
แผนการศึกษา 

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

001111  ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน    3(3-0-6) 

  Fundamental English 

005171  ชวีติและสุขภาพ     3(3-0-6) 

  Life and Health  

005173  ทักษะชีวิต     2(1-2-3) 

  Life Skills 

   121101  หลักการเงินเบือ้งต้น    3(2-2-5) 

    Principle of Finance 

  122131  หลักการจัดการ     3(3-0-6) 

    Principles of Management 

126100  เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น    3(3-0-6) 

  Introduction to Economics 

   004XXX กลุ่มวิชาพลานามัย    1(0-2-1) 

  Personal Hygiene Courses 

     รวม           18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

001103  ทักษะภาษาไทย     3(3-0-6) 

  Thai Language Skills 

001112  ภาษาอังกฤษพัฒนา    3(3-0-6) 

  Developmental English 

100004  กฎหมายธุรกิจ       3(3-0-6) 

  Business Law 

121102  การเงินและการธนาคาร    3(2-2-5) 

    Money and Banking  

124151  การบัญชกีารเงิน    3(2-2-5) 

  Financial Accounting       

128120  หลักการตลาด     3(3-0-6) 

  Principles of Marketing   

     รวม           18 หน่วยกิต 



ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

003134  อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น*  3(3-0-6) 

  Civilization and Indigenous Wisdom   

003136 พะเยาศึกษา*     3(2-2-5)  

   Phayao Studies 

005172  การจัดการการด าเนนิชีวิต   3(2-2-5) 

  Living Management 

121211  การเงินธุรกิจ     3(2-2-5) 

  Business Finance  

124201  การภาษีอากร 1     3(3-0-6) 

  Taxation I 

247241  สถิตธุิรกิจ     3(2-2-5) 

  Business Statistics 

00XXXX วชิาศึกษาทั่วไปเลอืก    3(X-X-X) 

  General Elective 

     รวม                   18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

121201  หลักการจัดการการเงิน    3(2-2-5) 

  Fundamentals of Financial Management 

121202  บรรษัทภบิาลและเศรษฐกิจพอเพยีง  3(3-0-6) 

  Corporate Governance and Sufficiency Economy 

122220  การจัดการการผลิตและการปฎบัิตกิาร  3(2-2-5) 

  Production and Operations Management 

   221110  เทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานทางธุรกิจ  3(2-2-5) 

     Fundamental Information Technology In Business 

   00XXXX วชิาศึกษาทั่วไปเลอืก    3(X-X-X) 

     General Elective     

   00XXXX วชิาศึกษาทั่วไปเลอืก    3(X-X-X) 

     General Elective 

     รวม          18 หน่วยกิต 

 

   หมายเหตุ    * ให้นิสติเลอืกเรียนเพยีง 1 รายวชิา  



ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ 

121301  หลักการลงทุนในหลักทรัพย์   3(2-2-5) 

  Principles of Investment in Securities 

121302  การบริหารความเสี่ยงและหลักการธุรกิจ  3(3-0-6) 

  ประกันภัย    

     Risk Management and Principles of  

     Insurance Enterprise 

121303  การวเิคราะห์ทางการเงิน   3(2-2-5) 

     Financial Analysis 

121304  การเงินระหว่างประเทศ    3(2-2-5) 

International Finance 

121305  การวางแผนการเงินส่วนบุคคล   3(2-2-5) 

     Personal Financial Planning 

146271  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 1  3(2-2-5) 

  English for Business Communication I 

     รวม          18 หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

    121306  การจัดการสินเชื่อ    3(2-2-5) 

     Credit Management 

121307  ระเบียบวธีิวิจัย     3(2-2-5) 

    Research Methodology    

146371  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 2  3(2-2-5) 

  English for Business Communication II 

121XXX  วชิาเอกเลอืก      3(X-X-X) 

  Major Elective 

121XXX  วชิาเอกเลอืก      3(X-X-X) 

  Major Elective 

XXXXXX วชิาเลอืกเสรี      3(X-X-X)  

   Free Elective 

     รวม            18 หน่วยกิต 

 



ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาตน้ 

121401  สัมมนา      1(0-3-2) 

     Seminar  

   121402  การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน  3(2-2-5) 

     Financial Planning and Controlling 

121XXX  วชิาเอกเลอืก      3(X-X-X) 

  Major Elective 

121XXX  วชิาเอกเลอืก      3(X-X-X) 

  Major Elective        

XXXXXX วชิาเลอืกเสรี      3(X-X-X)  

   Free Elective 

     รวม           13 หน่วยกิต 

   

ภาคการศึกษาปลาย 

121431  สหกิจศกึษา     6 หนว่ยกิต 

  Co - operative Education 

       หรือ 

121432  การฝึกงาน     6 หนว่ยกิต 

Professional Training 

       หรือ 

121433  การศึกษาอิสระ     6 หนว่ยกิต 

Independent Studies 

  รวม              6 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าอธบิายรายวิชา 

 

001103 ทักษะภาษาไทย 3 (3-0-6) 

 Thai Language Skills 

 ทักษะการใชภ้าษาไทย ท้ังในด้านการฟัง การอา่น การพูดและการเขียน เพื่อการสื่อสาร โดยเนน้ทักษะ

การเขียนเป็นส าคัญ 

 Thai language skills in listening, reading, speaking and writing for communication emphasizing on 

writing skills 

 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (3-0-6) 

 Fundamental English 

 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในปริบททาง

วชิาการและปริบทอื่น ๆ 

 English listening, speaking, reading, and writing skills, and grammar for communicative purposes in 

academic contexts and others 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3 (3-0-6) 

 Developmental English 

 ทักษะการฟัง พูด อา่น เขียน ภาษาอังกฤษและไวยากรณร์ะดับซับซ้อน เพื่อการส่ือสาร ในปริบททาง

วชิาการและปริบทอื่น ๆ 

 More complete English listening, speaking, reading, and writing skills, and grammar for 

communicative purposes in academic contexts and others 

 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 3 (3-0-6) 

 English for Academic Purposes 

 ทักษะภาษาอังกฤษ เนน้ทักษะการอ่านและการเขียนงานวิชาการ การศกึษาค้นคว้าวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

สาขาของผู้เรียน 

 English skills emphasizing on reading and writing pertaining to students’ academic areas and 

research interest 

 

 

 

 



002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศกึษาค้นคว้า 3 (3-0-6) 

