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   หมูวิชาการเงินและการธนาคาร  ซึ่งอยูในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ไดจัดลักษณะ

เน้ือหารายวิชาออกเปนดังน้ี 
 

1. การเงินและสถาบันการเงิน     (FINB_1_ _) 

2. ภาษีอากร       (FINB_2_ _) 

3. การลงทุน       (FINB_3_ _) 

4.  การวิเคราะหทางการเงินและการวางแผน   (FINB_4_ _)    

5.     

6.     

7. การฝกประสบการณวิชาชีพ     (FINB_8_ _) 

8. โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ  โครงการศึกษา (FINB_9_ _) 

        เอกเทศ  การสัมมนา  และการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมูวิชาการเงินและการธนาคาร 

(FINB) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกติ (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

FINB 1101   3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

FINB 1102   3531102 การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 

FINB 1103   3532101 สถาบันการเงินและตลาดเงิน 3(3-0-6) 

FINB 2201 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 

FINB 2401 3532401 การบริหารการเงิน 3(3-0-6) 

FINB 3101  อนุพันธทางการเงิน 3(3-0-6) 

FINB 3102  การวาณิชธนกิจ 3(3-0-6) 

FINB 3301   3533301 หลักการลงทุน 3(3-0-6) 

FINB 3401  3533401 การจัดการธนาคารพาณิชย 3(3-0-6) 

FINB 3402 3533403 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน 3(3-0-6) 

FINB3403 3533404 การวางแผนและควบคุมกําไร 3(3-0-6) 

FINB 3404   3533406 การจัดการสินเชื่อ 3(3-0-6) 

FINB 3405  การจัดการระบบการจัดซื้อและการเงิน 3(3-0-6) 

FINB 4101   3534102 การเงินระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

FINB 4102   3534107 ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน 3(3-0-6) 

FINB 4103   3534108 การเงินเพื่อการนําเขา และสงออก 3(3-0-6) 

FINB4301 3534301 สนิเชือ่การเกษตร 3(3-0-6) 

FINB 4402   3534403 การวิเคราะหหลักทรัพย 3(3-0-6) 

FINB 4403   3534404 การวิเคราะหและประเมินโครงการทางการเงิน 3(3-0-6) 

FINB 4404 3534405 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 3(3-0-6) 

FINB 4405  การบริหารการเงินบุคคล 3(3-0-6) 

FINB 4801  การเตรยีมฝกประสบการณวิชาชีพการเงนิและการธนาคาร 2(90) 

FINB 4802  การฝกประสบการณวิชาชีพการเงนิและการธนาคาร  3(225) 

FINB 4901 3534901 สัมมนาทางการเงินและการธนาคาร 1(0-2-1) 

FINB 4902 3534902 การวิจัยทางการเงินและการธนาคาร 3(0-6-3) 

 



รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 

  รหัสวิชา       ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

FINB1101 การเงินธุรกิจ                                                                                                                     3(3-0-6)  

 Business  Finance 

                       วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ACCT1101 หลักการบัญชี 1 

   ศึกษาขอบเขต ลักษณะบทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเปาหมาย

และความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรรเงินทุน

ภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ การวางแผนเกี่ยวกับการเร่ิม

ลงทุนกิจการ  การขายกิจการ  การเพิ่มทุน  นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล 

 

FINB1102   การเงินและการธนาคาร                             3(3-0-6)                                      

                     Money and Banking  

                       วิชาท่ีตองเรียนมากอน : FINB 1101 การเงินธุรกิจ 

 ศึกษาลักษณะและบทบาทของการเงิน   และการธนาคารในระบบเศรษฐกิจ พัฒนาการ

ของระบบการเงินในปจจุบัน  หนาที่ของธนาคารพาณิชย  การบริหารดานการเงินของธนาคาร

พาณิชย  บทบาทของธนาคารกลาง  ปริมาณการเงิน  และระดับราคาในระบบการเงินระหวาง

ประเทศ  กลไกการชําระเงินระหวางประเทศ 

 

