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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551
______________________________________
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ :,

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
Bachelor of Business Administration
Program in Finance and Banking.

ภาษาไทย
:
อักษรยอ
:
ภาษาอังกฤษ :

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
Bachelor of Business Administration
(Finance and Banking)
B.B.A. (Finance and Banking)

2. ชื่อปริญญา

อักษรยอ

:

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
4. ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผู
ศึกษาทางดานบริหารธุรกิจ ไดแสวงหาความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รูจักประมวลความคิด วิเคราะห
เหตุและผล ศึกษาการวางแผน การกําหนดยุทธศาสตรทางดานธุรกิจ การสรางวิสัยทั ศน พันธกิจ นโยบาย
การจัดการองคการ การนําองคการ การควบคุม ตลอดจนความมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาองคการ สังคม และประเทศชาติสืบไป

5. หลักการและเหตุผล

3

ดวยตามภารกิจหลักประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาคือการจัดการการเรียนการสอนที่สามารถ
ผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความรูระดับสูงและมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาประเทศ รวมทั้ง มีสวนสําคัญ
ตอการแขงขันกับนานาอารยประเทศได คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ไดรับอนุญาตใหเปด
ดําเนินการสอนมากวา 50 ป มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนหลายครั้ง โดยครั้งลาสุดไดปรับปรุง
เมื่อปการศึกษา 2546 แตดวยปจจัยดานภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง นวัตกรรมตาง ๆ ทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา กอปรกับกระแสโลกาภิวัตนที่มีสวนผลักดันให
สถาบันอุดมศึกษาตางตองเรงปรับกลยุทธและกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหสอดคลองกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรงดังกลาว
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก จึงเห็นความจําเปนตอการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต ทั้งหลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน ตลาดแรงงาน สังคม ประเทศชาติ และเพื่อสามารถผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพและเปนที่
ตองการของตลาดแรงงานอยางแทจริงและยั่งยืนตลอดไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ทักษะ ทัศนคติ คานิยม วิสัยทัศน และพฤติกรรมที่ถูกตองในการ
บริหาร และจัดการองคกรใหเจริญรุงเรืองไดอยางยั่งยืน
6.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีโอกาสฝกปฏิบัติงาน เรียนรูคนควาดวย
ตนเองตามความสนใจ และสามารถประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายของชีวิต
6.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถชี้นําสังคม เพื่อความผาสุกอยาง
ยั่งยืน
7. กําหนดการเปดสอน
ภาคตน ปการศึกษา 2551

8. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและหลักเกณฑการคัดเลือก
8.1 คุณสมบัติของผูที่มีสิทธิ์สมัครเขาศึกษา
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ผูมีความประสงคจะเขาศึกษา จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
8.1.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเทา ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ
8.1.2 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย
8.1.3 ไมมีโรคติดตอหรือโรครายแรง ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
8.1.4 ตองแตงกายสุภาพ เรียบรอย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
8.2 วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
ดําเนินการโดยการสอบคัดเลือก ตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
9. ระบบการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกริก จัดการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา
ปกติ หนึ่ง ภาคการศึ กษาปกติมี ระยะเวลาการศึกษาไม ต่ํากว า 15 สัปดาห ภาคฤดูรอนหนึ่ งภาคเรียน
มีระยะเวลาการศึกษา ไมนอยกวา 8 สัปดาห โดยแตละสัปดาหจะใชเวลาเรียนเปน 2 เทา ของภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ
10. การคิดคาหนวยกิต
การคิ ด ค า หน ว ยกิ ต ของรายวิ ช าภาคทฤษฎี ที่ ใ ช เ วลาบรรยายหรื อ อภิ ป รายป ญ หาไม น อยกว า
15 ชั่วโมง ตอหนึ่งภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
11. ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาเต็มเวลา (Full - Time)
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ แตไมเกิน 8 ป
การศึกษา
12. การลงทะเบียนเรียน
12.1 ภาคการศึกษาปกติ (ภาคตนและภาคปลาย)
นักศึกษาเต็มเวลา (Full - Time)
ลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต
(ยกเวนไดรับอนุมัติจากคณบดี)
12.2 ภาคฤดูรอน
ลงทะเบียนไดไมเกิน 10 หนวยกิต (ยกเวนไดรับอนุมัติจากคณบดี)

13. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
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13.1นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนในชั้นเรียนอยางนอยรอยละ 80 ของแตละภาคการศึกษาจึงจะมี
สิทธิ์เขาสอบไล
13.2ระบบการใหคะแนน (Grading System) คิดจากการประเมินผลการเรียนโดยการสอบ หรือ
โดยการสอบและงานอื่น ๆ ที่อาจารยผูสอนมอบหมายใหปฏิบัติ
14. การประเมินผลการศึกษา
คณะฯ ใชหลักเกณฑการประเมินผลการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยใชสัญลักษณ
ดังตอไปนี้
สัญลักษณ (เกรด)
ระดับ
ความหมาย
A
4.0
ดีเยี่ยม (Excellent)
B+
3.5
ดีมาก (Very Good)
B
3.0
ดี (Good)
C+
2.5
ปานกลาง (Fairly Good)
C
2.0
พอใช (Fair)
D+
1.5
ออน (Poor)
D
1.0
ออนมาก (Very Poor)
F
0.0
ตก (Fail)
ในกรณีที่ไมสามารถประเมินผลเปนสัญลักษณหรือระดับดังกลาวขางตนใหใชสัญลักษณตอไปนี้
สัญลักษณ (เกรด)
ความหมาย
I
ยังไมสมบูรณ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory)
U
ไมพอใจ (Unsatisfactory)
W
การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawal)
AU
การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
การใชสัญลักษณ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F จะกระทําในกรณีที่เปนรายวิชาที่นักศึกษา
เขาสอบ และ/หรือมีผลงานที่ประเมินคาไดตามสัญลักษณ

15. การสําเร็จการศึกษา
15.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาคือนักศึกษาที่เขาศึกษาครบ และสอบไลไดตามหลักสูตร
คือ 132 หนวยกิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
15.2 อนุปริญญา
นักศึกษาสอบไลไดครบทุกวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี และไดเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา
2.00 แตไมต่ํากวา 1.75
16. การพนสภาพการเปนนักศึกษา
16.1 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50
16.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75 ใน 2 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน กรณี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน ใหนําผลการเรียนของภาคฤดูรอนไปคํานวณดวย
16.3 ไมสามารถศึกษาไดสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ 11 ของระเบียบนี้
16.4 มหาวิทยาลัยพิจารณาใหพนสภาพดวยสาเหตุการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
16.5 ศึกษาจนครบหลักสูตรตามที่กําหนดไว
16.6 นักศึกษาลาพักการศึกษาเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน เวนแตไดรับอนุมัติเปน
กรณีพิเศษ
16.7 นักศึกษาไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ และไมไดปฏิบัติตามระเบียบของการ
ลาพักการศึกษา
16.8 ถูกพิพากษาใหจําคุกในคดีอาญา
16.9 ลาออก
16.10 ถึงแกกรรม
17. หลักเกณฑการใชรหัสในหลักสูตร
17.1 ใชอักษรยอ “บธ.” นําหนาทุกวิชาของสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
17.2 ใชตัวเลข 4 หลัก หลังอักษรยอ “บธ.” และใหความหมายดังนี้
17.2.1 เลขตัวแรก หมายถึง ชั้นปที่
17.2.2 เลขตัวที่สอง หมายถึง รหัสประจําสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
17.2.3 เลขตัวที่สามและสี่ หมายถึง ลําดับวิชาตอเนื่องกัน