 Information Science for Study and Research 

 ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ

ต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก การสังเคราะห์ และการน าเสนอสารสนเทศตลอดจนการเสริมสร้างให้

ผู้เรียนมเีจตคติท่ีด ีและมีนสิัยในการใฝ่หาความรู้ 

 The meaning and importance of information, types of information sources, approaches, information 

technology application, selection, synthesis, and presentation of information as creating positive attitudes and a sense 

of inquiry in students 

 

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 3 (3-0-6) 

 Philosophy for Life 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิดโลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการด าเนินชีวิต 

ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ปัจจัยหรือเงื่อนไขท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติของผู้มีชื่อเสียง เพื่อ

ประยุกตใ์ชใ้นการสร้างสรรค์ พัฒนาชวีติท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน ์และคุณค่าตอ่สังคม 

 Introduction to philosophy, philosophical concepts on life and world, philosophy of life, way of life, 

valuable experiences, factors leading to success in life and works of outstanding persons as to apply for creativity 

and life enhance 

 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 

 Language Society and Culture 

 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับภาษา สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาท่ีมีต่อสังคมและ

วัฒนธรรม วัฒนธรรมในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภาษาอันเนื่องมาจากปัจจัยทาง

สังคมและวัฒนธรรม 

 Knowledge about language Thai society and culture, relation between language and society and 

language and culture and language change caused by social and cultural factors 

 

 

002124 ปริทัศน์ศลิปะการแสดงไทย 3 (3-0-6) 

 Thai Performing Arts 

 ลักษณะและคุณค่าของนาฎศิลป์ไทยแบบมาตรฐานและแบบพื้นบ้านเพื่อให้เกิดสุนทรียะในการชม

นาฏศิลป์ไทยประเภทตา่ง ๆ 

 The characteristics and values of both Thai classical and local dance to enable student to 

understand and have background knowledge of different kinds of Thai dance 

 



002125 ดุริยางควิจักขณ ์ 3 (3-0-6) 

 Music Appreciation 

 ลักษณะ ความส าคัญ พัฒนาการ องค์ประกอบทางด้านดนตรี บทเพลง คีตกวี สุนทรียศาสตร์

ทางด้านดนตรีไทย และตะวันตก ลักษณะและบทเพลงท่ีใช้ในการแสดงดนตรี มารยาทในการเข้าฟังดนตรี การวิจารณ์

และอภิปรายจากการฟังและชมการแสดงดนตรี รวมท้ังบทบาทของดนตรีไทย และตะวันตกในสังคมไทยตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน 

 Musical characteristics, importance of music development, musical components, lyrics, music 

composers, aesthetics of Thai and Western music, the characteristics and repertoire for musical performance, music 

etiquette, criticism and discussion on the musical performance including the roles of Thai and Western music in Thai 

society from the past to the present 

 

002126 ศิลปะในชวีิตประจ าวัน 3 (3-0-6) 

 Arts in Daily Life 

 การรับรู้ทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันประกอบด้วย 

ทัศนศิลป์ หัตถศิลป์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแฟชั่น ศิลปะภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว การออกแบบการ

สื่อสาร รวมท้ังความรู้ ทางสถาปัตยกรรม ด้าน การประหยัดพลังงาน คติความเชื่อตา่ง ๆ อันจะน าไปสู่การเห็นคุณค่า

ของรสนยิมและสุนทรีย์ในการด ารงชีวิตท่ีสัมพันธ์กับบริบทตา่ง ๆ ท้ังของไทยและสากล 

 Recognition of the arts and architecture for application in daily life, Topics include visual art, 

craftsmanship, product design, fashion design, photography, animation and visual communication design, 

Knowledge of architecture in energy-saving management, Beliefs concerning appreciation of values in taste and 

aesthetics to live in harmony in national and international contexts 

 

003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคณุภาพชวีิต 3 (3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบกฎหมายและประเภทของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิ ขั้นพื้นฐาน

ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเทคโนโลยี

สารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาคุณภาพชวีติของนสิิต 

 Fundamental knowledge of legal systems and types of laws, human rights and basic rights under 

the constitution, civil and commercial law, criminal law, intellectual property law, information technology law, law 

concerning local administration, law on natural resources and traditional knowledge preservation, an laws concerning 

contemporary phenomenon and student’s quality of life 

 

 



003132 ไทยกับประชาคมโลก 3 (3-0-6) 

 Thai and the World Community 

 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับสังคมโลกภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่าง  ๆ ตั้งแต่ก่อน

สมัยใหมจ่นถึงสังคมในยุคปัจจุบัน บทบาทของไทยบนเวทีโลกและแนวโน้มในอนาคต 

 Relations between Thailand and the world community under changes during various times stating 

from the pre-modern age up to the present, roles of Thailand in the world forum and future trends 

 

003133 วิถีไทย วิถทีัศน ์ 3 (3-0-6) 

 Thai Way and Vision 

 ความหมาย ความส าคัญของวถิีไทย วิถีทัศน์ พัฒนาการของวิถีไทยสู่ปัจจุบัน ลักษณะเฉพาะและอัต

ลักษณค์วามเป็นไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลงแนวคิดท่ีเกี่ยวกับวิถีไทย การด ารงความเป็นไทยในโลกปัจจุบัน 

 Meaning, significance of Thai ways and vision, development of Thai ways up to the present, 

specific features and identity of Thai-ness, the change process, concepts regarding the Thai way, and conservation 

Thai-ness in a changing world 

 

 

003134 อารยธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 3 (3-0-6) 

 Civilization and Indigenous Wisdom 

 อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และการอนุรักษ ์สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

 Civilization throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual practices, beliefs 

and contribution and development are preservative of wisdom 

 

003135 การเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม 3 (3-0-6) 

 Politics Economy and Society 

 ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการเมืองไทยและระดับสากล 

การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและก าลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของโลกาภิวัตน์กับ

การเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับประเทศไทย 

 Meaning and relation among politics, economy, and society, Thai and international political 

development, politics and adjustment of developed countries, the global economics system, impacts of globalization 

on politics economy and society, relations between the world system and Thailand 

 

 

 



003136 พะเยาศึกษา 3 (2-2-5) 

 Phayao Studies 

 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์โบราณคดี พลวัตทางสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์แนวโน้มการ

พัฒนาด้านต่าง ๆ ในอนาคต ภายใต้บริบทโลกาภิวัตนแ์ละประชาคมอาเซียน 

 History, archeology, social dynamics, politics, economics and culture from the past to present, 

factors influencing the changes, analytical study of the sustainable development in the future; globalization and 

