่
งานทางการจัดการ กระบวนทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้นาํ และ การควบคุม
BA201 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
(Principles of Marketing)
ความหมายและความสําคัญของแนวความคิดทางการตลาดยุคใหม่ต่อภาคธุ รกิจและเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมที่ มี
อิทธิ พลของการตลาดต่อระบบตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การแบ่งส่ วนตลาด การกําหนดตลาดเป้าหมาย การวาง
ตําแหน่งสิ นค้าและบริ การในใจผูบ้ ริ โภค ส่ วนประสมการตลาด การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในส่ วนประสมทาง
การตลาด
BA205 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Finance)
บทบาท หน้าที่ และเป้ าหมายของการบริ หารทางการเงินของธุ รกิจ การวางแผนและการตัดสิ นใจด้านการเงินของ
ธุ รกิจ การจัดหาเงินทุน โครงสร้างทางการเงินและต้นทุนเงินทุน การตัดสิ นใจลงทุน การจัดทํางบประมาณลงทุน การบริ หาร
เงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์ทางการเงิน นโยบายปันผล
BA206 ความเป็ นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
(Entrepreneurship)
เเนวคิดโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การเเสวงหาโอกาสเเละการค้นพบธุ รกิจใหม่ การวิเคราะห์เเละประเมิน
โอกาสทางธุ รกิจ ผลกระทบของสภาพเเวดล้อมด้านเทคโนโลยีใหม่ การเเข่งขัน เเละโลกาภิวตั น์ที่มีต่อการประกอบธุ รกิจ การ
ประกอบธุ รกิจสตาร์ ทอัพ การประเมินความเสี่ ยงเเละอุปสรรคในการประกอบธุ รกิจ การระดมเงินทุนเพื่อเริ่ มต้นธุรกิจ เเละการ
เก็บเกี่ยวผลตอบเเทนจากการประกอบธุรกิจ
BA207 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณสํ าหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Quantitative Analysis for Business)
เทคนิ คการตัดสิ นใจภายใต้ความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ปั ญหาการขนส่ ง ปั ญหาการจัดสรรงาน การ
วิเคราะห์โครงข่ายงาน ตัวแบบสิ นค้าคงเหลือ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการรอคอย การจําลองสถานการณ์เบื้องต้น
BA208 พฤติกรรมองค์ การ
3 (3-0-6)
(Organizational Behavior)
แนวคิ ด ทฤษฏี ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ พฤติ ก รรมระดับ บุ ค คลได้แ ก่ การรั บ รู ้ การเรี ย นรู ้ บุ ค ลิ ก ภาพ ทัศ นคติ ค่ านิ ย ม
แรงจูงใจ ความพึงพอใจในการทํางาน พฤติกรรมระดับกลุ่ม ได้แก่ ภาวะผูน้ าํ กลุ่ม ทีมงาน การติดต่อสื่ อสาร การบริ หารความ
ขัดแย้ง อํานาจและการเมือง และ พฤติกรรมระดับองค์การ ได้แก่โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ การเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาองค์การ

BA209 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
(Taxation)
ลักษณะและหลักการของภาษีอากรซึ่ งรวมถึงภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการ
จัดเก็บภาษี ตามประมวลรั ษ ฎากร ได้แก่ ภาษี เงิ น ได้ ภาษี มู ลค่าเพิ่ ม ภาษี ธุ รกิ จเฉพาะและภาษี อื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ธุ รกิ จ
โดยทัว่ ไป เช่น ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีที่จดั เก็บโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
BA302 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Research Methodology)