18. อาจารยผูสอน
18.1 รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยหัวหนาสาขาวิชา (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 1)
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18.2 จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจําสาขาวิชา (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 2)
18.3 จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจํารวมสอน (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 3)
18.4 จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยพิเศษ (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 4)
19. จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และในระดับที่จะรับเขาศึกษาและ
ที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 5)
20. สถานที่และอุปกรณการเรียนการสอน
สถานที่ (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 6)
20.1 สถานที่ของมหาวิทยาลัยเกริกในปจจุบัน
21.2 หองบรรยายใชอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยฯ จํานวนทั้งหมด 5 อาคาร 219 หอง
รวมพื้นที่ทั้งหมด 13,327 ตารางเมตร
20.3 ใชสถานที่จากสาขาวิชา หรือภาควิชาอื่นที่เกี่ยวของได
อุปกรณ อุปกรณการเรียนการสอน (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 7)
21. หองสมุด
21.1 จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรประจําหองสมุด (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 8)
21.2 จํานวนหนังสือที่มีอยูในหองสมุด (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 9)
21.3 จํานวนหนังสือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคารและ
ที่เกี่ยวของในหองสมุดที่มีอยูเมื่อเริ่มเปดดําเนินการหลักสูตร (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 10)
21.4 จํานวนวารสารภาษาไทย และภาษาตางประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 11)
22. งบประมาณ
งบประมาณคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 12)
23. หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มีรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปนี้

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

8

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงออกเปน 3 หมวดวิชาดังตอไปนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษา
1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกนธุรกิจ
2.2 วิชาเอกบังคับ
2.3 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

132

12
6
6
6
45
36
15

หนวยกิต

30 หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
96 หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
6 หนวยกิต
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รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
ใหนักศึกษาศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 30 หนวยกิต จากกลุมวิชาตาง ๆ ดังตอไปนี้

หนวยกิต

1.1 กลุมวิชาภาษา ใหเรียนจํานวน 12 หนวยกิต จากรายวิชาตาง ๆ ดังนี้
ศท.1101 การใชภาษาไทย
3(3-0-6)
GE.1101 Thai Usage
ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
GE.1104 English 1
ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
GE.1105 English 2
ศท.2101 ภาษาอังกฤษ 3
3(2-2-5)
GE.2101 English 3
1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหเลือกเรียนทั้ง 2 กลุม จํานวน 6 หนวยกิต
จากกลุมวิชาตอไปนี้
-กลุมวิชาคณิตศาสตร ใหเลือกเรียนจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
GE.1202 General Mathematics
ศท.1203 สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
GE.1203 Introduction to Statistics
-กลุมวิชาวิทยาศาสตร ใหเลือกเรียนจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1301 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
GE.1301 Science and Technology
ศท.1302 มนุษยและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
GE.1302 Man and Environment
บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
BA.1601 Introduction to Computer
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1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเลือกเรียนจํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
-บังคับเลือก 1 วิชา จํานวน 3 หนวยกิต คือ
ศท.1411 บัณฑิตอุดมคติไทย
3(3-0-6)
GE.1411 Thai Ideal Graduate
-และเลือกเรียนอีก 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1401 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศ
3(3-0-6)
GE.1401 Introduction to Information Science
ศท.1404 มนุษยกับอารยธรรม
3(3-0-6)
GE.1404 Man and Civilization
ศท.1407 ตรรกวิทยา
3(3-0-6)
GE.1407 Logic
ศท.1410 ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม
3(3-0-6)
GE.1410 Social Philosophy and Ethics
1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเลือกเรียนจํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1501 สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
GE.1501 Society and Economy
ศท.1502 สังคมและการปกครอง
3(3-0-6)
GE.1502 Society and Government
ศท.1504 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
GE.1504 Man and Society
ศท.1505 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
GE.1505 General Psychology
ศท.1506 เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
GE.1506 Sufficiency Economy
นบ.1501 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3(3-0-6)
LW.1501 Introduction to General Principles of Law
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
ใหนักศึกษาศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 96 หนวยกิต จากกลุมวิชาตาง ๆ ดังตอไปนี้
2.1 วิชาแกนธุรกิจ จํานวน 45 หนวยกิต
บช.1101 หลักการบัญชี 1
BA.1101 Principles of Accounting 1
บช.1102 หลักการบัญชี 2
BA.1102 Principles of Accounting 2
บธ.2103 การจัดองคการและทรัพยากรมนุษย
BA.2103 Organization and Human Resource Management
บธ.2404 การบัญชีเพื่อการจัดการ
BA.2404 Managerial Accounting
บธ.2604 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
BA.2604 Business Information System
บธ.3101 การภาษีอากร
BA.3101 Taxation
บธ.3102 การจัดการงานผลิต
BA.3102 Production Management
บธ.3201 การเงินธุรกิจ
BA.3201 Business Finance
บธ.3301 หลักการตลาด
BA.3301 Principles of Marketing
บธ.4101 การจัดการเชิงกลยุทธ
BA.4101 Strategic Management
นบ.1503 กฎหมายธุรกิจเบื้องตน
LW.1503 Introduction to Business Law
ศฐ.1110 หลักเศรษฐศาสตร
EC.1110 Principles of Economics
ศฐ.4407 สถิติธุรกิจ
EC.4407 Business Statistics
ศศ.4167 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
AT.4167 Business English
ศศ.4168 ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง
AT.4168 Advanced Business English

96

หนวยกิต

3(2-2-5)
3 (2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.2 วิชาเอกบังคับ จํานวน
36 หนวยกิต
บธ.3210 การจัดการสินทรัพยธุรกิจ
BA.3210 Business Asset Management
บธ.3211 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ
BA.3211 Business Financing
บธ.3215 หลักการลงทุน
BA.3215 Principles of Investment
บธ.3216 การจัดการสินเชื่อ
BA.3216 Credit Management
บธ.3217 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการเงิน
BA.3217 Quantitative Analysis in Finance
บธ.3218 ตลาดทุนและการลงทุน
BA.3218 Captital Market and Investment
บธ.3219 การวิเคราะหทางการเงิน
BA.3219 Financial Analysis
บธ.4214 สัมมนาการเงิน
BA.4214 Seminar in Finance
บธ.4215 ตราสารอนุพันธและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
BA.4215 Derivative and Finance Risk Management
บธ.4218 การจัดการการเงินระหวางประเทศ
BA.4218 Multinational Financial Management
บธ.4220 การศึกษาความเปนไปได
BA.4220 Feasibility Study
ศฐ.3200 นโยบายการเงินและการคลัง
EC.3200 Monetary and Fiscal Policy