FINB1103    สถาบนัการเงินและตลาดเงิน                                                                              3(3-0-6)                        

 Financial  Institute and Money Market 

 ศึกษาโครงสราง  ลักษณะและบทบาทของตลาดเงิน และตลาดทุน หลักการ  และ 

ขอบเขตการดําเนินงานของสถาบันการเงิน ปญหาและนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินงานของ

สถาบันการเงินตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งตามขอเท็จจริง และสภาพการณในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 



  รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

FINB2201 การภาษีอากรธุรกิจ                                                                                                            3(3-0-6) 

 Taxation 

            ศึกษานโยบายภาษีอากร   วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตางๆ  ตามประมวล

รัชฏากร  และภาษีอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของ  ไดแก  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได  นิติบุคคล  

ภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีเงินได  หัก  ณ  ที่จาย  ภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพาสามิต  

อากรแสตมป  คํานวณภาษี  การยื่นแบบรายการ  และการเสียภาษีทางธุรกิจ  การอุทธรณตอ

พนักงาน  เจาหนาที่ในเร่ืองภาษีอากร  แตละประเภทปญหาตางๆ ในเร่ืองภาษีอากรธุรกิจ   
 

FINB2401     การบริหารการเงิน                                                   3(3-0-6)           

           Financial Management 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : FINB 1101 การเงินธุรกิจ 

   ศึกษาจุดมุงหมายและหนาที่ทางการเงิน การกําหนดมูลคาธุรกิจเทคนิควิธีการ และกล

ยุทธในการบริหารการเงินทั้งในดานการจัดหา การจัดสรรเงินทุนตลอดจนนโยบายของธุรกิจที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจในการบริหารภายใตภาวะตางๆโดยใชกรณีศึกษา 

 

FINB3101    อนุพันธทางการเงิน                                                                3(3-0-6)     

          Derivatives 

  ศึกษาถึงตราสารอนุพันธซื้อขายลวงหนา ไดแก สัญญาซื้อขายลวงหนา สิทธิในการซื้อ

ขายลวงหนา  ตลาดลวงหนาซื้อขายเงินตราตางประเทศ  สินคาเกษตร  และ ดัชนีตลาดหลักทรัพย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

FINB3102   การวาณิชธนกิจ                                  3(3-0-6)                     

        Investment  Banking  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : FINB 1101 การเงินธุรกิจ 

  ศึกษาธุรกรรมดานวาณิชธนกิจ เพื่อใหเขาใจถึงขอบขายของการวาณิชธุรกิจ 

วัตถุประสงค รูปแบบ และขั้นตอนในการวิเคราะห และจัดทําธุรกรรมประเภทตางๆ ที่จัดวาเปน

ธุรกรรมทางดานวาณิชธนกิจ ไดแก การพิจารณาปรับโครงสรางทางการเงิน การเปนที่ปรึกษา

ทางการเงินในการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย การพัฒนาและเลือกตราสารทาง

การเงินที่เกี่ยวของและสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการ ไดแก การระดมทุนหรือการบริหาร

ความเสี่ยงทางการเงิน เปนตน 

 

   FINB 3301   หลักการลงทุน                                                              3(3-0-6)                  

Principles  of Investment 

                       วิชาท่ีตองเรียนมากอน : FINB 1101 การเงินธุรกิจ 

  ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย ลักษณะหลักทรัพยการประเมิน

มูลคาของหลักทรัพย  ความเสี่ยงภัยอันตราย  ผลตอบแทน  หลักการลงทุน                          การ

วิเคราะหหลักทรัพย  และจังหวะในการลงทนุ  การศึกษา  การจัดการทรัพยสินในบางกรณี 

 

FINB3401    การจัดการธนาคารพาณิชย                                                3(3-0-6)