ASEAN communities context 

 

004150 กอล์ฟ 1 (0-2-1) 

 Golf 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬากอล์ฟ การฝึก

ทักษะเบือ้งต้น และกฎกตกิามารยาทของกีฬากอล์ฟ 

 History, definition, importance, and physical fitness for golf; basic skill training, rules, and etiquette 

of golf 

 

004151 เกม 1 (0-2-1) 

 Game 

 ประวัต ิปรัชญา ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะของเกมชนิดต่าง ๆ การเป็นผู้น าเกมเบื้องต้น และ

การเข้าร่วมเกม 

 History, philosophy, definition, and importance of games; basic game leadership and games participation 

 

004152 บริหารกาย 1 (0-2-1) 

 Body Conditioning 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญของการบริหารกาย หลักการออกก าลังกาย กิจกรรมการสร้าง

สมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 History, definition and importance of body conditioning; principle of exercises, physical fitness 

activities and physical fitness test 

 

004153 กจิกรรมเข้าจังหวะ 1 (0-2-1) 

 Rhythmic Activities 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องต้น ท่าเต้นร าพื้นเมือง และวัฒนธรรมการ

เตน้ร าของนานาชาต ิ

 History, definition, importance and basic movements of folk dances and international folk dances 



004154 ว่ายน้ า 1 (0-2-1) 

 Swimming 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาว่ายน้ า การฝึก

ทักษะเบือ้งต้น และกฎกตกิา มารยาทของกีฬาว่ายน้ า 

 History, definition, importance, physical fitness, basic skill training, rules, and etiquette of 

swimming 

 

004155 ลีลาศ 1 (0-2-1) 

 Social Dance 

 ประวัต ิความหมาย ความส าคัญ การเคลื่อนไหวเบือ้งต้น รูปแบบการเตน้ร าสากล และมารยาทของ

การเตน้ร าสากล 

 History, definition, importance, basic movement, types and etiquette of social dance 

 

004156 ตะกร้อ 1 (0-2-1) 

 Takraw 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาตะกร้อ การฝึก

ทักษะเบือ้งต้น และกฎกตกิา มารยาทของกีฬาตะกร้อ 

 History, definition, importance, physical fitness, basic, skill training, rules and etiquette of takraw 

 

004157 นันทนาการ 1 (0-2-1) 

 Recreation 

 ประวัต ิปรัชญา ความหมาย และความส าคัญของนันทนาการ ลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ และ

การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ 

 History, philosophy, definition and importance of recreation; nature of activities and recreation 

participation 

 

004158 ซอฟท์บอล 1 (0-2-1) 

 Softball 

 ประวัต ิความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาซอฟท์บอล การฝึก

ทักษะเบือ้งต้น และกฎกติกามารยาทของกีฬาซอฟท์บอล 

 History, definition, importance, and physical fitness for softball; basic skill training, rules and 

etiquette of softball 

 



004159 เทนนิส 1 (0-2-1) 

 Tennis 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาเทนนิส การฝึก

ทักษะเบือ้งต้น และกฎกตกิา มารยาทของกีฬาเทนนิส 

 History, definition, importance and physical fitness for tennis; basic skill training, rules and etiquette 

of tennis 

 

004160 เทเบิลเทนนสิ 1 (0-2-1) 

 Table Tennis 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา     เทเบิลเทนนิส 

การฝึกทักษะเบือ้งต้นและกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส 

 History, definition, importance and physical fitness for table tennis; basic skill training, rules and 

etiquette of table tennis 

 

004161 บาสเกตบอล 1 (0-2-1) 

 Basketball 

 ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาบาสเกตบอล การ

ฝึกทักษะเบือ้งต้น และกฎกตกิา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล 

 History, definition, importance and physical fitness for basketball; basic skill training, rules and 

etiquette of basketball 

 

004162 แบดมนิตัน 1 (0-2-1) 

 Badminton 

 ประวัต ิ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาแบดมนิตัน การฝึก

ทักษะเบือ้งต้น และกฎกตกิา มารยาทของกีฬาแบดมนิตัน 

 History, definition, importance and physical fitness for badminton; basic skill training, rules and 

etiquette of badminton 

 

004163 ฟุตบอล 1 (0-2-1) 

 Football 

 ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาฟุตบอล การฝึก

ทักษะเบือ้งต้น และกฎกตกิา มารยาทของกีฬาฟุตบอล 

 History, definition, importance and physical fitness for football; basic skill training, rules and 

etiquette of footbal 



004164 วอลเลย์บอล 1 (0-2-1) 

 Volleyball 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับ กีฬาวอลเลย์บอล การ

ฝึกทักษะเบือ้งต้น และกฎกตกิา มารยาทของกีฬาวอลเลยบ์อล 

 History, definition, importance and physical fitness for volleyball; basic skill training, rules and 

etiquette of volleyball 

 

004165 ศิลปะการต่อสูป้้องกันตัว 1 (0-2-1) 

 Art of Self – Defense 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับศิลปะการต่อสู้ป้องกัน

ตัว ทักษะเบื้องต้นของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว กฎหมายส าหรับการป้องกันตัว และกฎกติกามารยาทของศิลปะการ

ตอ่สูป้้องกันตัว 

 History, definition, importance and physical fitness for the art of self-defense; basic skill of self-

defense, laws for self-defense, rules and etiquette of the art of self-defense 

 

005170 พฤตกิรรมมนุษย ์ 3 (3-0-6) 

 Human Behavior 

 แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พื้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและประเภทของพฤติกรรม 

ความรู้สึกและการรับรู้ การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรู้และความจ า การคิดและภาษา เชาว์ปัญญาและการยกระดับ

เชาวปั์ญญา การจัดการอารมณแ์ละการสร้างแรงจูงใจ พฤตกิรรมมนุษยท์างสังคม พฤตกิรรมอปกติ และการวเิคราะห์

กรณศีกึษาพฤตกิรรมมนุษยเ์พื่อการประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวัน 

 Concept of human behavior, biology and type of behavior, sensation and perception, state of 

consciousness, learning and memory, thinking and language, intelligence and intelligence management of emotions 

and development of motivation, human social behavior, abnormal behavior, analysis of human behavior case studies 

for application in daily life 

 

005171 ชวีิตและสุขภาพ 3 (3-0-6) 

