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รหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

FINB1101  การเงินธุรกิจ      3(3-0-6)   
  Business Finance    
                       รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ACCT1103  หลักการบัญช ี  

 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการเงิน การจัดหาเงินทุนและการใช้คืนเงินทุน ระยะสั้น 
ระยะปานกลาง และระยะยาว การบริหารเงินทุน  การวิเคราะห์ทางการเงิน  และจุดคุ้มทุน 
การบริหารเงินสด ลูกหนี้  สินค้าคงเหลือ  การค านวณค่าของเงินตามเวลา งบประมาณการ
ลงทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

FINB1102  การเงินและการธนาคาร   3(3-0-6) 
  Money and Banking      

 วิวัฒนาการของเงินตรา มาตรฐานเงินตรา หน้าที่และความส าคัญของเงิน เครื่องมือ
เครดิต  นโยบายการเงินและการคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด และเงินตึง การบริหารการเงินระหว่าง
ประเทศ หน้าที่และความส าคัญของธนาคารพาณิชย์ บทบาทและหน้าที่ของธนาคารกลางและ
สถาบันการเงินต่างในๆ ตลาดการเงิน 

FINB1103   สถาบันการเงินและตลาดการเงิน  3(3-0-6) 
  Financial Institution and Financial Market   

 โครงสร้างบทบาทและการด าเนินงานของสถาบันการเงิน และตลาดการเงิน
ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาล สหกรณ์ออมทรัพย์  โรงรับ
จ าน า ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินอ่ืนๆ 
บทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
ธนาคารโลก 

FINB2201  การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
  Business Taxation    
                       รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ACCT1103  หลักการบัญช ี  

 ความรู้เกี่ยวกับการภาษีอากรธุรกิจประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคล  และธุรกิจ
ประกอบด้วย  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  และภาษีอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง  
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FINB2401  การจัดการการเงิน 3(3-0-6) 
  Financial Management 
                       รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FINB1101 การเงินธุรกิจ                      

 เทคนิคการจัดการด้านการเงิน การวิ เคราะห์สมการทางการเงินของธุรกิจ                       
การจัดการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน เทคนิคการจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง  และ
ระยะยาวในตลาดเงินและตลาดทุน การคิดค่าของเงินทุน การจัดท างบลงทุน 

FINB2402     การจัดการการเงินบุคคล 3(3-0-6) 
  Personal Financial Management 

 เทคนิคการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล การจัดท างบประมาณ การเงินส่วนบุคคล 
การวางแผนการประกันภัย การออม การลงทุนในที่ดิน หลักทรัพย์ การวางแผนทางการเงิน 
เพ่ือวัยเกษียณ 

FINB3101  ตราสารอนุพันธ์  3(3-0-6) 
  Derivative Securities  
                        รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FINB3301 หลักการลงทุน 

 ความหมายและประเภทของตราสารอนุพันธ์ การประเมินมูลค่าของตราสารอนุพันธ์ 
กลไกการท างานของตลาดอนุพันธ์ กระบวนการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ และเทคนิคการลงทุน
ในตราสารอนุพันธ์  

FINB3102   การวาณิชธนกิจ  3(3-0-6) 
  Investment Banking     
                       รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FINB1101 การเงินธุรกิจ  

 ธุรกรรมของการวาณิชธนกิจ ขั้นตอนการด าเนินงานด้านวาณิชธนกิจ กระบวนการ
ตรวจสอบสถานะของกิจการ การน าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินและการท าธุรกรรมด้านวาณิชธนกิจ 

FINB3301      หลักการลงทุน 3(3-0-6) 
                        รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FINB1101  การเงินธุรกิจ 

        ความหมายของการลงทุน กระบวนการลงทุน โครงสร้างและบทบาท ของตลาด
การเงิน ประเภทตราสารทางการเงิน รูปแบบของการลงทุน การประมาณการผลตอบแทนที่จะ
ได้รับจากการลงทุนการตัดสินใจลงทุนโดยค านึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยง การวิเคราะห์ค่า
ความเสี่ยง ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน การจัดกลุ่มสินทรัพย์
ลงทุน 
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FINB3302  หลักการประกันภัย 3(3-0-6) 
  Principles of Insurance    

 หลักและวิธีการด าเนินธุรกิจการประกันชีวิต และการประกันภัย ความส าคัญและ
ประโยชน์ของการประกันภัย ลักษณะของการเสี่ยงภัยทั้งบุคคลและธุรกิจ ประเภทของการ
ประกันชีวิต และการประกันภัยต่างๆ  จรรยาบรรณในวิชาชีพการประกันภัย  องค์กรที่ก ากับ
และส่งเสริมธุรกิจการประกันภัย 

FINB3401  การจัดการธนาคารพาณิชย์  3(3-0-6) 
  Commercial Bank Management    

 บทบาทหน้าที่และการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ เครื่องมือเครดิตของธนาคาร
พาณิชย์ การบริการของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการสินเชื่อ วิธีการให้
สินเชื่อ การบริหารการตลาด การลงทุนของธนาคารพาณิชย์ การบริหารความเสี่ยง  การ
ตรวจสอบและควบคุมธนาคารพาณิชย์ การสร้างภาพพจน์ของธนาคารพาณิชย์ 

FINB3402  การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน  3(3-0-6) 
  Financial Planning and Controlling  
                       รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FINB1101 การเงินธุรกิจ  

 ความหมาย ปัญหาและเทคนิคต่างๆ ในการวางแผนและควบคุมทางการเงิน 
โดยเฉพาะเทคนิคการพยากรณ์ยอดขาย การวางแผนก าไร ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน วิธี
ตรวจสอบ และการควบคุมของฝ่ายบริหาร การตัดสินใจของนักบริหาร ตลอดจนการใช้
งบประมาณในการวางแผน ควบคุม และการจัดท างบประมาณ การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน
ทางการเงิน 