 Comercial Bank Management  

   ศึกษาถึงการจัดการ หนาที่ นโยบายของธนาคารพาณิชย การปลอยสินเชื่อ การลงทุน 

หลักการบริหารงาน เคร่ืองมือ และเครดิตตางๆของธนาคาร  ระบบของธนาคารพาณิชย  การจัดหา

เงินทุน และการตัดสินใจในการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 



  รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

FINB3402    การวางแผนและควบคุมทางการเงิน                                         3(3-0-6)          

Financial Planning and Cantrol  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : FINB 1101 การเงินธุรกิจ 

   ศึกษาความหมาย บทบาท ความสําคัญของการวางแผน และการควบคุมทางการเงิน กา

รวิเครอัตราสวนทางการเงิน  พฤติกรรมตนทุน  การควบคุมโดยใชงบประมาณ  กระบวนการ

พยากรณ 

 

FINB3403  การวางแผนและควบคุมกําไร                                                                                           3(3-0-6)                                                                                                                  

                     Profit Planning and Control                

   ศึกษาถึงแนวความคิดของการบริหารกิจการในสวนที่เกี่ยวกับการวางแผนและการ

ควบคุมกําไรเพื่อเปนพื้นฐานในการวางแผนการบริหารระยะสั้น ระยะยาว การควบคุม ปจจัยการ

ผลิตและจําหนาย การควบคุมการดําเนินงานการเงินของกิจการ โดยการจัดทํางบประมาณชนิด

ตางๆ วิเคราะหผลตางจากงบประมาณเพื่อรายงาน เทคนิคในการจัดทํางบประมาณสมัยใหม 

แนวความคิดทางดาน พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของบางประการ ในกระบวนการจัดทํา

งบประมาณอันมีผลตอการวางแผนและการควบคุมกิจการ 

 

FINB3404    การจัดการสินเชื่อ                                                3(3-0-6)                                    

Credit Management 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : FINB 1101 การเงินธุรกิจ 

   ศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญและประเภทของสินเชื่อ การกําหนดนโยบายในการ

ใหสินเชื่อ การวิเคราะหการจัดการ การควบคุมและการติดตามสินเชื่อ แนวปฏิบัติในการเรียกเก็บ

หน้ี  การจัดการสินเชื่อที่มีปญหาและขอปฏิบัติทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสินเชื่อทางการเงิน การจัดทํา

งบประมาณลวงหนา  งบกําไรขาดทุนลวงหนา การวางแผนควบคุมรายได และรายจายใหมี

ประสิทธิภาพ  การวางแผนควบคุมสินทรัพยประเภทเงินสด  สินคาคงคลัง ลูกหน้ี  เงินลงทุนระยะ

ยาว  และสินทรัพยถาวร 

 

 

 

 



  รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

FINB 3405   การจัดการระบบจัดซื้อและการเงิน                                                         3(3-0-6) 

         Purrchasing System and Financial Management  

ขอบเขตและเปาหมายของวิธีการตอรอง  บทบาทของแผนกจัดซื้อ   ระเบียบวิธีการ 

ซื้อการคํานวณตนทุนในการจัดซื้อ  การตัดสินใจเลือกซื้อ  การเตรียมเอกสารสําหรับงานจัดซื้อ  

การหาแหลงจัดขอมูล  การคิดราคาทุน  ราคาของกําไร  และการเก็บสถิติรายงานเกี่ยวกับการสั่งซื้อ

และปญหาดานการจัดซือ้    ศึกษาเกี่ยวกับหลักและวิธีการทางบัญชี  เอกสารทางการเงินที่สําคัญ  

การศึกษาวัตถุประสงคและวิวัฒนาการของรายงานการเงิน  หลักการทํารายงานการเงินในรูปแบบ

ตางๆ การทํางบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสด เทคนิคการวิเคราะห 

ตลอดจนการแปลความหมายของการเงิน การใชขอมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจของผูใชงบ

การเงิน   ตลอดจนศึกษาหลักของเศรษฐศาสตรเบื้องตน 

 

FINB4101    การเงินระหวางประเทศ                  3(3-0-6) 

                     International  Finance                      

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : FINB 1101 การเงินธุรกิจ 

   เพื่อศึกษาการดําเนินงาน และ การปฏิบัติงานของฝายการตางประเทศของธนาคาร

พาณิชย ในเร่ืองระบบการเงินระหวางประเทศ ตลาดทุน และตลาดเงินตราตางประเทศ ระบบอัตรา

แลกเปลี่ยน วิธีการชําระเงินตราตางประเทศ และวิธีเรียกเก็บ ตลอดจนศึกษาดุลการชําระเงิน

ระหวางประเทศ ปญหาทางดานเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอการธนาคารระหวางประเทศ  

 

FINB4102    ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน                                             3(3-0-6)                                                        

 Monetary theory and policy 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : FINB 1101 การเงินธุรกิจ  

  ศึกษาทฤษฎี และความตองการถือเงินของนักเศรษฐศาสตรสมัยใหม ทฤษฎีปริมาณเงิน

ตัวแปรการเงิน เชน ดอกเบี้ย มาตรการและนโยบายทางการเงินซึ่งมีผลตอระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

 

 

 

 



  รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

FINB 4103   การเงินเพื่อการนําเขาและสงออก                                                      3(3-0-6)          

        Finance for Import and Export 

                       วิชาท่ีตองเรียนมากอน : FINB 1101 การเงินธุรกิจ 

  ศึกษาประเภทธุรกิจระหวางประเทศ      ลักษณะการดําเนินงาน และวัตถุประสงค         

รวมทั้งสภาพแวดลอม    ในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ การบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน       

การตัดสินใจทางการเงิน การลงทุน และการจายปนผลของธุรกิจระหวางประเทศ    การใชตราสาร

การเงินในการติดตอการคาระหวางประเทศ รวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจ และการ

ปองกัน 

 

FINB4301    สินเชื่อการเกษตร                                                                                                             3(3-0-6)                                          

                      Agricultural Credits 

  ศึกษาความสําคัญของระบบสินเชื่อตอการพัฒนาประเทศนโยบายของรัฐบาลและกล

ยุทธ    ในการดําเนินงานสินเชื่อระยะสั้น  ระยะปานกลาง  ระยะยาวและคาใชจายในการดําเนินงาน   

แหลงสินเชื่อเปรียบเทียบความสําคัญของแหลงเงินทุน วิธีใหสินเชื่อแกสมาชิกโดยผานสหกรณ

การเกษตร กลุมเกษตรกร วิธีการเรงรัดหน้ีสิน ระเบียบการใชเงินและสงเงินคืน 

 

FINB4402    การวิเคราะหหลักทรัพย                                                                             3(3-0-6)     

         Securities  Analysis                                                                            

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : FINB 3301 หลักการลงทุน 

   ศึกษาปจจัยสําคัญที่ตองคํานึงในการวิเคราะหหลักทรัพย ชนิดของหลักทรัพย  

หลักการจัดสรรการลงทุนในหลักทรัพย  การเลือกกลุมหลักทรัพย  โดยใชแบบจําลองภายใต   

ความเสี่ยงการวิเคราะหหลักทรัพยทั้งในแงมูลคาที่แทจริงของหลักทรัพยที่แทจริงของหลักทรัพย 

และการปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย  การคาดคะเนกําไรสุทธิ และเงินปนผล  และการประเมิน

มูลคาหลักทรัพย 

 

 

 

 

 



  รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

FINB4403    การวิเคราะหและประเมินโครงการทางการเงิน                                          3(3-0-6)          

        Analysis and Evalution of Financial Project 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : FINB 2401 การบริหารการเงิน 