 Life and Health 

 ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวติ พฤติกรรมและการดูแลสุขภาพของมนุษย์ วัยรุ่น

และสุขภาพการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต อาหารและสุขภาพ ยาและสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม การป้องกันตัวจากอุบัติภัย 

อุบัตเิหตุ ภัยธรรมชาติ และ โรคระบาด 

 Integrated knowledge and understanding about the life cycle, healthy behavior and human health 

care, adolescence and exercise and recreation for health, enrichment of mental health, medicine and health, 



environment and health, health insurance, life insurance, accident insurance. And social security; protection from 

danger, accidents, natural disasters and communicable diseases 

 

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3 (2-2-5) 

 Living Management 

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัวและสังคม 

การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การติดต่อสื่อสาร การจัดการ ความขัดแย้ง การคิดแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ เศรษฐศาสตร์กับการด าเนนิชีวิตท่ีด ีและคุณธรรมจรยิธรรม 

 Knowledge and skills relating to role, duty, and responsibity as a member of a family and a 

member of a society, adaptation to changes in a global society, world  communication, conflict management 

resolutions, methods of creative problem solutions, a good economy and living conditions and ethics 

 

005173 ทักษะชวีิต 2 (1-2-3) 

 Life Skills 

 การพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายในและภายนอก การฝึกทักษะการท างานเป็นทีมท่ีเน้นการเป็นผู้น าและ

เป็นผู้ตามท่ีด ีการพัฒนาบุคคลให้มจีิตสาธารณะและการพัฒนาคุณสมบัตดิ้านอ่ืน ๆ ของบุคคล 

 Development of personality both mental and physical characteristics, practice in team working 

skills focusing on leader and follower roles, development of public consciousness and other desirable personal 

characteristics 

 

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 

 Man and Environment 

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สาเหตุปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลของการเปลี่ยนแปลง

ประชากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม กรณีปัญหาสิ่งแวดล้อม ท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก การ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก อุบัติภัยธรรมชาติและการรับมือ การพัฒนากับสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตส านึก การสร้าง

ความตระหนัก และการมสี่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยนื 

 Relationship between man and the environment, cause of environmental problems, effects of 

population change related to environmental problems case studies of global climate change, natural disasters and 

encounter, at the global and local scale and the building of environmental awareness and participation in sustainable 

environmental management 

 

 

 

 



006141 คอมพิวเตอรส์ารสนเทศข้ันพืน้ฐาน 3 (2-2-5) 

 Introduction to Computer Information Science 

 ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและ

การประยุกต์ ใช้งาน ระบบส านักงานอัตโนมัติ ระบบจ านวนและการแทนข้อมูล การจัดการข้อมูล และระบบฐานขอ้มูล 

ระบบสารสนเทศ ภาษาคอมพวิเตอร์ การพัฒนาโปรแกรม ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ 

 Computer system, hardware, software, operating system, computer networks, the Internet and 

its applications, office automation systems, number system and data representation, data management and 

database systems, information systems, programming languages, program design, artificial intelligent, geographic 

information system 

 

006142 คณิตศาสตรส์ าหรับชวีิตในยคุสารสนเทศ 3 (3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age 

 การประยุกตใ์ชว้ชิาคณิตศาสตร์เพื่อใชจ้รงิกับชีวติประจ าวัน เชน่ การเงินการธนาคาร การประกันภัย 

การตัดสินใจทางธุรกิจ และการรวบรวมขอ้มูลทางสถิตเิพื่อการส ารวจและการตัดสนิใจเบือ้งต้น 

 Application of mathematics for daily life including banking and finance, insurance, business and 

statistics for data collection and decision making 

 

006143 ยาและสารเคมใีนชวีิตประจ าวัน 3 (3-0-6) 

 Drugs and Chemicals in Daily Life 

 ความรู้ของยาและเคมีภัณฑ์ เคร่ืองส าอาง อาหารและยาจากสมุนไพรท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน ท่ี

เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตลอดจนการเลอืกใช้และจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพ และสิ่งแวดลอ้ม 

 Basic knowledge of drugs and chemicals including cosmetics and herbal medicinal product 

commonly used in daily life and related to health as well as their proper selection and management for health and 

environmental safety 

 

006144 อาหารและวถิีชวีิต 3 (3-0-6) 

 Food and Life Style 

 บทบาทและความส าคัญของอาหารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและพฤตกิรรมการบริโภคอาหารใน

ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมตา่งประเทศตอ่พฤตกิรรมการบริโภคของไทย 

เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย  การเลือกอาหารท่ีเหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย อาหารเพื่อ

สุขภาพ ข้อมูลประกอบการพจิารณาเลือกซือ้อาหาร และอาหารและวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 

 Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior around the world 

including the influence of foreign cultures on Thai consumption behavior, identity and wisdom of food in Thai, proper 



food selection according to basic needs, health foods, information for purchasing food, and food and life style 

according in the age of globalization 

 

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตวั 3 (3-0-6) 

 Energy and Technology Around Us 

 ความรู้พืน้ฐานด้านพลังงานและเทคโนโลย ีการอนุรักษพ์ลังงาน การใช้พลังงานอยา่งฉลาด ท่ีมาและ

การบรรเทาสภาวะโลกรอ้น ท่ีมาของพลังงานไฟฟ้าและการใช้อยา่งถูกตอ้ง ประหยัดและปลอดภัย หลักการท างานและ

การเลือกใช้ระบบปรับอากาศ รถยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน การใช้พลังงานในอนาคต อันได้แก่ ความเข้าใจ

เร่ืองการผลิตไฟฟา้จากพลังงานนวิเคลียร์ เทคโนโลยสี าหรับรถยนต์ในอนาคต ระบบขนสง่มวลชนประสิทธิภาพสูง การ

เตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง และการตัดสนิใจเลอืกใช้อย่างเหมาะสม 

 Basic energy and technology including : energy conservation, consuming energy intelligently, 

source of global warming and how to prevent it, electricity generation and how to consume it properly, economically, 

and safely, air conditioning, automobiles, and basic information technology as well as how to use them effectively 

and efficiently ; and newer technology, such as understanding electricity generation from nuclear energy, future 

automotive technology, high performance mass transportation systems to prepare for the change in technology and 

be able to choose accordingly 

 

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 3 (3-0-6) 

 Science in Daily Life 

 บทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บูรณาการ

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกท้ังระบบท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม สารเคมี พลังงานและไฟฟ้า การ