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.3 วิชาเอกเลือก จํานวน
15
หนวยกิต
ให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กศึ ก ษาในรายวิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ สาขาวิ ช าการเงิ น และการธนาคาร จํ า นวน 15
หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
บธ.3207 การจัดการธุรกิจประกันภัย
3(3-0-6)
BA.3207 Insurance Business Mangement
บธ.3220 การจัดการธนาคารพาณิชย
3(3-0-6)
BA.3220 Commercial Bank Management
บธ.3221 ระบบสารสนเทศทางการเงิน
3(3-0-6)
BA.3221 Finance Information System
บธ.4202 การวิเคราะหหลักทรัพย
3(3-0-6)
BA.4202 Securities Analysis
บธ.4203 การวาณิชธนกิจ
3(3-0-6)
BA.4203 Investment Banking
บธ.4211 การวางแผนและการใหคําปรึกษาทางการเงินสวนบุคคล
3(3-0-6)
BA.4211 Personal Financial Planning and Advisory
บธ.4216 การวิเคราะหตราสารหนี้
3(3-0-6)
BA.4216 Fixed Income Security Analysis
บธ.4217 การวิเคราะหตราสารทุน
3(3-0-6)
BA.4217 Equity Analysis
บธ.4219 การจัดการการเงินธุรกิจขั้นสูง
3(3-0-6)
BA.4219 Advanced Corporate Finance
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2.4 วิชาโท (สําหรับนักศึกษาคณะ/สาขาวิชาอื่น) จํานวน 15 หนวยกิต
-นักศึกษาคณะอื่น ที่ตองการเลือกเรียนสาขาวิชาการเงินและการธนาคารเปนวิชาโท จะตองศึกษา
รายวิชาดังตอไปนี้
บธ.3201 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
BA.3201 Business Finance
บธ.3210 การจัดการสินทรัพยธุรกิจ
3(3-0-6)
BA.3210 Business Asset Management
บธ.3211 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ
3(3-0-6)
BA.3211 Business Financing
และใหเลือกศึกษารายวิชาดังตอไปนี้ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
-สําหรั บนั กศึกษาคณะบริ หารธุรกิ จ สาขาอื่ น ที่ ตองการเลือกศึกษาสาขาวิ ชาการเงิ นและการ
ธนาคารเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาดังตอไปนี้ 15 หนวยกิต
บธ.3210 การจัดการสินทรัพยธุรกิจ
3(3-0-6)
BA.3210 Business Asset Management
บธ.3211 การจัดการเงินทุนธุรกิจ
3(3-0-6)
BA.3211 Business Financing
บธ.3218 ตลาดทุนและการลงทุน
3(3-0-6)
BA.3218 Capial Market and Investment
บธ.3219 การวิเคราะหทางการเงิน
3(3-0-6)
BA.3219 Financial Analysis
บธ.3215 หลักการลงทุน
3(3-0-6)
BA.3215 Principles of Investment
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากวิชาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เปดดําเนินการสอนในมหาวิทยาลัยเกริก
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แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ปการศึกษา 2551
ปที่ 1
รหัส
ศท.1104
ศท.1202

บธ.1601
บช.1101

ภาคตน
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 1
คณิตศาสตรทั่วไป
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร
หลักการบัญชี 1

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18

รหัส
ศท.1101
ศท.1105
ศฐ.1110
บธ.2103
บช.1102

ภาคปลาย
ชื่อวิชา
การใชภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ 2
กลุมวิชาสังคมศาสตร
หลักเศรษฐศาสตร
การจัดองคการและ
ทรัพยากรมนุษย
หลักการบัญชี 2

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18

ปที่ 2
รหัส
นบ.1503
บธ.3101
บธ.3102
บธ.3201

ภาคตน
ชื่อวิชา
กฎหมายธุรกิจเบื้องตน
การภาษีอากร
การจัดการงานผลิต
การเงินธุรกิจ
กลุมวิชามนุษยศาสตร
วิชาเลือกเสรี

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
33-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

รหัส
ศท.2101
บธ.3210
บธ.3211
บธ.3301
บธ.3218

ภาคปลาย
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 3
การจัดการสินทรัพยธุรกิจ
การจัดหาเงินทุนธุรกิจ
หลักการตลาด
ตลาดทุนและการลงทุน
วิชาเลือกเสรี

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

16
ปที่ 3
รหัส
ศศ.4107
บธ.2604
บธ.3217
บธ.3216
บธ.2404

ภาคตน
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
การวิเคราะหเชิงปริมาณทาง
การเงิน
หลักการลงทุน
การบัญชีเพื่อการจัดการ
วิชาเอกเลือก

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัส
ศฐ.3200
ศศ.4168
บธ.3216
บธ.3219

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

ภาคปลาย
ชื่อวิชา
นโยบายการเงินและการคลัง
ภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นสูง
การจัดการสินเชื่อ
การวิเคราะหทางการเงิน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

ปที่ 4
รหัส
บธ.4214
บธ.4218
บธ.4220
บธ.4215

ภาคตน
ชื่อวิชา
สัมมนาการเงิน
การจัดการการเงินระหวาง
ประเทศ
การศึกษาความเปนไปได
ตราสารอนุพันธและจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12

รหัส
บธ.4101
ศฐ.4407

ภาคปลาย
ชื่อวิชา
การจัดการเชิงกลยุทธ
สถิติธุรกิจ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