ระเบียบวิธีวิจยั ทางธุ รกิจ กระบวนการทําวิจยั วิธีการจัดทําโครงร่ างของงานวิจยั และการเขียนโครงร่ างงานวิจยั การ
วิจยั เชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ การวิเคราะห์โดยใช้สถิติ แบบใช้พารามิเตอร์ และไม่ใช้พารามิ เตอร์ วิธีการเขียนรายงานและ
เทคนิคการนําเสนองานวิจยั
BA303 การบริหารต้ นทุนเพื่อการตัดสิ นใจ
3 (3-0-6)
(Cost Management for Decision Making)
การนําข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ในการวางแผน ตัดสิ นใจและการควบคุมการดําเนินงานของฝ่ ายบริ หาร โดยศึกษาถึง
การจําแนกต้นทุนในรู ปแบบต่างๆ แนวคิดเกี่ยวกับการบันทึกต้นทุนสิ นค้า การจัดสรรต้นทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนผสม การ
วิเคราะห์ตน้ ทุน-ปริ มาณ-กําไร การจัดทํางบกําไรขาดทุนตามวิธีตน้ ทุนผันแปรและต้นทุนรวม การใช้ขอ้ มูลต้นทุนเพื่อการ
ตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์ การจัดทํางบประมาณ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยใช้ตน้ ทุนมาตรฐาน การวัดผลการดําเนินงานตาม
ศูนย์ความรับผิดชอบ การกําหนดราคาโอน
BA304 การจัดการการปฏิบัตกิ าร
3 (3-0-6)
(Operations Management)
ลักษณะและความสําคัญของการบริ หารการจัดการการผลิต การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การออกแบบสิ นค้า
และบริ การ การตัดสิ นใจด้านการผลิต การเลือกทําเลที่ต้ งั การวางผังโรงงาน การบริ หารโครงการ การจัดการห่วงโซ่ อุปทาน
การจัด การด้านคุ ณ ภาพ ระบบความปลอดภัยในโรงงาน ระบบการจัด ซื้ อ ระบบการควบคุ ม สิ น ค้าคงคลัง ระบบการ
บํารุ งรักษา การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ ตัวแบบการขนส่ ง และการใช้โปรแกรมสั่งซื้ อเข้าช่วยในการจัดการด้านการ
ผลิต
BA402 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
(Strategic Management)
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จทั้งภายในและภายนอกเพื่อการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ หารในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และ กลยุทธ์ในแต่ละระดับในองค์การ การวิเคราะห์ ถึงปั จจัยสําคัญที่ มีผลต่อการ
กําหนดกลยุทธ์ การนํากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์
AC914 หลักการบัญชี
3 (3-0-6)
(Principles of Accounting)
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี แนวความคิดและวิธีการทางบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป รวมทั้ง
การจัดทํางบการเงินเพื่อแสดงผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงินของธุ รกิจให้บริ การ ธุ รกิจซื้ อขายสิ นค้า ธุ รกิจอุตสาหกรรม
และวิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

EC915 เศรษฐศาสตร์ มหภาค
3 (3-0-6)
(Macroeconomics)
แนวความคิดและทฤษฎี ทางเศรษฐศาสตร์ มหภาค รายได้ประชาชาติ ระบบเศรษฐกิ จแบบปิ ดและแบบเปิ ด การค้า
ระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ปั ญหาเศรษฐกิจบางประการ อาทิ เงินเฟ้ อ เงิน
ฝื ด การว่างงาน และมาตรการการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
EC916 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
3 (3-0-6)
(Microeconomics)
แนวความคิ ดเกี่ ยวกับ อุ ป สงค์ อุ ป ทานและความยืด หยุ่น การตั้งราคาผลผลิ ต ทฤษฎี การบริ โภค ทฤษฎี ก ารผลิ ต
ประเภทของตลาด การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