สื่อสารและคมนาคม อุตุนยิมวทิยา โลกและอวกาศ รวมถึงการประยุกตใ์ชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวัน 

 Role of biological science and physical science and integration of earth science in daily life 

organisms, environments, chemical substances, energies and electricity, telecommunications, meteorology, earth and 

space including, the applications of science and technology in daily life 

 

100004   กฎหมายธุรกจิ           3(3-0-6)    

 Business Law 

      ความสัมพันธ์ระหวา่งกฎหมายกับธุรกิจ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หลักท่ัวไปในการประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เอกเทศ

สัญญารวมท้ังสัญญาทางธุรกิจ และกฎหมายส าคัญอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย

พาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์ กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษอีากร 



   An introduction to the legal environment of business, the course provides an understanding of the 

nature of pubic law and the regulation of business and of the basic principles which control business practice; topics 

include important laws such as intellectual law and taxation 

 

121101  หลักการเงนิเบื้องตน้ 3(2-2-5) 

  Principle of Finance 

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดอกเบ้ีย การค านวณอัตราดอกเบ้ีย การจ่ายหนี้คืน อัตราผลตอบแทนของ

พันธบัตรและหลักทรัพย์อื่น การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาด้านการเงิน การวิเคราะห์มูลค่าของกระแส

เงินสด  

   Introduction to interest, interest rate calculation, reimbursement, bond yields and return of other 

securities, the application of mathematics in solving financial problems, value of cash flow analysis 

 

121102  การเงินและการธนาคาร 3(2-2-5) 

 Money and Banking 

 วิวัฒนาการของเงินตรา ลักษณะ บทบาท และความส าคัญของเงินท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ วิธีการ

จัดระบบเงินตราของประเทศไทย ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณเงิน สภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด นโยบายการเงิน และ

การคลัง บทบาทของธนาคารกลางในการควบคุมปริมาณเงิน และเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง

ประเทศ ระบบการเงินและประเภทของตลาดการเงิน ตลอดจนบทบาทและหน้าท่ีของธนาคารพาณิชย์และสถาบัน

การเงินอื่น และกรณศีกึษา 

  Evolution currency, characteristics, roles and the importance of money to the economy, the currency 

of Thailand, factors affecting the money supply, inflation and deflation, monetary and fiscal policies, the role of 

central banks controlling the money supply, currency exchange rate, the financial system of financial markets, the 

role of banks and financial institutions  and case study 

 

121201 หลักการจัดการการเงิน 3(2-2-5) 

 Fundamentals of Financial Management 

 การจัดการการเงินเบื้องต้น แนวความคิดพื้นฐานในการจัดการการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน การ

ลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาว การกระจายผลประโยชนใ์ห้แกผู่้ถอืหุน้ การจัดการเงินทุนหมุนเวยีน และกรณีศึกษา 

  Introduction to financial management, fundamental concepts in financial management, financial 

assets, investment in long-term assets, distributions to shareholders, working capital management and case study 

 

 

 

 



121202 บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

 Corporate Governance and Sufficiency Economy 

 ทฤษฎีทางจริยธรรม นิยามของจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การน าระบบจริยธรรมเหล่านั้นมา

ประยุกต์ในทางวิชาชีพ ข้อจ ากัดของระบบจริยธรรม หลักการบรรษัทภิบาล พฤติกรรมของบริษัท สัจธรรมทาง

จริยธรรมของธุรกิจ การสร้างจิตส านึกทางธุรกิจ ความรับผิดชอบด้านศีลธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ แนวคิดทฤษฎี

เศรษฐกิจพอเพยีง และการประยุกตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพยีง 

 Ethical theories, definition of business ethics, application of ethics system in business operations, 

constraint of ethics system, principles of corporate governance, organizational behavior, fact of business ethics, 

business mind, moral responsibility associated with profession, concept of sufficiency economy theory and application 

of sufficiency economy 

 

121211 การเงินธุรกจิ       3(2-2-5) 

 Business Finance 

 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ การวเิคราะห์งบการเงิน การจัดหาเงนิทุนระยะสั้น การจัดหาเงนิทุน

ระยะยาว งบประมาณเงินสด การบริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้าคงเหลือ มูลค่าเงินตามเวลา งบลงทุน ตน้ทุนของเงิน 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 Introduction to business finance, financial statement analysis, short-term financing, long-term 

financing, accounts receivable management, inventory management, time value of money,  capital budgeting, cost 

of capital, dividend policy 

121301 หลักการลงทุนในหลักทรพัย์ 3(2-2-5) 

 Principles of Investment in Securities 

 ระบบการเงินและโครงสร้างตลาดการเงิน ตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดการเงินระหวา่ง

ประเทศ ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ข่าวสารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การให้ค าแนะน าการ

ลงทุนท่ีเหมาะสม ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวมและหน่วยลงทุน ภาพรวมของตราสารอนุพันธ์และตลาดอนุพันธ์ 

และกรณศีกึษา 

 Financial system and the structure of financial markets, equity market, bond market, international 

financial markets, return and risks of investing in securities, information for decision making, providing appropriate 

investment advice, equity, bond, mutual funds and unit trusts, derivatives and derivatives market  and case study 

 

121302 การบริหารความเสี่ยงและหลกัการธุรกิจประกันภัย 3(3-0-6) 

 Risk Management and Principles of Insurance Enterprise 

 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการจัดการความเสีย่ง สภาพแวดลอ้มขององค์กร วัตถุประสงค์ของการจัดการ

ความเสี่ยง การระบุและประเมินความเสี่ยง การตอบสนองและการควบคุมความเสี่ยง สารสนเทศ การสื่อสาร การ

ติดตาม และการประเมินผลการจัดการความเสี่ยงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย สัญญาประกันภัย ความรู้



เบือ้งต้นเกี่ยวกับการประกันชวีติ เบ้ียประกันภัย เงินส ารองประกันภัย และมูลค่ากรมธรรม ์สัญญาประกันชวีติและการ

เลือกซื้อกรมธรรม์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย กา ร

ประกันภัยทางทะเลและขนสง่ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด องค์กรประกันภัย 

 Introduction to risk management, enterprise environment, the objective of risk management, identify 

and assess risks, risk responding and controlling, information, communication, monitoring and risk management 

evaluation, Introduction to insurance, insurance contract, introduction to life insurance, insurance premium, insurance 

reserve, nonforfeiture value, life insurance contracts and insurance policy selection, introduction to casualty 

insurance, car insurance, fire insurance, marine and transport insurance, miscellaneous Insurance, insurance 

organizations 

 