12

17

คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษา ใหเรียนจํานวน 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1101 การใชภาษาไทย
3(3-0-6)
GE.1101 Thai Usage
ศึกษาและฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนใหตระหนักถึงคุณคาทางสุนทรียภาพของภาษา
ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
GE.1104 English 1
ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยมุงเนนการใชภาษาอังกฤษ
ใหถูกตองและเหมาะสมกับในสถานการณตาง ๆ
ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
GE.1105 English 2
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1
ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับสูงขึ้น โดย
มุงเนนการใชภาษาที่ซับซอนและเหมาะสมกับสถานการณ
ศท.2101 ภาษาอังกฤษ 3
3(2-2-5)
GE.2101 English 3
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2
ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อเปนพื้นฐาน นําไปสูการศึกษา
ภาษาอังกฤษเฉพาะดาน
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1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหเลือกเรียนทั้งสองกลุมวิชารวมจํานวน
6 หนวยกิต จากกลุมวิชาตอไปนี้
-กลุมวิชาคณิตศาสตรใหเลือกเรียนจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
GE.1202 General Mathematics
ศึกษาเกี่ยวกับฟงกชั่นและกราฟ ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและการประยุกต ปริพันธ
และการประยุกต กําหนดการเชิ งเสนและความนาจะเปน ตลอดจนบทบาทของสิ่งเหลานี้ในการใช
แกปญหา
ศท.1203 สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
GE.1203 Introduction to Statistics
ศึกษาถึงวิธีทางสถิติพรรณนา ความหมายและขอบขายของสถิติ การแจกแจงความถี่ การ
วัด แนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงบางชนิดของตัวแปรสุม ทฤษฎีการ
สุมตัวอยางพรอมทั้งการทดสอบสมมติฐาน ศึกษาการวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธอยาง
งาย การวิเคราะหอนุกรมเวลา และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล
-กลุมวิชาวิทยาศาสตรใหเลือกเรียนจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1301 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
GE.1301 Science and Technology
ศึกษาความหมาย ประเภทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิธีการทางวิทยาศาสตรและ
การค น คว า ความรู ใ หม ๆ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี บทบาทของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่มีอิทธิพลตอสภาพสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และอารยธรรมของ
มนุษย
ศท.1302 มนุษยและสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6)
GE.1302 Man and Environment
ศึกษาบทบาทและความสําคัญระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ศึกษาสาเหตุและปจจัยอื่น ๆ
มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อความสมดุลอยางยั่งยืน
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บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
BA.1601 Introduction to Computer
ศึ ก ษาความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประวั ติ แ ละ
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรดานฮารดแวร ซอฟตแวร พีเพิล
แวร การประมวลผลขอมูลทางคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูปพื้นฐานตาง ๆ ความรูเบื้องตนของ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเรียนจํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
-บังคับเลือก 1 วิชา จํานวน 3 หนวยกิต คือ
ศท.1411 บัณฑิตอุดมคติไทย
3 (3-0-6)
GE.1411 Thai Ideal Graduate
ศึกษาคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสม เปนบัณฑิตที่มีความรูคู
คุณธรรม สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัตน
-และเลือกเรียนอีกจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1401 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศ
3 (3-0-6)
GE.1401 Introduction to Information Science
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ สังคมสารสนเทศ ทักษะการคนหาขอมูล และ
การใชหองสมุด เพื่อใหสามารถเขาถึงและคนคืนสารสนเทศไดอย างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
วิเคราะหนําเสนอ และเขียนรายงานทางวิชาการไดอยางถูกตอง
ศท.1404 มนุษยกับอารยธรรม
3 (3-0-6)
GE.1404 Man and Civilization
ศึกษาพัฒนาการของอารยธรรมของมนุษย ทั้งอารยธรรมตะวันตก อารยธรรมตะวันออก
และอารยธรรมไทยเชิงบูรณาการ และบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทั้งในอดีตและปจจุบัน เพื่อความเขาใจในการอยูรวมกันอยางสันติของมนุษยชาติ
ศท.1407 ตรรกวิทยา
3 (3-0-6)
GE.1407 Logic
ศึกษาหลักการอางเหตุผล ทั้งการอางเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การตัดสินความถูกตอง
ของ การอางเหตุผลทั้ง 2 แบบ รวมทั้งความบกพรองแบบตาง ๆ ของการอางเหตุผล วิเคราะห
และวิจารณ การอางเหตุผลที่พบเห็นไดในชีวิตประจําวัน
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ศท.1410 ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม
3 (3-0-6)
GE.1410 Social Philosophy and Ethics
ศึกษาปรัชญาสังคม และจริยธรรมตะวันออกและตะวันตก เพื่อการอยูรวมกันของมนุษยใน
สังคมอยางสันติสุข
1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเรียนจํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1501 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
GE.1501 Society and Economy
ศึกษาการผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาและการกระจายรายได พฤติกรรม
ทางเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน อิทธิพลของโครงสรางทางสังคม การเมือง การปกครอง และ
วัฒนธรรม
ที่ มีตอสถาบันทางเศรษฐกิ จในยุ คต าง ๆ โดยใหตระหนักถึง ความสําคัญ ของ
เศรษฐกิจพอเพียงในยุคโลกาภิวัตน
ศท.1502 สังคมและการปกครอง
3 (3-0-6)
GE.1502 Society and Government
ศึกษาความหมาย ความสัมพันธของสังคมและการปกครอง ระบบการปกครอง สถาบัน
การเมืองการปกครอง รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง และกลุมผลประโยชน ธรรมาภิบาล พัฒนาการ
ของการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยในสั ง คมไทย ตลอดจนการปฏิ รู ป การเมื อ ง เพื่ อ สร า ง
เสถียรภาพทางการเมืองควบคูกับความชอบธรรมทางการเมือง
ศท.1504 มนุษยกับสังคม
3 (3-0-6)
GE.1504 Man and Society
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสังคมมนุษย กลุมทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การ
ขัดเกลาทางสังคม และการสรางจริยธรรมในสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมดานตาง ๆ หนาที่
ของสถาบันตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสังคมตลอดจนศึกษาปญหาของสังคมไทย
ศท.1505 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
GE.1505 General Psychology
ศึกษาเกี่ ยวกับพฤติ กรรมของบุ คคลในแง มุมต าง ๆ เพื่อให เกิดความรู ความเข าใจและ
สามารถ นําไปประยุกตใชเพื่อแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทําใหประสบความสําเร็จและดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข
ตามอัตภาพของตน
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ศท.1506 เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
GE.1506 Sufficiency Economy
ศึกษาความหมาย ปรัชญา องคประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการ และการ
ประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
นบ.1501 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3 (3-0-6)
LW.1501 Introduction to General Principles of Law
ศึกษาที่มาของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดชองวางแหง
กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย บุคคลตามกฎหมาย สิทธิ ลักษณะของนิติกรรม ประเภทของนิติ
กรรม หลักเกณฑ การทํ านิ ติกรรม ลั กษณะของสั ญญา ประเภทของสัญ ญา การเลิ กสั ญ ญา
ลักษณะทั่วไปของหนี้ และละเมิด
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน

96 หนวยกิต

2.1 วิชาแกนธุรกิจ
45 หนวยกิต
บช.1101 หลักการบัญชี 1
3(2-2-5)
AC.1101 Principles of Accounting 1
ความสําคัญของการบัญชี ตลอดจนแนวคิดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รูปแบบ
ของธุ ร กิ จ หลั ก การและวิ ธี ก ารทางบั ญ ชี การบั ญ ชี สํ า หรั บ ธุ รกิ จ บริ ก ารซื้ อ ขายสิ น ค า รายการ
ปรับปรุง การปดบัญชี การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ การบัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ
บั ญ ชี คุม ยอดและบั ญ ชี แยกประเภทย อย การจั ด ทํ างบการเงิ น งบพิ สู จ น ยอดเงิ นฝากธนาคาร
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี
บช.1102 หลักการบัญชี 2
3 (2-2-5)
AC.1102 Principles of Accounting 2
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1101 หลักการบัญชี 1
การบั ญ ชี สํ า หรั บ กิ จ การอุ ตสาหกรรม การบั ญ ชี เ กี่ ยวกั บตั๋ ว เงิ น การใช ระบบใบสํ าคั ญ
การบัญชีเกี่ยวกับสวนของเจาของ การจัดทํางบกระแสเงินสด และการจัดทํางบการเงินสําหรับ
กิจการที่มีระบบบัญชีไมสมบูรณ
บธ.2103 การจัดองคการและทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
BA.2103 Organization and Human Resource Management
ศึกษาถึงลักษณะการจัดองคการ ประเภทขององคการตาง ๆ แนวความคิดและทฤษฎีการ
จัดการ หนาที่ของผูบริหารที่มีผลตอการดําเนินงานขององคการ ไดแก การวางแผน การจัด
องคการ การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการ และการควบคุม ตลอดจนกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยภายในองคการ
บธ.2404 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
BA.2404 Managerial Accounting
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.1101 หลักการบัญชี 1 และ บช.1102 หลักการบัญชี 2
ศึกษาบทบาทและหนาที่ของการบัญชีเพื่อการจัดการ การใชขอมูลทางบัญชีเพื่อจําแนก
ประเภทตนทุน แนวความคิดเกี่ยวกับตนทุนผลิตภัณฑ การทํางบการเงิน การบัญชีตามความรับผิดชอบ เพื่อการวางแผนและการควบคุมของฝายบริหาร ความสัมพันธของตนทุน ปริมาณและกําไร การใชตนทุนสําหรับตัดสินใจ การทํางบประมาณ การวางแผนลงทุน
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บธ.2604 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(3-0-6)
BA.2604 Business Information System
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
ศึกษาองคประกอบและหลักการของระบบสารสนเทศทั่วไป ศึกษาความสําคัญของระบบ
สารสนเทศ การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการจัดทําระบบสารสนเทศ การบัญชี และการเงิ น
ระบบสารสนเทศทางการผลิต สินคาคงคลัง การตลาด และสนับสนุนทางดานบุคลากร ตลอดจน
การใชง าน สารสนเทศเพื่ อการจั ดการ ประโยชนและผลกระทบของระบบสารสนเทศที่มี ตอ
องคกรธุรกิจ
บธ.3101 การภาษีอากร
3(3-0-6)
BA.3101 Taxation
หลั ก การจั ด เก็ บ ภาษี แ ละการปฏิ บั ติ ท างภาษี ต ามประมวลรั ษ ฎากร และตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการจัดเก็บภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิตที่บังคับใชในปจจุบัน ซึ่งไดแก
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป
ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือน และภาษีปาย
บธ.3102 การจัดการงานผลิต
3(3-0-6)
BA.3102 Production Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป
หนาที่ในงานผลิต และการดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับการผลิตใหเกิดประโยชนสูงสุด โดย
ศึ ก ษาถึ ง ระบบการผลิ ต กระบวนการผลิ ต ได แ ก การพยากรณ แ ละการวางแผนการผลิ ต
กระบวนการออกแบบและพั ฒ นาผลิ ตภัณ ฑ การเลื อกทํ าเลที่ตั้ง การวางผัง โรงงาน การสมดุ ล
สายการผลิ ต การจั ดการโครงการผลิ ต การจั ดการสินค าคงเหลื อ การจัดการคุณ ภาพและการ
บํารุงรักษา
บธ.3201 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
BA.3201 Business Finance
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช.1101 หลักการบัญชี 1 และ บช.1102 หลักการบัญชี 2
ศึกษาถึงเปาหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ บทบาทและหนาที่ของผูบริหารการเงิน
รูปแบบของธุรกิจและภาษีที่เกี่ยวของ เทคนิคในการวิเคราะหและวางแผนทางการเงิน หลักเบื้องตน
ในการบริหารการเงินของธุรกิจใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานการลงทุนและการจัดหาเงินทุน
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บธ.3301 หลักการตลาด
3(3-0-6)
BA.3301 Principles of Marketing
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดสมัยใหม ความหมาย ความสําคัญการตลาด วิวัฒนาการ
การตลาด ประเภทของตลาด การจัดองคการการตลาด การวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการตลาด การ
แบงสวนการตลาด และการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ ตลาดเปาหมาย พฤติกรรมผูบริโภค ระบบ
สารสนเทศและการวิจัยการตลาด สวนประสมการตลาด
บธ.4101 การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
BA.4101 Strategic Management
วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาฐานะปที่ 4
กระบวนการบริหารกลยุทธ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก การจัดทํา
กลยุทธระดับองคการ ระดับธุรกิจ และระดับหนาที่ การนํากลยุทธไปใชและควบคุมกลยุทธ การ
ประยุกตใชดวยการจัดทํากรณีศึกษาทางธุรกิจ
นบ.1503 กฎหมายธุรกิจเบื้องตน
3(3-0-6)
LW.1503 Introduction to Business Law
ศึกษากฎหมายเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ การจัดองคกรทางธุรกิจในรูปแบบ
หางหุนสวน บริษัท เอกเทศสัญญาที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ เชน สัญญาซื้อขาย สัญญาเชา
ทรัพย สัญญาเชาซื้อ สัญญาประกันหนี้ดวยบุคคลและทรัพย และตั๋วเงิน
ศฐ.1110 หลักเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
EC.1110 Principles of Economics
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรจุลภาค พฤติกรรมผูบริโภค
พฤติกรรมผูผลิต และพฤติกรรมของรัฐในระบบเศรษฐกิจการตลาด หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร
มหภาค รายไดประชาชาติและการเปลี่ยนแปลงการใชจาย การออม การลงทุน การจางงาน ระดับ
ราคา การเงินและการคลัง อัตราดอกเบี้ย เงินเฟอ การคาตางประเทศ ดุลการคา ดุลการเงินและ
บริการ หรือดุลบัญชีเดินสะพัด การเติบโตและพัฒนาการทางเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจ
ของรัฐที่กระจายผูผลิตและผูบริโภค
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ศฐ.4407 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
EC.4407 Business Statistics
การนําวิชาสถิติมาใชเพื่อวิเคราะหและตัดสินใจในทางธุรกิจ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการ
สุมตั วอยาง การทดสอบสมมติฐ าน การสร างเลขดัช นี การวิเ คราะห อนุ กรมเวลา การวิเ คราะห
สหสัมพันธ และสมการถดถอย การเก็บขอมูลสถิติทางธุรกิจ การแจกแจงขอมูล และนํามาพิจารณา
วิเคราะหในการดําเนินธุรกิจ โดยการทดสอบสมมติฐานดวยวิธีตาง ๆ วิเคราะหและประมวลผลโดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ศศ.4167 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
AT.4167 Business English
ศึกษาและฝกการใชศัพท สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในวงการธุรกิจ โดยเนนทักษะการฟง
การพูด การอานและการเขียน เพื่อใหสามารถใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ศศ.4168 ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง
3(3-0-6)
AT.4168 Advanced Business English
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศศ.4167 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ฝ ก ฝนทั ก ษะด า นการพู ด และการเขี ย นโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การเขี ย นจดหมายโต ต อบ
รายงานการประชุม การพูดในที่ประชุมหรือการสัมมนาทางธุรกิจ พรอมทั้งสามารถนําเสนอขอมู ล
ตาง ๆ ทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
2.2 วิชาเอกบังคับ