LW911 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Law)
หลักทัว่ ไปของกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ องบุคคล ทรัพย์ นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด เอกเทศ สัญญาประเภทต่างๆ
และกฎหมายที่จาํ เป็ นต้องใช้ในทางธุ รกิจ รวมทั้งหลักกฎหมาย และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดตั้ง อํานาจหน้าที่ การดําเนิ นงาน
และการเลิกประกอบธุรกิจของธุรกิจรู ปแบบต่างๆ โดยคํานึงถึงการมีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
SC911 สถิตธิ ุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Statistics)
ความน่ าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ ม การแจกแจงตัวอย่าง การสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานในกรณี
ประชากรหนึ่ งกลุ่มและประชากรสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การทดสอบแบบไคสแควร์
และการวิเคราะห์ถดถอย

 กลุ่มวิชาเอกการเงิน
 กลุ่มวิชาเอกบังคับการเงิน 36 หน่ วยกิต
BF201 การจัดการทางการเงิน
3 (3-0-6)
(Financial Management)
แนวความคิดและวิธีการการจัดการทางการเงินอันมีผลต่อการตัดสิ นใจทางการเงินของธุรกิจ งบการเงิน การวิเคราะห์
งบการเงิน ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของการลงทุนในหลักทรัพย์ การประเมินมูลค่าตราสารทางการเงิน การจัดทํางบลงทุน
วิธีการประเมินโครงการ การจัดหาเงินทุนเและการกําหนดโครงสร้างเงินทุน และนโยบายปั นผล
BF203 การเงินส่ วนบุคคล
3 (3-0-6)
(Personal Finance)
ความหมายและความสําคัญของการเงินส่ วนบุคคล การรวบรวมข้อมูลและประเมินสถานภาพทางการเงินในเรื่ อง การหารายได้
ค่าใช้จ่าย การคุม้ ครองชี วิต การออมและการลงทุน การจัดทําแผนการเงินส่ วนบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการและสร้าง
ความมัน่ คงทางการเงิน
BF204 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3 (3-0-6)
(Management Information Systems)
แนวคิดและโครงสร้างของระบบสารสนเทศในองค์การ การวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาระบบข้อมูล ความต้องการใช้
ข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารและการจัดการองค์ความรู ้ การรั กษาความปลอดภัยของสารสนเทศ การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้ท ัน กับ การเปลี่ ย นแปลงและเหมาะสมกับ การบริ ห ารองค์การ ทักษะการทํางานของผูบ้ ริ ห าร
โครงสร้ าง และวัฒ นธรรมองค์การ นําไปสู่ ก ารสร้ างความได้เปรี ยบในการแข่ งขัน ตลอดจนจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
BF303 การจัดการความเสี่ ยง
3 (3-0-6)
(Risk Management)
การจัดการความเสี่ ยงโดยรวมขององค์กร กระบวนการการประเมิ น วิเคราะห์ และวิธีการจัดการความเสี่ ยง และ
เครื่ อ งมื อ ต่ าง ๆ ในการจัด การความเสี่ ย ง การดู แ ล ตรวจสอบ และควบคุ ม ความเสี่ ย งที่ สั ม พัน ธ์ กับ กิ จ กรรม หน้าที่ แ ละ
กระบวนการทํางาน การกํากับดูแลกิจการที่ดี ระบบตรวจสอบและควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
BF308 การจัดการทางการเงินระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Financial Management)
ความรู ้เบื้องต้นในการบริ หารการเงินเพื่อการดําเนิ นธุ รกิจระหว่างประเทศ รวมถึงสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจระหว่าง