121303 การวิเคราะหท์างการเงิน 3(2-2-5) 

 Financial Analysis 

 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงินและก าไรต่อหุ้น การวิเคราะห์

สินทรัพย์ การวเิคราะหห์นี้สนิ และกรณศีกึษา 

 Conceptual framework of financial analysis, financial ratio and earnings per share, asset analysis, 

liability analysis and case study  

  

121304 การเงินระหวา่งประเทศ         3(2-2-5) 

 International Finance 

 ลักษณะและหน้าท่ีของตลาดการเงินระหว่างประเทศ การบริหารอัตราแลกเปลี่ยน ระบบการเงิน

ระหว่างประเทศ ข้อจ ากัดของการลงทุนระหว่างประเทศ แหลง่เงินทุนระหว่างประเทศ ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน 

ตน้ทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวยีน ทฤษฎเีสมอภาคระหว่างอัตราการแลกเปลี่ยน การรายงาน

ผลการด าเนนิงานของธุรกิจระหวา่งประเทศและระบบภาษี และกรณศีกึษา 

 Characteristics and functions of international money market, foreign exchange management, 

international monetary systems, restriction on foreign investment, sources of international funds, foreign exchange 

risk, costs of capital, capital structure, working capital management, international parity condition, international 

business performance reporting, and tax system and case study 

 

121305 การวางแผนการเงนิส่วนบุคคล   3(2-2-5) 

 Personal Financial Planning  

 การบริหารการเงินท่ีเกิดขึน้ในชวีติประจ าวันของบุคคลส าหรับการวางแผนทางการ เงินในอนาคต การ

ท างบประมาณรายรับและรายจ่ายส่วนบุคคล การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการในการสร้างรายได้ การออมทรัพย์ และการ

จัดสรรเงินเพื่อใชใ้นการอุปโภคบริโภค การจัดหาท่ีอยูอ่าศัย การลงทุนทางการเงิน และกรณีศึกษา 



  Financial management in daily life of personal for future financial planning, personal budgeting of 

revenues and expenses, learning of revenue establishment, saving and financial allocation for consumption, housing, 

financial investment and case study 

 

121306 การจัดการสินเชื่อ 3(2-2-5) 

 Credit Management 

 ความส าคัญและประเภทของการให้สินเชื่อ หลักเกณฑ์และนโยบายในการพจิารณาการให้สินเชื่อ การ

รวบรวมขอ้มูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน หลักเกณฑ์ในการพจิารณาเพ่ือตัดสินใจ การ

ตรวจสอบสินเชื่อ การประเมินค่า การจัดชั้นลูกหนี้ รายงานข้อมูลสินเชื่อ การควบคุมและติดตามการเรียกเก็บหนี้ 

เทคนิคการจัดการหน้ีท่ีมีปัญหา ระบบปฏบัิตกิารสนิเชื่อ และกรณศีกึษา 

 Importance and types of credit, criterion and policies of credit, collection of qualitative and 

quantitative data, fundamental data analysis, criterion of decision making, credit auditing, value evaluation, classes 

of account receivables, credit reports, controlling and following up of debts, techniques of bad debt management, 

operating loans and case study 

  

121307 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 

 Research Methodology  

 ความรู้เบื้องต้นของระเบียบวิธีวิจัย ประเภทของการวิจัย การก าหนดประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์

ในการวิจัย การทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง สมมติฐานการวจิัยและตัวแปรในการวจิัย การออกแบบการวิจัย เคร่ืองมอื

เก็บรวบรวมข้อมูลและการสร้างแบบสอบถาม การสัมภาษณ์และการสังเกต การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวจิัย 

การสุ่มตัวอย่าง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย   การเขียนรายงานการวิจัย และโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการ

ประยุกตใ์ชใ้นการวจิัย 

 Introduction to concepts in research methodology, types of researches, research problem and 

objective, literature review, research hypothesis, research design, collecting data and questionnaire, interview, 

sampling method, writing project proposals, report writing, statistics application for research 

 

121321  วาณิชธนกิจ           3(3-0-6) 

 Investment Banking  

  ความหมายและขอบเขตของวาณิชธนกิจ บทบาทหน้าท่ีของวาณิชธนากร การสร้างมูลคา่ให้กับกิจการ 

การปรับโครงสร้างกิจการ การวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดหาเงินทุนและวิธีการในการก าหนดราคาหลักทรัพย์ การ

ประเมินมูลค่าสนิทรัพย์ของธุรกิจ จรรยาบรรณของวาณิชธนากร กฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 Definition and scope of investment banking, roles and functions of investment banker, firm value building, firm 

restructuring, analysis of choices in fund financing and methods in security prince, asset valuation, ethics of 

investment banker, regulations of investment banking 



121322 การบริหารธนาคารและการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 Bank Management and Green Finance 

 โครงสร้างการบริหารภายในธนาคาร การปฏิบัติงานท้ังส่วนหน้าและส่วนหลัง ผลิตภัณฑ์ธนาคาร 

นวัตกรรมการบริการ การบริการอิเล็คทรอนิคส์ การบริการท่ีดี การจัดหาเงินทุนและการลงทุนส าหรับโครงการเพื่อ

สิ่งแวดล้อม การจัดหารเงินทุนส าหรับนโยบายสาธารณะเพื่อสิ่งแวดล้อม ระบบการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม แผนทาง

การเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม ตน้ทุนทางการเงิน การลงทุนและการตัดสินใจการพจิารณาให้สินเชื่อเพื่อโครงการสิ่งแวดล้อม 

ความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาอย่างยังยนื 

 Bank management structure, font and bank operation, bank production, service innovation, 

electronic service, service mind, financing and investment for green project, financing of public green policies, green 

financial system, green finance mapping, capital cost, investment and lending decisions are taken on the basis of 

environmental screening, corporate social responsibility and environment for sustainable development  

 

121323 การวิเคราะหห์ลักทรพัย์และการจัดการกลุ่มหลักทรพัย์ 3(2-2-5) 

 Security Analysis and Portfolio Management 

 แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ หลักทรัพย์เพื่อการลงทุน หลักการลงทุน การวิเคราะห์ด้าน

ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์บริษัท การค านวณผลตอบแทนและการวัดความเสี่ยง การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การ

