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ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
 ภาษาอังกฤษ       Bachelor of Business Administration Program in Finance 
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงนิ) 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)       บธ.บ. (การเงิน)  
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Business Administration (Finance) 

 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)         B.B.A (Finance) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 
ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
  ปรัชญาของหลักสตูร 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ทางด้านการเงิน มีความสามารถพร้อมคุณธรรมจริยธรรมอันดี สนใจใฝ่ศึกษา ค้นคว้า และ
วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 ความสำคัญ 
 การเงินเป็นศาสตร์สำคัญในการดำเนินกิจการให้ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน จึงมีความ
จำเป็นและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างบุคลากรให้มีความรู้และเข้าใจหลักของการจัดการทาง
การเงิน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ  ทั้งในหน่วยงานของรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจและเอกชน 
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     วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มีวัตถปุระสงคส์ำคัญ ดังนี ้
 1. เพื่อผลิตบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะการเงินในระดับมาตรฐานเพื่อเข้าสู่
อุตสาหกรรมการเงินและสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ 

 2. นิสิตสามารถนำความรู้ทางด้านการเงิน มาวิเคราะห์และสามารถแข่งขันในระดับ
นานาชาติ 
 3. นิสิตสามารถสอบใบอนุญาตทำงานด้านการเงินประเภทต่าง ๆ ได ้
  
อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 (1) พนักงานการเงินองค์กร 
 (2) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ 
 (3) นักวิจัยทางการเงินการลงทุน 
 (4) นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
 (5) เจ้าหน้าที่การตลาดเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพย์ 
 (6) นักวางแผนทางการเงิน 
 (7) เจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 (8) เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์  
 (9) ผู้ประกอบกิจการ 
 (10) นักวิชาการเงินและบัญชี 
   (11) นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน 

(12) นักวิชาการเศรษฐกิจ 

(13) นักประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

กำหนดการเปิดการสอน ปีการศึกษา 2565 
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โครงสร้างของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
 1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  127 หน่วยกิต 
  2. โครงสร้างหลักสตูร 
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
        -กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข   ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
        -กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า      3  หน่วยกิต 
        -กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า    13  หน่วยกิต 
        -กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า      5 หน่วยกิต 
        -กลุ่มสาระสนุทรียศาสตร ์   ไม่น้อยกว่า      3  หน่วยกิต 
  2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า    91 หน่วยกิต 
        -วิชาแกน            30 หน่วยกิต 
        -วิชาเฉพาะบังคบั           28 หน่วยกิต 
        -วิชาเฉพาะเลือก    ไม่น้อยกว่า     33 หน่วยกิต 
  3) หมวดวิชาเลือกเสร ี     ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
 
รายวิชา  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข                    ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา          1(0-2-1) 

   (Physical Education Activities)     
       และให ้ เล ือกเร ียนอ ีกไม ่น ้อยกว ่า 5 หน ่วยก ิต จากรายว ิชาในหมวดว ิชาศ ึกษาท ั ่วไป 

กลุ่ม สาระ อยู่ ดี มี สุข 
1.2 กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผูป้ระกอบการ                  ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต 
     ให้เลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั ่วไป 

กลุ่ม สาระ ศาสตร์ แห่ง ผู้ประกอบการ 
1.3 กลุ่มสาระภาษากบัการสื่อสาร    ไม่น้อยกว่า    13  หน่วยกิต 
 x35501 xxx วิชาภาษาอังกฤษ     9( - - ) 
   วิชาภาษาไทย     3( - - )  
   วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 1( - - )  
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1.4 กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก          ไม่น้อยกว่า      5 หน่วยกิต 
          01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดนิ    2(2-0-4) 
   (Knowledge of the Land) 

      และให ้ เล ือกเร ียนอ ีกไม ่น ้อยกว ่า 3 หน ่วยก ิต จากรายว ิชาในหมวดศ ึกษาท ั ่วไป 
กลุ่ม สาระ พลเมือง ไทยและพลเมือง โลก 
     1.5 กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์      ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
          ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 
 
2) หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า    91 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน                               30 หน่วยกิต 
 01101181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I    3(3-0-6) 
   (Microeconomics I)      
 01101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I     3(3-0-6) 
   (Macroeconomics I)      
 01130171 การบัญชีการเงิน     3(3-0-6) 
   (Financial of Accounting)   
 01130172 การบัญชีเพื่อการจัดการ    3(3-0-6) 
   (Management Accounting)     
 01132111 หลักการจัดการ     3(3-0-6) 
   (Principles of Management)     
 01132231 สถิติธุรกิจ     3(3-0-6) 
   (Business Statistics)      
 01133211 การจัดการการปฏิบัติการ    3(3-0-6) 
   (Operations Management)    
 01134111 หลักการตลาด     3(3-0-6) 
   (Principles of Marketing)     
 01140221 กฎหมายและภาษีสำหรับธุรกิจ   3(3-0-6) 
   (Law and Tax for Business)     
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 2.2 วิชาเฉพาะบังคับ          28  หน่วยกิต 
 01131212  การเงินบุคคล     3(3-0-6) 
   (Personal Finance) 
 01131241 หลักและนโยบายการลงทุน   3(3-0-6) 

   (Principles and Policy of Investment) 
 01131322 การสื่อสารทางการเงิน    3(3-0-6) 

   (Financial Communication) 
 01131322  การเงินธุรกิจข้ามชาติ    3(3-0-6) 

   (Multinational Business Finance)    

 01131332  หลักการประกันภัย    3(3-0-6) 

   (Principles of Insurance)    

 01131411  การวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทางการเงิน    3(3-0-6) 
   (Strategic Planning and Financial Strategy)   
 01131491  ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน   3(3-0-6)                        
   (Basic Research Methods in Finance)    
 01131492  การให้บริการวิชาการทางการเงนิแก่สังคม  3(3-0-6) 
   และการฝึกปฏบิัติทางการเงิน  
   (Financial Academic Service for Community and Financial Practice) 
 01131497  สัมมนา      1 
   (Seminar)      
 01131498  ปัญหาพิเศษ      3 
   (Special Problems)    
     
 2.3 วิชาเฉพาะเลือก     ไม่น้อยกว่า    33 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วย กิต และเลือกเรียน
รายวิชา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต จากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ 
         01131311  การจัดหาเงินทุนธุรกิจ    3(3-0-6) 
                (Business Financing)      
 01131312  การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางการเงิน            3(3-0-6) 
   (Computer Applications in Financial Analysis)   
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 01131315  สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน    3(3-0-6) 
   (Credit and Collection)     
 01131316  การจัดการสินทรัพย์ธุรกิจ    3(3-0-6) 
   (Business Asset Management)  
 01131321  การเงินระหว่างประเทศ                   3(3-0-6) 
   (International Finance)    
 01131331  สถาบนัและตลาดการเงิน    3(3-0-6) 
                (Institutions and Financial Markets)    
 01131333  หลักการประกันชีวิต    3(3-0-6) 
                (Principles of Life Insurance)     
 01131335  การจัดการธนาคารพาณชิย์          3(3-0-6)  
   (Commercial Bank Management)    
 01131336  ตลาดการเงินอาเซียน                       3(3-0-6)  
   (ASEAN Financial Markets)     
 01131338  การประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัย์                          3(3-0-6)  
   (Real Estate Valuation)     
 01131341  การประเมินมูลค่าตราสารหนี ้   3(3-0-6) 
                (Fixed Income Securities Valuation)    
 01131342  การวิเคราะห์ตราสารทนุ    3(3-0-6) 
   (Stock Analysis)     
 01131343  การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์และกองทุนรวม  3(3-0-6) 
   (Portfolio Management and Mutual Fund)   
 01131344  เครื่องมือจัดการความเสี่ยงทางการเงิน              3(3-0-6) 
                (Financial Risk Management Instruments)   
 01131441  การวิเคราะห์หลักทรัพย์     3(3-0-6) 
   (Securities Analysis)      
 01131442  ตราสารอนุพนัธ ์     3(3-0-6) 
   (Derivative Securities)    
 01131443  วิศวกรรมทางการเงิน    3(3-0-6) 
               (Financial Engineering)     
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 01131490  สหกิจศึกษา     6 
               (Cooperative Education)    

 01417117  แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ    3(3-0-6) 
                (Calculus for Business)      
  
3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                         ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
 
ความหมายของเลขรหัสประจำวิชา 
 ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
ประกอบด้วยเลข 8 หลักมีความหมาย ดังนี้ 

 