ประเทศ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ ตลาดการเงินและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตรา
แลกเปลี่ ยน ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ มีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จ และวิธีการจัดการความเสี่ ยงโดยใช้
เครื่ องมื อทางการเงินที่เหมาะสม การบริ หารการลงทุนทางตรงและทางอ้อม การจัดหาแหล่งเงินทุน และการจัดการเงินทุน
หมุนเวียน สําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ การรายงานผลการดําเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศ

BF309 การวิเคราะห์ หลักทรัพ ย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์
3 (3-0-6)
(Securities Analysis and Portfolio Management)
แนวคิดในการลงทุน ขั้นตอนและวิธีการซื้ อขายหลักทรัพย์ ความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน ทฤษฎีการ
ลงทุ น ทฤษฎี ต ลาดมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พฤติ ก รรมของนัก ลงทุ น การวิเคราะห์ แ ละประเมิ น ราคาหลัก ทรั พ ย์ การวิเคราะห์
ปั จจัยพื้นฐานในการลงทุ น การวิเคราะห์ ปั จจัยทางเทคนิ ค กองทุ นรวมและหน่ วยลงทุ น การลงทุ นในสิ นทรั พย์ทางเลื อก
ภาพรวมของตราสารอนุพนั ธ์ การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์
BF312 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3 (3-0-6)
(Financial Market and Financial Institutions)
บทบาทหน้าที่และโครงสร้างของตลาดการเงิน กลไกของตลาดการเงินและความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ตราสาร
ในตลาดเงินและตลาดทุน การกํากับดูแลของธนาคารแห่ งประเทศไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กระทรวงการคลัง ประเภทของสถาบันการเงิน และผลกระทบของนโยบายการเงินในประเทศและต่างประเทศที่มีต่อตลาด
การเงินและสถาบันการเงิน
BF313 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับการเงิน
3 (3-0-6)
(Computer Program for Finance)
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการบริ หารจัดการทางการเงิน ได้แก่ การประเมินมูลค่าตามทฤษฎี การเงิน ในด้าน
ตราสารทางการเงิน โครงการลงทุน มูลค่ากิจการ การสร้างแบบจําลองเพื่อการจัดการทางการเงิน การจัดทํางบประมาณ การ
จัดทําประมาณการงบการเงิน การนําเสนอรายงานทางการเงิน
BF315 ตราสารอนุพนั ธ์
3 (3-0-6)
(Derivatives)
บทบาท กลไก แนวทางปฏิบตั ิของตลาดตราสารอนุพนั ธ์ เครื่ องมือทางการเงินที่จดั เป็ นอนุพนั ธ์ทางการเงิน ทฤษฎี
และการประเมินมูลค่าอนุพนั ธ์ที่สาํ คัญ ได้แก่ สิ ทธิซ้ื อขาย สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ตราสารที่มีอนุพนั ธ์ทางการเงินแฝง การใช้
กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการป้องกันความเสี่ ยง
BF413 การวิเคราะห์ รายงานทางการเงิน
3 (3-0-6)
(Financial Statements Analysis)
ความสําคัญ ของรายงานทางการเงิ น ประเภทของงบการเงิ น และองค์ป ระกอบ เทคนิ ค และวิธี ก ารต่างๆ ในการ
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์แบบแนวดิ่ง การวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงิน การ
วิเคราะห์งบกระแสเงินสด

BF414 สั มมนาทางการเงิน
3 (3-0-6)
(Seminar in Finance)
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการทางการเงินของธุ รกิจ หัวข้อพิเศษทางการเงิน การควบรวมกิจการ การ
ปรับโครงสร้างองค์การ โดยใช้กรณี ศึกษา การวิจยั หรื อโดยพิจารณาจากเหตุการณ์จริ งในสภาวการณ์ทางการเงินในขณะนั้น