จํานวน

36

หนวยกิต

บธ.3210 การจัดการสินทรัพยธุรกิจ
3(3-0-6)
BA.3210 Business Asset Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3201 การเงินธุรกิจ
ศึกษาถึง บทบาทและหน าที่ ของผูบริหารการเงิน เป าหมายทางการเงิ น งบการเงินและ
การปรับปรุงขอมูลเพื่อการตัดสินใจ แนวความคิดเรื่องคาของเงินตามเวลา เทคนิคและวิธีการใน
การบริหารการเงินดานการจัดสรรเงินทุนของธุรกิจ เพื่อการลงทุ นในสินทรัพยหมุนเวียน การลงทุน
ในสินทรัพยถาวรและการตัดสินใจจายลงทุนในกรณีตาง ๆ
บธ.3211 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ
3(3-0-6)
BA.3211 Business Financing
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3201 การเงินธุรกิจ
ศึกษาถึงผลตอบแทนและความเสี่ยง
การประเมิ นค าต นทุ นของเงิ นทุน การจั ดการ
โครงสรางเงินทุน กลวิธีในการจัดหาเงินทุนของธุรกิจในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว
การพยากรณทางการเงิน นโยบายการจายเงินปนผล และการประเมินมูลคาหลักทรัพย
บธ.3215 หลักการลงทุน
3(3-0-6)
BA.3215 Principles of Investment
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3201 การเงินธุรกิจ
ศึ ก ษาการลงทุ น กั บ การเก็ ง กํ า ไร ป จ จั ย ชั ก จู ง ใจให เ กิ ด การลงทุ น วิ ธี วิ เ คราะห ก าร
ลงทุน การวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน การวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจและภาวะ
อุตสาหกรรม การทํ าความเข าใจเกี่ยวกับการวิเคราะหง บการเงิ นของบริษัท การวิ เคราะห หุนกู
หุนกู แปลงสภาพ หุนสามั ญ และสิ ทธิในการซื้ อหุ น การวิ เ คราะห การเปลี่ ยนแปลงของราคา
หุนสามัญโดยใชเทคนิคตางๆ และการจัดการในการลงทุนในหลักทรัพยหลายชนิด
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บธ.3216 การจัดการสินเชื่อ
3(3-0-6)
BA.3216 Credit Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3201 การเงินธุรกิจ
ศึ ก ษาถึ ง ความสํ า คั ญ และประเภทของการให สิ น เชื่ อ
การกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละ
นโยบายการใหสินเชื่อของธุรกิจและสถาบันการเงิน การกําหนดเงื่อนไขสินเชื่อ การค้ําประกันและ
การจํานอง การพิจารณาโครงการเพื่อการตัดสินใจ เทคนิคการวิเคราะห การพิจารณาใหสินเชื่อ
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย การควบคุมและการติดตามหนี้ และการจัดการหนี้ที่มีปญหา
บธ.3217 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการเงิน
3(3-0-6)
BA.3217 Quantitative Analysis in Finance
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป ศท.1203 สถิติเบื้องตน
การศึ กษาวิ เคราะห โดยการนําสถิ ติและคณิ ตศาสตร มาใช เพื่ อแกไ ขป ญหาทางการเงิ น
รวมทั้งคณิตศาสตรทางการเงิน
บธ.3218 ตลาดทุนและการลงทุน
3(3-0-6)
BA.3218 Capital Market and Investment
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3201 การเงินธุรกิจ
ศึกษาถึงความหมายและบทบาทของตลาดทุนในตลาดการเงิน ทั้งในตลาดแรกและตลาด
รอง ที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ศึกษาบทบาทของตลาดตราสารการเงิน
ประเภทตาง ๆ รวมถึงเพื่อใหเขาใจภาพกวางเกี่ยวกับทฤษฎี และขอปฏิบัติทางการเงินที่นําไปใชใน
การลงทุนในหลักทรัพย
บธ.3219 การวิเคราะหทางการเงิน
3(3-0-6)
BA.3219 Financial Analysis
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3201 การเงินธุรกิจ
ศึ ก ษาถึ ง การพยากรณ แ ละการจั ด ทํ า รายงานทางการเงิ น โดยใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป
การวิเคราะหคุณภาพของขอมูล เทคนิคและเครื่องมือทางการวิเคราะหตาง ๆ เพื่อบงบอกถึง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น งานของกิ จ การที่ ผ า นมา และการนํ า เอาผลการวิ เ คราะห ม าใช
ในการวางแผนธุรกิจในอนาคตหรือใชในการปรั บปรุงผลการดําเนินงานของกิจการใหดีขึ้น เพื่ อ
วัตถุประสงคในการตัดสินใจลงทุน การใหสินเชื่อ และกิจกรรมอื่น ๆ ทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับกิจการ
ที่ทําการวิเคราะห
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บธ.4214 สัมมนาการเงิน
3(3-0-6)
BA.4214 Seminar in Finance
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3210 การจัดการสินทรัพยธุรกิจ,บธ.3211 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ
และนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนวิชาเอกบังคับแลวไมนอยกวา 15 หนวยกิต
เปนการสัมมนาเพื่อใหนักศึกษาไดเห็นปญหาการเงินในปจจุบัน โดยการศึกษาจะตอ ง
ค น คว า และศึ ก ษาป ญ หากรณี ต า ง ๆเกี่ ย วกั บ การเงิ น ทั้ ง นี้ อ าศั ย ข อ เท็ จ จริ ง จากเอกสารและ
สื่อมวลชนต าง ๆตลอดจนนํ าความรูทางทฤษฎี มาใช เ พื่ อหาแนวทางแกปญ หาที่ เ กิ ดขึ้ น ทั้ ง นี้
นักศึกษาตองเสนอผลการคนควาและแนวทางในการแกปญหาตอกรรมการเพื่อพิจารณา
บธ.4215 ตราสารอนุพันธ และการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3(3-0-6)
BA.4215 Derivative and Finance Risk Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3215 หลักการลงทุน
ศึกษาความหมายและหลักพื้นฐานของตราสารอนุพั นธ (Option, Future, Forward,
Swop) ตลอดจนศึกษาวิธีกําหนดราคาในขั้นตนและผลกระทบของตราสารอนุพันธที่มีตอระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม และศึกษาถึงประเภทของความเสี่ยงทางการเงินทุกประเภท ศึกษาธรรมชาติของ
ความเสี่ยง การวัดความเสี่ยงเพื่อเปรียบเที ยบกับนโยบายความเสี่ยงของกิจการ ศึกษาเครื่องมือ
ทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงใหมีระดับที่สอดคลองกับนโยบายความเสี่ยง
บธ.4218 การจัดการการเงินระหวางประเทศ
3(3-0-6)
BA.4218 Multinational Financial Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3201 การเงินธุรกิจ
ศึกษาความรูเบื้องตนในการจัดการการเงินเพื่อการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ รวมถึง
สภาพแวดลอมทางเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ อันไดแก ระบบการเงินระหวางประเทศ ตลอดจน
กลไกของการตลาด ปริ วรรตเงิ นตราต างประเทศ ความเสี่ ยงจากอั ตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราที่ มี
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ และวิ ธีการจัดการความเสี่ยงโดยใชเครื่องมือทาง
การเงินที่เหมาะสม รวมถึงบทบาทขององคกรทางการเงินระหวางประเทศ เชน กองทุนการเงิ น
ระหวางประเทศ ธนาคารโลก และบริษัทเงินทุนระหวางประเทศ
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บธ.4220 การศึกษาความเปนไปได
3(3-0-6)
BA.4220 Feasibility Study
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3210 การจัดการสินทรัพยธุรกิจ, บธ.3211 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ
และนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนวิชาเอกบังคับแลวไมนอยกวา 15 หนวยกิต
ศึกษาแนวคิด เคาโครงการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ การริเริ่มจัดตั้งธุ รกิจใหม
การขยายธุรกิจ และการเพิ่มผลิตภัณฑใหม ขั้นตอนในการจัดทําโครงการ การศึกษาความเปนไปได
ดานเศรษฐกิจ การเงิน การจัดการ และเทคนิคตาง ๆ รวมถึงการเขียนและการนําเสนอรายงาน การ
ใชบริษัทที่ปรึกษา
ศฐ.3200 นโยบายการเงินและการคลัง
3(3-0-6)
EC.3200 Monetary and Fiscal Policy
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศฐ.1110 หลักเศรษฐศาสตร,บธ.3201 การเงินธุรกิจ
บทบาททั่วไปของรัฐบาลในทางเศรษฐกิจ บทบาทของรัฐบาลในดานนโยบายการเงินและ
การคลัง ผลของการเพิ่มลดปริมาณเงินที่มีตอเศรษฐกิจโดยรวมตามแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร
สํานักคลาสสิคและสํานักเคนส ผลของการใชจายของรัฐบาลและภาษีที่มีตอเศรษฐกิจโดยรวมตาม
แนวคิดของนักเศรษฐศาสตรสํานักคลาสสิคและสํานักเคนส หลักปฏิบัติในการดําเนินนโยบาย
การเงินและการคลัง ตัวอยางการใชนโยบายการเงินการคลังที่ลมเหลวและสําเร็จผล
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
2.3 วิชาเอกเลือก
จํานวน
15
หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวกับการเงินและการธนาคารตอไปนี้ จํานวน 15 หนวยกิต
บธ.3207 การจัดการธุรกิจประกันภัย
3(3-0-6)
BA.3207 Insurance Business Mangement
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3201 การเงินธุรกิจ
ศึกษาลักษณะการเสี่ยงภัยและความเสียหายทางการเงินที่อาจเกิ ดแกบุคคลทั่วไป ธุรกิจ
และองคการตาง ๆ ประเภทความเสียหายที่เกิดขึ้น วิ ธีการจัดการการเสี่ยงภัย ปจจัยตาง ๆ ที่มีผล
ตอการจัดการการเสี่ยงภัย หลักการประกันภัย การจั ดการองคการประกันภัย การพิจารณาเลือกผู
รับประกัน การประกันตอการควบคุมธุรกิจประกันภัย ความรูเบื้องตนของการประกันภัยแขนง
ตาง ๆ รวมตลอดถึงการประกันชีวิต
บธ.3220 การจัดการธนาคารพาณิชย
3(3-0-6)
BA.3220 Commercial Bank Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3201 การเงินธุรกิจ
ศึ กษาวิ วัฒ นาการของธุ ร กิ จ ธาคารพาณิ ช ย โครงสร างและระบบการธนาคารพาณิ ช ย
กฎระเบียบและการดําเนินงานของธนาคารพาณิ ชย หนาที่ในการรับฝากเงินและการใหสินเชื่อ เช็ค
และระบบการหักบัญชีระหวางธนาคารพาณิชย
บธ.3221 ระบบสารสนเทศทางการเงิน
3(3-0-6)
BA.3221 Finance Information System
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร บธ.2604 ระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ และ บธ.3201 การเงินธุรกิจ
ศึ กษาแนวความคิ ดและหลั กการสํ าคั ญ เกี่ ยวกั บระบบข อมู ล ที่ ส ามารถนํ าไปใช ในงาน
ดานการเงิน เชน การใชโปรแกรมเพื่อการแกปญหาและ Spread Sheet สําหรับงบลงทุนในการ
ปรับเปลี่ยนตัวแปร เพื่อชวยในการตัดสินใจใชขอมู ล วิธีการจัดเก็บขอมูล การพัฒนาระบบขอมูล
และเทคนิคทางคอมพิวเตอร ในระบบงานขอมูล อันจะทําใหการจัดการการเงินมีประสิทธิภาพ
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บธ.4202 การวิเคราะหหลักทรัพย
3(3-0-6)
BA.4202 Securities Analysis
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3215 หลักการลงทุน
ศึกษาหลักการวิเคราะหหลักทรัพยตามแนวคิดการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห
ทางเทคนิคและแนวคิด ประสิทธิภาพของตลาด ตลอดจนทฤษฎีกลุมหลักทรัพยและตราสารใหม
โดยใชกรณีศึกษาและบทความเพื่อฝกฝนการวิเคราะห และการแกปญหา
บธ.4203 การวาณิชธนกิจ
3(3-0-6)
BA.4203 Investment Banking
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3215 หลักการลงทุน
ศึกษาถึงโครงสรางตลาดหุนของประเทศไทย บทบาทหนาที่ของตลาดทุน การออกและ
เสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน การนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ขอบเขตและการดําเนินงานของวาณิ ชธนกิจ ในการออกเสนอขายหลักทรัพ ย เทคนิ คและ
ความรูที่จําเปนในงานวาณิชธนกิจ
บธ.4211 การวางแผนและการใหคําปรึกษาทางการเงินสวนบุคคล 3(3-0-6)
BA.4211 Personal Financial Planning and Advisory
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3201 การเงินธุรกิจ
ศึกษาถึงการวางแผนการเงินของบุคคล โดยการทํางบประมาณ การเลือกใชแหลงเงินทุน
การจัดสรรการใชเงินในดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ และเอื้อประโยชตอการยกมาตรฐานการ
ครองชีพและคุณภาพชีวิตของผูศึกษาเอง และยังสามารถใหคําปรึกษาและวางแผนการเงินใหแก
บุคคลอื่นดวย
บธ.4216 การวิเคราะหตราสารหนี้
3(3-0-6)
BA.4216 Fixed Income Security Analysis
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3215 หลักการลงทุน
ศึกษาถึงกลไกการทํางานของตราสารหนี้ในประเทศไทย และที่เปนสากล โครงสรางของ
ตราสารหนี้ การกํ า หนดราคา พฤติ ก รรมความเสี่ ย ง การออกแบบตราสารหนี้ การวิ เ คราะห
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซับซอน กลยุทธการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุม
ตราสารหนี้
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บธ.4217 การวิเคราะหตราสารทุน
3(3-0-6)
BA.4217 Equity Analysis
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3215 หลักการลงทุน
ศึกษาการวิเคราะหและการประเมินมูลคาตราสารทุน แนวคิดการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน
การวิเคราะหเศรษฐกิจ การวิเคราะหอุตสาหกรรม และการวิเคราะหบริษัท โดยใชวิธีประเมินราคา
หลักทรัพย แบบการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cashflow Approach) เชิงเปรียบเทียบกับ
การวิเคราะหหลักทรัพยทางเทคนิค และการวิเคราะหหลักทรัพยเชิงปริมาณรวมถึงการประเมินผล
การดําเนินงานของกลุมหลักทรัพย
บธ.4219 การจัดการการเงินธุรกิจขั้นสูง
3(3-0-6)
BA.4219 Advanced Corporate Finance
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3210 การจัดการสินทรัพย และ
บธ.3211 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ
ศึกษาการตัดสินใจภายใตภาวะความแนนอนและไมแนนอน ทางเลือกเกี่ยวกับโครงสราง
ของเงินทุน ประสิทธิภาพของตลาดเงินทุน การประยุกตแนวความคิดและทฤษฎีในการแกปญหา
พื้นฐานทางการเงินของกิจการ
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
2.4 วิชาโท จํานวน
15
หนวยกิต
นักศึกษาคณะอื่นที่ตองการเลือกเรียนสาขาวิชาการเงินและการธนาคารเปนวิชาโทตองเรียนวิชา
บธ.3201 การเงินธุรกิจ,บธ.3210 การจัดการสินทรัพยธุรกิจ,บธ.3211 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ และเลือกเรียน
วิชาดังตอไปนี้อีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ตองการเลือกสาขาวิชาการเงินและการธนาคารเปนวิชาโท
ตองเรียนวิชาดังตอไปนี้อีก 15 หนวยกิต
บธ.3210 การจัดการสินทรัพยธุรกิจ
3(3-0-6)
BA.3210 Business Asset Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3201 การเงินธุรกิจ
ศึกษาถึงบทบาทและหนาที่ของผูบริหารการเงิน เปาหมายทางการเงิน งบการเงินและการ
ปรับปรุงขอมูลเพื่อการตัดสินใจ แนวความคิดเรื่องคาของเงินตามเวลาเทคนิ ค และวิธีการในการ
บริหารการเงิน ดานการจัดสรรเงินทุนของธุรกิจ เพื่อการลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียน การลงทุนใน
สินทรัพยถาวร และการตัดสินใจจายลงทุนในกรณีตาง ๆ
บธ.3211 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ
3(3-0-6)
BA.3211 Business Financing
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3201 การเงินธุรกิจ
ศึ ก ษาถึ ง ผลตอบแทนและความเสี่ ย ง การประเมิ น ค า ต น ทุ น ของเงิ น ทุ น การจั ด การ
โครงสรางเงินทุน กลวิธีในการจัดหาเงินทุนของธุรกิจในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว การ
พยากรณทางการเงิน นโยบายการจายเงินปนผล และการประเมินมูลคาหลักทรัพย
บธ.3215 หลักการลงทุน
3(3-0-6)
BA.3215 Principles of Investment
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3201 การเงินธุรกิจ
ศึกษาการลงทุนกับการเก็งกําไร ปจจัยชักจูงใจใหเกิดการลงทุน วิธีวิเคราะหการลงทุน
การวั ดผลตอบแทนและความเสี่ ยงจากการลงทุ น การวิ เ คราะห ภ าวะเศรษฐกิ จ และภาวะ
อุตสาหกรรม การทําความเขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะหงบการเงินของบริษัท การวิเคราะหหุนกู
หุนกู แปลงสภาพ หุนสามั ญ และสิ ทธิในการซื้ อหุ น การวิ เ คราะห การเปลี่ ยนแปลงของราคา
หุนสามัญโดยใชเทคนิคตาง ๆ และการจัดการในการลงทุนในหลักทรัพยหลายชนิด