วเิคราะห์ทางเทคนิค การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ และกรณศีกึษา 

Concepts of securities investment, fundamental analysis, company analysis, calculation of investment return and 

risk measurement, investment evaluation, technical analysis, portfolio management and case study 

 

121324 การบริหารและการวิเคราะหโ์ครงการ        3(2-2-5) 

 Project Management and Analysis 

 การวิเคราะห์โครงการด้านอุปสงค์และตลาด การวิเคราะห์โครงการด้านเทคนิค ด้านเศรษฐกิจ ด้าน

สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและด้านการเงิน การจัดการเงินทุนของโครงการ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การติดตาม การ

ประเมินผลโครงการ และกรณศีกึษา 

 Demand and market analysis, project analysis including techniques, economics, environment, social, 

and financial, project financial management, risk analysis, monitoring, project evaluation  and case study 

 

121401 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Seminar 

 การสบืค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภปิราย และการตอบ

ข้อซักถามในประเด็นทางด้านการเงิน และการธนาคาร 

 Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing and answering question 

in finance and banking 



121402 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 3(2-2-5) 

 Financial Planning and Controlling 

 เคร่ืองมือในการวางแผนและควบคุมทางการเงิน การวางแผนและควบคุมสินทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพย์ถาวร หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ การควบคุมรายได้และค่าใช้จ่าย การวางแผนก าไร การพยากรณ์ยอดขาย 

งบการเงินล่วงหนา้ การจัดการงบประมาณทางการเงิน การพยากรณ์และวางแผนงบประมาณเงนิทุน และกรณศีกึษา 

methods and tools for financial planning, planning and controlling current assets, fixed assets, liabilities and owner 

equity, revenue and cost controlling, profit planning, sales forecasting, pro-forma statement, financial budgeting 

management, forecasting and planning of capital budgeting and case study 

 

121421 การบริหารกลยทุธท์างการเงนิ 3(2-2-5) 

 Financial Strategic Management 

 การวิเคราะห์และประเมนิสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกและภายในของบริษัท กลยุทธ์ทางการบริหาร

และกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์การประเมินและการควบคุม และกรณศีกึษา 

 Analysis and evaluation of the external and internal factors, management strategy and financial 

strategy, evolution and control strategy and case study 

 

121422 ตลาดอนพุันธ์และตลาดตราสารหนี้ 3(2-2-5) 

 Derivatives Market and Debt Market 

 ความหมาย แนวคิด ของตลาดอนุพันธ์ บทบาทและพัฒนาการของอนุพันธ์ทางการเงิน ตลาดอนุพันธ์

ทางการเงิน ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินราคา และความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ ตราสารสทิธิ สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้

ท้ังประเภทอัตราดอกเบ้ีย ดัชนีหุ้น และเงินตราต่างประเทศ รวมท้ังการแลกเปลี่ยนโดยเน้นการประยุกต์ใช้งานและ

กรณีศึกษา ความหมาย บทบาทของตลาดตราสารหนี้ ประเภทตลาดตราสารหนี้ วิวัฒนาการตลาดตราสารหนี้ไทย 

ตราสารหน้ีและกลไกการท างานของตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยและสากล โครงสร้างของตราสารหนี้ การก าหนด

ราคา พฤติกรรมความเสี่ยง การออกแบบตราสารหนี้ การวิเคราะห์ตราสารหนี้ท่ีมีลักษณะซับซ้อน กลยุทธ์การลงทุน

และการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มตราสารหน้ีและกรณศีกึษา 

 Definition and concepts of derivatives market, roles and development of financial derivatives, 

financial derivatives market, theories of price and risk appraisal for derivatives, such as options, futures and forward 

in interest rate, stock index and foreign exchanges, including swap by emphasizing in implementation and case 

studies definition, roles of debt market, types of debt instruments, evolution of the Thai debt market, debt 

instruments and methods of debt market in Thailand and global, debt instrument structure, pricing, behavior risks, 

creating of debt instruments, complicated debt instruments analysis, strategy and risk management in investing in 

debt instruments and case study 

 



121423 การลงทุนกองทุนรวม   3(2-2-5)

    

 Fund Investment 

 โครงสร้างตลาดการเงิน ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน สินทรัพย์เพื่อการลงทุน การ

วเิคราะห์การลงทุน ธรรมาภบิาลการลงทุน กองทุนรวม กองทุนสว่นบุคคล กองทุนส ารองเลีย้งชีพ การจัดแบ่งประเภท

กองทุนรวม กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมดัชนี กองทุนรวมท่ี

ลงทุนในตา่งประเทศ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมสนิค้าโภคภัณฑ์ และกองทุนประเภทอื่น 

 Financial market structure, investment risk and rate of return, assets investment, investment 

analysis, good governance investment, mutual funds, private fund, provident fund, fund classification, retirement 

mutual fund, long-term equity fund, money market fund, index fund, foreign investment fund, property fund and 

other funds 

 

121424 การลงทุนในตราสารทุน 3(2-2-5) 

 Equity Investment 

 การตัดสินใจในการลงทุน โครงสร้างและหน้าท่ีของตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ 

ประสิทธิภาพของตลาดทุน ภาพรวมเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ตลาดหุ้นและการวิเคราะห์

อุตสาหกรรม การวเิคราะห์บริษัทและการประเมินมูลค่าหุน้สามัญ การวเิคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค และกรณศีกึษา 

  Investments decision, structure and functions of stock exchange, security price index, capital market 

efficiency, stock valuation, stock market analysis and industrial analysis, company analysis and common stocks 

valuation, technical analysis and case study 

 

121431 สหกจิศึกษา 6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเงิน และการธนาคาร 

ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน 

  Working, learning, gaining experience, improving working skill in finance and banking as an 

apprentice in private or government sectors 

 

121432 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏบัิต ิเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเงิน และการธนาคารใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน 

 Training, learning, gaining experience, improving working skill in finance and banking as an 

apprentice in private or government sectors 



121433 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

 Independent Studies 

 การค้นคว้า การรวบรวมขอ้มูล การวจิัย การวเิคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และอภิปรายใน

หัวขอ้ทางด้านการเงิน และการธนาคาร 

 Studying, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and discussing in finance 

and banking 

 

122131 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 

 Principles of Management 

 ความหมายและความส าคัญของการจัดการ องคป์ระกอบของการจัดการท่ัวไป ลักษณะโครงสร้างของ