หรื อศึกษาและอภิปรายในหัวข้อที่เป็ นความต้องการในปัจจุบนั
BF422 การวิเคราะห์ และสร้ างแบบจําลองธุรกิจสตาร์ ทอัพด้ านเทคโนโลยีการเงิน
3(3-0-6)
(FinTech Startup Business Modelling and Analysis)
วิวฒั นาการของ FinTech ในประเทศไทย การวิเคราะห์และพัฒนาแบบจําลองทางธุ รกิจ เทคนิคการวิเคราะห์กลยุทธ์
และวงจรชี วิตของธุ รกิ จสตาร์ ทอัพ เทคนิ คในการพัฒ นา Scenarios และ Prototyping การวิเคราะห์ ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยใน
สตาร์ ทอัพ รวมถึงกระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลง
 วิชาเอกเลือก
BF202 การประกันชีวติ และการประกันวินาศภัย
3 (3-0-6)
(Life and Non-Life Insurance)
หลักทัว่ ไปเกี่ยวกับการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย ประเภทของการประกันชีวิต การประกันชีวิตรายบุคคล
และการประกันชีวิตกลุ่ม สัญญาหลัก สัญญาแนบท้าย โดยศึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขและกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบของสัญญา
ประกันชี วิต และศึกษาเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยแขนงต่างๆ การประกันอัคคีภยั การประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง การ
ประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็ นต้นโดยศึกษาเกี่ ยวกับเงื่อนไขและกรมธรรม์ประกันภัยตลอดจนแบบของ
สัญญาประกันภัย
BF304 การจัดการสิ นเชื่ อ
3 (3-0-6)
(Credit Management)
ความหมาย และความสําคัญของการจัดการสิ นเชื่อ การวิเคราะห์สินเชื่อ การพิจารณาวงเงินที่เหมาะสมให้กบั ลูกค้า
และจัดทําใบเสนอขอสิ นเชื่อ การวิเคราะห์ความเสี่ ยง ทักษะการบริ การ การติดตามและการควบคุมลูกค้าสิ นเชื่อ กรณี ศึกษา
การวิเคราะห์สินเชื่อ
BF314 ตราสารทุนและตราสารหนี้
3 (3-0-6)
(Equity and Debt Instruments)
บทบาทและหน้าที่ของตราสารทุนและตราสารหนี้ กระบวนการการออกตราสารทุนและตราสารหนี้ การจัดอันดับ
ความน่ าเชื่ อถือ ตลาดและมาตรฐานการซื้ อขายตราสารทุนและตราสารหนี้ การวิเคราะห์มูลค่าตราสารทุ นและตราสารหนี้
อัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงจากการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ความมีประสิ ทธิ ภาพของตลาด ตราสารกึ่งหนี้
กึ่งทุน
BF316 การลงทุนในสิ นทรัพย์ทางเลือก
3 (3-0-6)
(Alternative Investments)
การคํานวณมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ทางตรง เช่น ที่ดิน อาคารสํานักงาน ที่อยูอ่ าศัย และทางอ้อม เช่น การซื้ อกองทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REIT) กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนในหุ น้ นอกตลาด ธุ รกิจเงินร่ วมลงทุน การลงทุนในโลหะ
มี ค่ า และการลงทุ นด้วยการประมู ล โดยเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ จริ ง และการประเมิ นราคาด้วยวิธี การคํานวนต้นทุ น วิธี การ
เปรี ยบเทียบราคา และวิธีการรับรู ้รายได้

BF317 การวางแผนทางการเงินและการงบประมาณ
3 (3-0-6)
(Financial Planning and Budgeting)
พื้ น ฐานการวางแผนทางการเงิ น และการควบคุ ม การวิเคราะห์ ท างการเงิ น กระบวนการวางแผนและการจัดทํา
แผนการเงิ น การจัดทํางบประมาณและการพยากรณ์ งบการเงิน การคาดคะเนความต้องการเงินทุ นและการวางแผนจัดหา
เงินทุน การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเปรี ยบเทียบกับแผนการดําเนินงาน