FINB3403  การวิเคราะห์งบการเงิน         3(3-0-6) 
  Financial Statement Analysis              
                       รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FINB1101 การเงินธุรกิจ  

 รูปแบบของการจัดท ารายงานการเงินในรูปแบบต่างๆ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งบ
การเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วน การจัดท ารายงานผลของการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของ
กิจการ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจด าเนินงานทางธุรกิจและการลงทุน 
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FINB3404  การจัดการสินเชื่อ  3(3-0-6) 
  Credit Management 
                       รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FINB1101 การเงินธุรกิจ  

         ความหมาย ความส าคัญและประเภทของการสินเชื่อ การก าหนดนโยบายการพิจารณา
ให้สินเชื่อ การวิเคราะห์สินเชื่อ การจัดการ การควบคุม การก าหนดเงื่อนไข และวงเงินสินเชื่อ 
การค้ าประกัน การพิจารณาโครงการเพื่อการตัดสินใจและการติดตามสินเชื่อ แนวปฏิบัติในการ
เรียกเก็บหนี้ การจัดการสินเชื่อที่มีปัญหาและข้อปฏิบัติทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสินเชื่อทาง
การเงิน 

FINB4101  การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
  International Finance 
                       รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FINB1101 การเงินธุรกิจ  

 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศ
อาเซียน  การด าเนินธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ ดุลการค้าดุลการช าระเงิน ระบบอัตรา
แลกเปลี่ยน ตลาดเงินตราต่างประเทศ บทบาทและความส าคัญของสถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศ 

FINB4102  ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3(3-0-6) 
  Monetary Theory and Policy 
                       รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FINB1101 การเงินธุรกิจ  

 ทฤษฎีการเงิน อุปสงค์   อุปทานของเงิน ฐานเงิน นโยบายทางการเงินของประเทศ 
ความต้องการถือเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศ บทบาทของธนาคารกลางและธนาคาร
พาณิชย์ต่อนโยบายการเงิน ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด 

FINB4103  การเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)  
  Finance for Import and Export 

 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศกลุ่มประเทศยุโรป 
สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศอาเซียน  การช าระเงิน และการโอนเงินระหว่างประเทศ 
สถาบันการเงินด้านการค้าระหว่างประเทศ เครื่องมือเครดิตและตราสารทางการเงินที่ใช้ใน
การค้าระหว่างประเทศ สินเชื่อเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ  ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ 
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FINB4401  การจัดหาเงินทุนธุรกิจ 3(3-0-6) 
  Business Financing 
                       รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FINB1101 การเงินธุรกิจ  

 เทคนิคและวิธีการจัดหาเงินทุนธุรกิจ การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลางและ
ระยะยาว โดยการออกตราสารทางการเงินระยะสั้น หุ้นกู้ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และการร่วม
ทุนจากธุรกิจอื่นๆ การคิดค่าของทุน ตลอดจนการร่วมลงทุนจากองค์กรอื่นๆ 

FINB4402  การวิเคราะห์หลักทรัพย์  3(3-0-6) 
  Security Analysis 
                       รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FINB3301  หลักการลงทุน  

 ปัจจัยและเทคนิคในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานและการ
วิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเทคนิค วิธีการและขั้นตอนในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ การคัดเลือก
หลักทรัพย์ การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ประเภทต่างๆ 

FINB4403  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ 3(3-0-6) 
  Project of Feasibility Financial Analysis   
                       รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FINB 2401 การจัดการการเงิน  

 ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจที่มีผลต่อเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยวิเคราะห์ประเมินโครงการในด้านการตลาด เทคนิค และขั้นตอนการผลิต 
การเงิน บัญชี กฎหมาย การวิเคราะห์ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง  ศึกษา
วิธีการจัดหาเงินทุนมาลงทุนในโครงการ การประเมินค่าของโครงการในอนาคต 

FINB4404  การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 3(3-0-6) 
  Financial Risk Management 

 ลักษณะความเสี่ยงประเภทของความเสี่ยง ปัจจัยของความเสี่ยงทางการเงิน การ
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงจากการลงทุนของธุรกิจ  การเงิน การควบคุม ติดตาม 
ประเมินผลความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงการเงินของธุรกิจ การลงทุนในหลักทรัพย์  บริหาร
ความเสี่ยงในสินเชื่อ  อัตราดอกเบี้ย  เงินตราต่างประเทศ  การใช้จริยธรรมและธรรมาภิบาล
บริหารความเสี่ยง 
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FINB4901  สัมมนาทางการเงินการธนาคาร                      2(0-4-2) 
  Seminar in Finance and Banking 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: วิชาเอกของแขนงวิชาการเงินการธนาคารไม่น้อยกว่า  
18  หน่วยกิต   
 ปัญหาและกรณีศึกษาทางด้านการเงินและการธนาคารตามภาวะการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจการเงินปัจจุบัน  แสดงความคิดเห็นอภิปรายปัญหาทางการเงินการธนาคาร จัด
สัมมนาทางการเงิน  

FINB4902  การวิจัยทางการเงินการธนาคาร 3(0-6-3) 
  Research studies in Finance and Banking 
  วิชาบังคับก่อน: FINB3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการเงินการธนาคาร  

 ทฤษฎีและประกอบการวิจัยทางการเงินและการจัดวาง การคัดเลือกหัวข้อเพ่ือการวิจัย 
เขียนเค้าโครงวิจัย  ด าเนินการจัดท าวิจัยทางการเงินการธนาคาร การน าเสนอผลการวิจัย
ทางการเงินการธนาคาร 

 