องคก์ารธุรกิจ หลักการบริหารและหนา้ที่ส าคัญของฝ่ายบริหารทุกด้าน การวางแผน การจัดองคก์าร การสรรหาบุคคล 

การสั่งการ และการควบคุม การบรรลุเป้าหมายและนโยบายท่ีตั้งไว้ ด้วยกิจกรรมของการจัดการ และการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการวางระบบการบริหารงานสมัยใหม่ 

 Meaning and significance of management, general management component, structure of business 

organization, administration principles and essential function of whole administrative section for instance planning, 

organizing, staffing, directing and controlling, attained goals and policy by management activities and enhancing 

efficiency and effectiveness by advanced administration system 

 

122220 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ       3(2-2-5) 

 Production and Operations Management 

 ความหมายของการผลิตและปฏิบัติการ กิจกรรมและขั้นตอนของการท าธุรกิจ หน้าท่ีและความ

รับผิดชอบพื้นฐานของผู้บริหารการผลิต การวางแผนก าลังการผลิต การเลือกท าเลท่ีตั้ง การวางแผนผังกระบวนการ

ผลิต การวางแผนการผลิตรวม การวางแผนและบริหารโครงการ การจัดซื้อและระบบคลังสินค้า การวางแผนความ

ตอ้งการวัสดุ การควบคุมคุณภาพ และการวเิคราะห์และการแก้ปัญหาการวางแผนการผลิตและการปฏบัิตกิาร 

 Production and operation meaning, activity and steps of business creation, basic function and 

responsibility of production executive, capacity planning, location selection, layout planning of production processing, 

aggregate planning, project management and planning, purchasing and warehouse system, material requirement 

planning, quality control, and analysis and tackling of production and operation planning 

 

124151 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 

 Financial Accounting 

 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญช ีประโยชนข์องขอ้มูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดส าหรับการ

รายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกตามหลักการบัญชีคู่ในสมุดรายวันท่ัวไป การผ่านรายการไปยังบัญชี



แยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชี การจัดท างบทดลอง กระดาษท าการ ส าหรับกิจการบริการ กิจการซื้อขาย

สินค้า กิจการอุตสาหกรรม สมุดรายวันเฉพาะ และระบบใบส าคัญ 

 Definitions and objectives of accounting, benefits of accounting information, Conceptual  Framework 

for Financial Reporting, principles and process of recording transactions in double entry system in general journal, 

posting transactions to journal ledgers, adjusting and closing, preparation of trial balance, working papers for service 

businesses, merchandising businesses, industrial businesses, special journals and vouching system 

 

124201 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)

  

 Taxation I 

 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี

ธุรกิจเฉพาะ ภาษหีัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษสีรรพสามติ และกฎหมายการบัญชี 

 General knowledge about taxation, personal income tax, corporate income tax, value added tax, 

specific business tax, withholding tax, stamp duty, tariffs, excise and legal of accounting 

 

126100  เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น       3(3-0-6)

     Introduction to Economics 

  ความหมายและความส าคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การก าหนดราคาโดยอุปสงค์ 

อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต 

ต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด และการค้าระหว่าง

ประเทศ 

  Definition, importance of economics, economic systems, demand and supply, demand and supply 

elasticity, price determination and market equilibrium, basic consumer behavior theory, production and production 

cost, national income, money and banking, monetary and fiscal policies, inflation and deflation, international trade 

 

128120 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

 Principle of Marketing 

 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการตลาด ความหมายและหน้าท่ีทางการตลาด ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบตอ่ระบบ

การตลาด การบริหารการตลาดเบื้องต้น การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัย

ตลาด การใชเ้ครื่องมือทางการตลาดในการด าเนนิธุรกิจ 

 Fundamental knowledge of marketing, meaning and roles of marketing, factors affecting market 

system, fundamental marketing management, market segmentation, selecting target markets,  consumer behavior, 

market research, usability of marketing tool in business 

 



146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ 1 3(2-2-5) 

 English for Business Communication I 

 เอกสารทางธุรกิจ การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนกิส์ การส่งข้อความ

ทางโทรสาร การเขียนบันทึกข้อความและจดหมายทางธุรกิจ การเขียนประวัตยิอ่สว่นบุคคลและการสัมภาษณง์าน 

 Business documents; writing for business communication, e-mailing, faxing, writing memorandum 

and business letters, composing curriculum vitae and giving a job interview 

 

146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ 2       3(2-2-5) 

 English for Business Communication II 

 การแปลเอกสารทางธุรกิจ การสนทนาในเนื้อหาเชิงธุรกิจ การตดิตอ่ธุรกิจทางโทรศัพท์ การเจรจาท า

การตกลงทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อมก่อนสอบเพื่อเข้าท างานและ/หรือใชใ้นการสมัครงาน 

 Business document translation; discussion in business contexts; making business calls; business 
dealing; test preparations for job applications  

 

221110 เทคโนโลยสีารสนเทศพื้นฐานทางธุรกจิ 3(2-2-5) 

 Fundamental Information Technology In Business  

 เทคโนโลยสีารสนเทศขั้นพื้นฐาน ระบบอนิเทอร์เน็ต เครื่องมือการสบืค้นขอ้มูล พื้นฐานการประยุกต์ใช้

ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมตารางค านวณ และโปรแกรมการน าเสนองานในงาน

ธุรกิจ จรยิธรรมในการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ด าเนนิการธุรกิจ 

 Introduction to information technology, internet, search engine, introduction to operation system 

software application, word processing program, spreadsheet program, and presentation program in business, 

etiquette in using computer system for operating business 

 

247241 สถิตธิุรกจิ 3(2-2-5) 

 Business Statistics 

 ความหมาย ขอบเขตและประโยชนข์องสถติทิางด้านธุรกิจ การวเิคราะห์ขอ้มูลเบือ้งต้น ความนา่จะเป็น 

การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบสถิติไคก าลังสอง สหสัมพันธ์

และการถดถอยเชงิเส้นอย่างง่าย เลขดัชนีและการควบคุมคุณภาพทางสถิต ิ

 Definition and advantages of statistics in business, fundamental of data analysis, probability, 

estimation and testing hypotheses, analysis of variance, chi-square test, correlation and linear regression, index 

number, statistical quality control 

 

 



 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

 1. เลขสามล าดับแรก หมายถงึ กลุ่มเลขรหัสสาขาวิชา 
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   เลข 1  หมายถงึ   รายวชิาในระดับช้ันปีท่ี 1 
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