BF318 ไอทีสําหรับการเงิน
3(3-0-6)
(IT for Finance)
พื้นฐานและหลักการในการจัดการการเงิน กระบวนการด้านการเงินและกิจกรรมการเงินในธุ รกิจ การวิเคราะห์ทาง
การเงิน การจัดการกระแสเงินสด และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กบั การเงิน
BF319 อินเทอร์ เน็ตสรรพสิ่ ง
3(3-0-6)
(Internet of Things)
เครื อ ข่ายและซอฟต์แ วร์ ของวัตถุ อุ ปกรณ์ พาหนะ สิ่ งปลู ก สร้ าง และสิ่ งของอื่ น ๆ ที่ มี วงจรอิ เล็กทรอนิ กส์ เป็ น
ส่ วนประกอบ ข้อจํากัดและผลกระทบของอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ ง กรณี ศึกษาที่นาํ มาใช้กบั การเงิน
BF320 เงินอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(e-Money)
วิวฒั นาการของเงินอิเล็กทรอนิกส์ สังคมไร้เงินสด เงินดิจิทลั บิตคอยน์ การกระจายปริ มาณการแลกเปลี่ยน หลักการของแอป
พลิ เคชันที่ เกี่ ยวข้องกับบิ ตคอยน์ ระบบ Bitcoin Mining Rigs ระบบความปลอดภัย การโจรกรรมบิ ตคอยน์ และเงิ นดิ จิท ัลในโลก
อนาคต
BF321 ระบบชําระเงินดิจิทลั
3(3-0-6)
(Digital Payment System)
เทคโนโลยีและวิธี การสร้ างระบบชําระเงิ น ดิ จิท ัลโดยครอบคลุม การเข้ารหัส ข้อมู ล (Encryption) ใบรั บ รองทาง
อิ เล็กทรอนิ กส์ (Network Protocols) ธนาคารทางอิ น เตอร์ เน็ ต การชําระแบบ Peer-to-Peer การชําระแบบ B2B ระบบบัตร
เครดิต ระบบการชําระเงินแบบไมโครเพย์เมนท์ ระบบ DTNS และ RTGS รวมถึงประเด็นสําคัญเกี่ยวกับระบบการชําระเงิน
โครงสร้างการกํากับดูแล กฎหมายและกรณี ศึกษา ประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบการชําระเงิน
BF322 การประมวลผลแบบคลาวด์
3(3-0-6)
(Cloud Computing)
นิ ยามและคุณลักษณะของการประมวลผลแบบคลาวด์ มาตรฐานคลาวด์ รู ปแบบการใช้งานคลาวด์ การให้บริ การ
โครงสร้างพื้นฐาน การให้บริ การแพลตฟอร์ ม การให้บริ การซอฟต์แวร์ การให้บริ การกระบวนงานทางธุรกิจ กลไกการจัดการ
คลาวด์ ความปลอดภัย ความเสี่ ยง สถาปัตยกรรมคลาวด์ เมทริ กซ์ตน้ ทุนและโมเดลราคา กรณี ศึกษาการประยุกต์ใช้กบั การเงิน
BF323 เทคโนโลยีบล็อกเชน
3(3-0-6)
(Blockchain Technology)
หลักและวิธีการเบื้องต้นในการเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography) การประมวลผลแบบกระจายจากศูนย์กลาง สกุลเงิน
ดิจิทลั การทําเหมืองสกุลเงินดิจิทลั สมาร์ ทคอนแทร็ ก การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในธุรกิจ กรณี ศึกษา Bitcoin

BF404 การจัดการสถาบันการเงิน
3 (3-0-6)
(Management of Financial Institutions)
การบริ หารงานของสถาบันการเงิน การจัดการสิ นทรัพย์และหนี้ สินของสถาบันการเงิน การระดมเงินทุน การบริ หาร
การลงทุ น การบริ หารความเสี่ ยง สภาพคล่อง กําไรและผลตอบแทน และปั จจัยต่างๆที่ มีผลกระทบต่อการดําเนิ นงาน เช่ น
นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน บทบาทของธนาคารกลางในการควบคุมสถาบันการเงิน การใช้นโยบายการเงิน
และผลกระทบต่อตลาดการเงิน
BF408 การวาณิชธนกิจ
3 (3-0-6)
(Investment Banking)
ธุรกรรมด้านวาณิ ชธนกิจ ขอบข่ายงาน บทบาท การพัฒนา และการประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ ก่ ึงทุนและตราสารอนุ พนั ธ์ การปรับโครงสร้างทางการเงิน การปรับโครงสร้าง
หนี้ การร่ วมลงทุน การซื้ อขายกิจการ การนําบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จรรยาบรรณของวาณิ ชธนากร
BF415 การวิเคราะห์ โครงการทางการเงิน