   หลักการและวิธีการวิเคราะหโครงการ และประเมินคาทางการเงินของโครงการรวมทั้ง

หลักการและวิธีการประเมินความเปนไปไดของโครงการในเชิงธุรกิจ และสังคมทั้งดานการตลาด  

เทคนิคการผลิต  แรงงาน  การเงิน  กฎหมาย  การยอมรับของสังคมสภาพแวดลอมทั่วๆไป  การ

วิเคราะหและประเมินราคาอสังหาริมทรัพย เกี่ยวกับที่ดิน สิ่งปลูกสราง และอ่ืนๆ การคาดคะเน

สภาพแวดลอม  การคาดคะเนรายได และคาใชจาย  ศึกษาแหลงเงินทุน และวิธีการจัดหาเงินทุน

เพื่อดําเนินโครงการ  ตลอดจนการเสนอโครงการ และการประเมินคาโครงการ  

 

FINB4404    การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน                          3(3-0-6)            

           Financial Risk Management 

   ศึกษาความหมาย และประเภทของความเสี่ยงทางการเงิน  ปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยง

ทางการเงิน  การสํารวจความเสี่ยงทางการเงิน  ขั้นตอน และวิธีการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

เคร่ืองมือที่ใชในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ตลอดจนการควบคุม ติดตาม และประเมินผล

การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

 

FINB4405   การบริหารการเงินบุคคล                                              3(3-0-6) 

        Personal  Finance Management 

  เทคนิคการจัดการทางการเงินสวนบุคคล  การจัดทํางบประมาณ  การซื้อดวยเงินสด  

เงินเชื่อ  การประกันภัย   การออม  การลงทุนในที่ดิน  หลักทรัพย  การวางแผนทางการเงิน    เมื่อ

ครบเกษียณอายุการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 



  รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

FINB4801    การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการเงินและการธนาคาร                                                    2(90) 

                       Preparation of Field Experience in  Finance and Banking  

 การประยุกตหลักการทฤษฎี และนโยบายทางการเงินโดยการใชกรณีศึกษาสถานการณ

จําลอง  การเตรียมความพรอมเกี่ยวกับทักษะ  การใชภาษา  การใชคอมพิวเตอร  การใชเทคโนโลยี  

การพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม  การเสริมสรางจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

เพื่อเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ  

 

FINB4802    การฝกประสบการณวิชาชีพการเงินและการธนาคาร                                                            5(225) 

 Field Experience in  Finance and Banking 

             จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการเงิน ในสถานประกอบการในภาครัฐ

หรือเอกชนทั้งในและตางประเทศ ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยนิเทศ และผูบริหารกิจการ

เปนผูคอยใหคําแนะนํา ซึ่งอาจจัดใหฝกประสบการณทั้งหมด หรือฝกประสบการณและทํา

โครงการพิเศษ เพื่อใหเกิดความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณเกี่ยวกับงานทางธุรกิจดาน

การเงิน 

 

FINB4901    สัมมนาทางการเงินและการธนาคาร                                1(0-2-1) 

         Seminar in Finance and Banking 

                       วิชาท่ีตองเรียนมากอน : วิชาเอกของสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

                  ไมนอยกวา 18 หนวยกิต  

   ศึกษากรณีศึกษาทางการเงินธุรกิจ ทําการวิเคราะห  แสดงความคิดเห็น อภิปรายปญหา 

และตัดสินใจตามหลักการ  ทฤษฎี และความเหมาะสมของสถานการณ 

 

FINB4902   การวิจัยทางการเงินและการธนาคาร                              3(0-6-3) 

    Research  in  Finance and Banking 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : MNGT3901  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 

   ศึกษาทฤษฎีและรูปแบบการวิจัยทางการเงินและการธนาคาร  เลือกหัวขอที่จะทําวิจัย  

เสนอเคาโครงการวิจัย  ดําเนินการวิจัย  และเสนอผลการวิจัย 

 

 