34

บธ.3218 ตลาดทุนและการลงทุน
3(3-0-6)
BA.3218 Capital Market and Investment
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3201 การเงินธุรกิจ
อธิบายถึงความหมายและบทบาทของตลาดทุนในตลาดการเงิน ทั้งในตลาดแรกและตลาด
รอง ที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ศึกษาบทบาทของตลาดตราสารการเงิน
ประเภทตาง ๆ รวมถึงเพื่อใหเขาใจภาพกวางเกี่ยวกั บทฤษฎี และขอปฏิบัติทางการเงินที่ นําไปใชใน
การลงทุนในหลักทรัพย
บธ.3219 การวิเคราะหทางการเงิน
3(3-0-6)
BA.3219 Financial Analysis
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3201 การเงินธุรกิจ
ศึ ก ษาถึ ง การพยากรณ แ ละการจั ด ทํ า รายงานทางการเงิ น โดยใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป
การวิเคราะหคุณภาพของขอมูล เทคนิคและเครื่องมือทางการวิเคราะหตาง ๆ เพื่อบงบอกถึง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกิจการที่ผานมา และการนําเอาผลการวิเคราะหมาใชในการ
วางแผนธุ ร กิ จ ในอนาคตหรื อ ใช ใ นการปรั บ ปรุ ง ผลการดํ า เนิ น งานของกิ จ การให ดี ขึ้ น เพื่ อ
วัตถุประสงคในการตัดสินใจลงทุนการใหสินเชื่อ และกิจกรรมอื่น ๆ ทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับกิจการ
ที่ทําการวิเคราะห

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน
6
หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากวิชาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เปดดําเนินการสอนในมหาวิทยาลัยเกริก
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24. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
24.1 ประเด็นการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ทําหนาที่กํากับดูแล
มาตรฐานทางวิชาการ
ภายใตระเบียบและเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระเบียบมหาวิทยาลัยเกริกวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต รวมทั้งมีการควบคุมการ
เรียนการสอนโดยคณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ ของแตละสาขาวิชา ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกดูแลมาตรฐานตาง ๆ เชน ขอสอบไล และผลสอบไล อีกทั้งจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรขึ้น เมื่อหลักสูตรสมควรที่จะมีการปรับปรุงและพัฒนาใหมีความทันสมัย
อยางตอเนื่อง
24.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีหองปฏิบัติการทางภาษา หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพขาม
ศีรษะ เครื่องฉาย LCD Projector ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง ทีวี VDO DVD Visualizer มี
สํานักหอสมุดที่มีเจาหนาที่คอยใหบริการ ยืม-คืน หนังสือและตําราเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ มีหองวารสารแยกเปนสัดสวน ซึ่งมีวารสารที่เปนสาระตาง ๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งมีวารสาร
ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่ทันสมัย
บริการโสตทัศนูปกรณซึ่ง
จัดเตรียมไวบริการนักศึกษาอยางทั่วถึง มีที่นั่งเพียงพอ บรรยากาศเย็นสบาย
24.3 ประเด็นสนับสนุนโดยใหคําแนะนํานักศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดทําคูมือปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารระดับคณะและอาจารย ซึ่งในคูมือระบุให
อาจารยปฏิบัติหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาอยางมีประสิทธิภาพ กําหนดเวลาใหนักศึกษาเขาพบ ดูแล
ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาดวยความรักและความอบอุน
ตลอดจนชวยเหลือนักศึกษาในการเรงรัด
ติดตามคํารองตาง ๆ ของนักศึกษาใหบรรลุผลอยางรวดเร็ว ศึกษากฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อใชประโยชนในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาดานตาง ๆ จัดทําแฟมประวัติ
นักศึกษา ขอมูลการศึกษา และศึกษาขอมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา เพื่อติดตามสถานภาพ
ทางการศึกษาอยางใกลชิด นอกจากนั้น ยังจัดใหมีการใหคําแนะนํานักศึกษาดานการฝกงาน เพื่อ
เสริมสรางประสบการณจริงใหกับนักศึกษาตอไป
24.4 ประเด็นความตองการของตลาดแรงงาน สังคม ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ปจจุบันโลกกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตน และยุคแหงการเปดเสรีทางการคา พรมแดนทาง
การคาของประเทศตาง ๆ ที่เคยกําหนดระเบียบ กฎเกณฑ หรืออัตราภาษีตาง ๆ ไดถูกยกเลิกหรือผอน
ปรนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา ผูบริหารเปนทรัพยากรมนุษยที่สําคัญตอการ
กําหนดทิศทางการบริหารจัดการองคกรใหสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือเผชิญกับการ
แขงขันไดดวยดี ดังนั้น การผลิตนักบริหารจึงเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และสังคมในยุคปจจุบัน
เปนอยางมาก อนึ่ง ในทุก ๆ สิ้นปการศึกษา คณะฯ จะติดตามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเพื่อ
ทราบถึงปญหา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงการบริหารหลักสูตร วิธีการเรียน การ
สอน ใหทันสมัย และสามารถตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานไดอยางแทจริงตอไป
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25. การพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการปรับปรุงเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป
และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
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