3 (3-0-6)
(Project Analysis in Finance)
การวิเคราะห์ และประเมิ นโครงการทางการเงิน รวมถึ งการประเมิ นความเป็ นไปได้ของโครงการด้านอื่ น ได้แก่
การตลาด การผลิต/การบริ การ แรงงาน กฎหมาย ที่จะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางการเงิน การศึกษาแหล่งเงินทุนและวิธีการ
จัดหาเงินทุนเพื่อดําเนินโครงการ การเสนอโครงการ และการจัดการความเสี่ ยงของโครงการ
BF416 การเงินเชิงพฤติกรรม
3 (3-0-6)
(Behavioral Finance)
ความแตกต่างระหว่างทฤษฎี การเงินแบบดั้งเดิมและทฤษฎี การเงินเชิ งพฤติกรรม ความมี ประสิ ทธิ ภาพของตลาด
การเงิ น ความคาดหวังอย่างมี เหตุ ผล ความคาดหวังที่ แตกต่างกัน ทฤษฎี การคาดการณ์ ทฤษฎี อรรถประโยชน์ ที่ คาดหวัง
ข้อจํากัดของการค้ากําไร ความเสี่ ยงพื้นฐานและความเสี่ ยงจากนักลงทุนที่ไม่มีเหตุผล จิตวิทยาการลงทุน ปั จจัยทางอารมณ์
พฤติ กรรมของนักลงทุ นส่ วนบุ คคลและนักลงทุ นสถาบัน การจัดสรรสิ นทรัพย์การลงทุนและการจัดพอร์ ตการลงทุ นตาม
พฤติกรรมการลงทุน
BF417 การควบรวมและการปรับโครงสร้ างกิจการ
3 (3-0-6)
(Merger, Acquisition and Corporate Restructuring)
ความสําคัญของการเพิ่มมูลค่าด้วยการปรับโครงสร้างและการควบรวมกิจการ การวิเคราะห์และการตัดสิ นใจในการ
ควบรวมกิ จการ กระบวนการ วิธีการ ประโยชน์ ผลกระทบจากการควบรวมกิ จการ รวมทั้งกฎ ระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง การทํา
leveraged buyouts การปรับโครงสร้างเงินทุน, การลดขนาดกิจการ กลยุทธ์ spinoffs, divestitures, การร่ วมลงทุน และการหา
พันธมิตร
BF418 กลยุทธ์ การจัดการกลุ่มหลักทรัพ ย์
3(3-0-6)
(Portfolio management strategies)
พื้ น ฐานของการลงทุ น ทฤษฎี ก ารจัด การกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ส มัย ใหม่ สมมติ ฐ านตลาดที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทฤษฎี
แบบจําลองกําหนดราคาสิ นทรัพย์ทุน ทฤษฎี Arbitrage Pricing Theory (APT) และทฤษฎีที่สาํ คัญอื่น ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ผลตอบแทนและความเสี่ ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์เชิงรับและเชิงรุ กทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน และ
การใช้ต ราสารอนุ พ ัน ธ์ ใ นการจัด การกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ การจําลองกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์โ ดยใช้ข ้อ มู ล จริ ง และใช้โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ช่วยในการทํางาน

BF419 กฎหมายด้ านไอทีและอาชญากรรมไซเบอร์
3(3-0-6)
(IT Laws and Cyber Crime)
นโยบายและกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ประเด็น ทางกฎหมายและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในไซเบอร์ ส เปซ
การแฮ็กและการแคร็ ก การจารกรรม การปลอมทางดิจิทลั การสะกดรอย/ล่วงละเมิดทางเพศในไซเบอร์ และการอนาจารในไซ
เบอร์ สเปซ การระบุอตั ลักษณ์ของโจรกรรมและฉ้อโกง การก่อการร้ายทางไซเบอร์ การหมิ่นประมาททางไซเบอร์ การละเมิด
ทางไซเบอร์ ประเด็นทางทรัพย์สินทางปัญญาในไซเบอร์สเปซ
BF420 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Data Analytics for Business Decisions)
แนวคิด พื้นฐาน และเทคนิ คของธุ รกิจอัจฉริ ยะ ความเข้าใจพื้นฐานสถิติและเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ
การตัดสิ นใจทางธุ รกิจ เช่น การวิเคราะห์กระบวนการธุ รกิจเพื่อสนับสนุ นในการตัดสิ นใจ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันสําหรับ กรณี ศึกษา FinTech Startup
BF421 การวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่
3(3-0-6)
(Big Data Analytics)
ความหมายของข้อ มู ล ขนาดใหญ่ ระบบไฟล์แ บบกระจาย HDFS (Hadoop Distributed File System) การนําเข้า
สายข้อมู ล (Data Streaming) การประมวลผลด้วยการเรี ยนรู ้ ของเครื่ อง (Machine Learning) การสร้ างภาพจากข้อมู ล (Data
Visualization) สิ่ งแวดล้อมและเครื่ องมือในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ การประยุกต์การวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่กบั
ธุรกิจการเงิน
BF423 โปรแกรมประยุกต์ บนโทรศัพท์ มือถือ และการออกแบบเว็บไซต์ ทมี่ กี ารตอบสนอง
3(3-0-6)
(Mobile Applications and Responsive Web Design)
วิธี การและกระบวนการในการออกแบบเว็บ ไซต์ที่ ท ัน สมัยสําหรั บ ธุ รกิ จสมัยใหม่ โดยครอบคลุ มการออกแบบ
อะตอมและเนื้ อหาบนมือถือ การแนะนําไลบรารี่ ของแพทเทิร์นและสไตล์ การทดสอบบราวเซอร์ การควบคุมเวอร์ ชนั่ ของ
แบบร่ าง เทคนิ คการวิจยั ผูใ้ ช้ การจับคู่และเข้ารหัสที ม เทคนิ ค Rapid Prototyping การออกแบบแบบ Mobile First HTML /
CSS / Javascript เทคนิคการออกแบบเว็บโดยใช้ Tiles กรณี ศึกษาการประยุกต์ใช้ในการเงิน
BF424 การออกแบบตามประสบการณ์ ผ้ใู ช้ งาน
3(3-0-6)
(User Experience Design)
ภาพรวมของการออกแบบตามประสบการณ์ผใู ้ ช้งาน (UXD) เทคนิ คในการออกแบบตามประสบการณ์และอารมณ์
ความรู ้สึกของผูใ้ ช้งาน สถาปั ตยกรรมสารสนเทศ วิธีในการออกแบบตามประสบการณ์ผูใ้ ช้ แผนภาพความสัมพันธ์ และการ
ใช้ Speed Dating ในการออกแบบ UI เครื่ องมือในการสร้าง Prototype การประเมินผลตามประสบการณ์ผใู ้ ช้งาน
BF425 การบริหารโครงการสตาร์ ทอัพด้ านเทคโนโลยีการเงิน
3(3-0-6)
(Project Management of FinTech Startup)
การวิเคราะห์ ดา้ นการตลาด การจัดการและการเงิน เพื่อออกแบบและบริ หารโครงการ Startup รวมถึงการจัดการ
งบประมาณระยะสั้น และการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวของธุรกิจ Startup กรณี ศึกษา FinTech Startup

BF300 การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
3 (0-40-0)
(Internship)
การฝึ กประสบการณ์วิชาชี พด้านการเงิน ในสถาน ประกอบการในภาครัฐหรื อเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของ
สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ และอาจารย์ที่ปรึ กษา ซึ่ งอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ ท้ งั หมด หรื อฝึ กประสบการณ์และทํา
โครงการพิเศษ เพื่อให้เกิดความรู ้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางด้านการเงิน
BF800 สหกิจศึกษา
6 (0-40-20)
(Co-operative Education)
การปฏิ บ ัติ ง านจริ งในสถานประกอบการอย่า งมี ร ะบบ ตามสาขาวิช าที่ ศึ ก ษาเป็ นระยะเวลา 1 ภาคการศึ ก ษา
ในฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึ กษาจะต้อ งเข้ารั บ การเตรี ยมความพร้ อ มทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิ บ ัติตนในสั งคม
การทํางาน รวมทั้งดําเนิ น การตามขั้น ตอนของสหกิ จ ศึ ก ษาที่ ม หาวิ ท ยาลัย กําหนด การปฏิ บ ัติ งานและการประเมิ น ผล
อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษาของสาขาวิชา และพนักงานที่ปรึ กษาที่สถานประกอบการมอบหมาย