 เลขลำดับที่ ความหมาย 

 1 - 2 (01) วิทยาเขตบางเขน  

 3 - 5 (131) สาขาวิชาการเงิน 

  6 ระดับชั้นปี 

  7 กลุ่มวิชา มีความหมายดังนี้ 

   1  กลุ่มวิชาการจัดการทางการเงิน 

   2  กลุ่มวิชาการเงินระหว่างประเทศ 

   3  กลุ่มวิชาสถาบันทางการเงิน 

   4  กลุ่มวิชาการลงทุน 

   9  กลุ่มวิชาวิจัย สัมมนา ปัญหาพิเศษและสหกิจศึกษา 

  8 ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

 
 
 
  



คู่มือการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร 
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แผนการศึกษา 
 1. แผนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ไม่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1        
                                จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01101181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I    3(3-0-6) 
 01130171 การบัญชีการเงิน     3(3-0-6) 
 01132111 หลักการจัดการ     3(3-0-6) 
 01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน        2(2-0-4) 
         01355xxx ภาษาอังกฤษ     3(  -  - ) 
   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3(  -  - ) 
                      รวม        17(  -  - ) 
 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2       

                                จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I    3(3-0-6) 
 01130172 การบัญชีเพื่อการจัดการ    3(3-0-6) 
 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา    1(0-2-1) 
   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  3(  -  - ) 
   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3(  -  - ) 
    วิชาเฉพาะเลือก ภาษาต่างประเทศ   3(  -  - ) 
          รวม    16(  -  - ) 



คู่มือการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1       
                                จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01131211 การเงินธุรกิจ     3(3-0-6) 
 01131212 การเงินบุคคล     3(3-0-6) 
 01140221 กฎหมายและภาษีสำหรับธุรกิจ   3(3-0-6) 
 01355xxx ภาษาอังกฤษ     3(  -  - ) 
   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  2(  -  - ) 
   วิชาภาษาไทย     3(  -  - ) 
   วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์   1(  - - ) 
       รวม              18(  -  - ) 
 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2       
                                จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01131241 หลักและนโยบายการลงทุน   3(3-0-6) 
 01132231 สถิติธุรกิจ     3(3-0-6) 
 01133211 การจัดการการปฏิบัติการ    3(3-0-6) 
 01134111 หลักการตลาด     3(3-0-6) 
   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์  3(  -  - ) 
   วิชาเฉพาะเลือกภาษาต่างประเทศ   3(  -  - ) 

           รวม             18(  -  - )



คู่มือการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
                                จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01131313 การสื่อสารทางการเงิน    3(3-0-6) 
 01131322 การเงินธุรกิจข้ามชาติ    3(3-0-6) 
 01131332 หลักการประกันภัย    3(3-0-6) 
 01355xxx ภาษาอังกฤษ     3( - - ) 
   วิชาเฉพาะเลือก     6(  -  - ) 
       รวม          18(  -  - )   

 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2      
                                จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01131492 การให้บริการทางการเงินแก่สังคม   3 
   และการฝึกปฏิบัติทางการเงิน     
   วิชาเฉพาะเลือก     9( - - )  
   วิชาเลือกเสรี     3( - - )  
           รวม         15( -  - ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1      
                                จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน   3(3-0-6) 
   วิชาเฉพาะเลือก     3( - - )  
   วิชาเฉพาะเลือกภาษาต่างประเทศ   3( - - ) 
   วิชาเลือกเสรี     3( -  - )   
          รวม         12( -  - ) 

 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2      
                                จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01131411 การวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทางการเงิน 3(3-0-6)    
 01131497 สัมมนา      1 
 01131498 ปัญหาพิเศษ     3   
   วิชาเฉพาะเลือก     6( -  - )   
          รวม          13( -   - ) 
 
 



คู่มือการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตลิมพระเกียรต ิจังหวดัสกลนคร 
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 2. แผนการศึกษาสำหรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
 

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1     
                                จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01101181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I    3(3-0-6) 
 01130171 การบัญชีการเงิน     3(3-0-6) 
 01132111 หลักการจัดการ     3(3-0-6) 
 01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน    2(2-0-4) 
 01355xxx ภาษาอังกฤษ        3(  -  - ) 
           วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3(  -  - ) 
         รวม            17(  -  - ) 

  
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2      
                                จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I    3(3-0-6) 
 01130172 การบัญชีเพื่อการจัดการ    3(3-0-6) 
 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา    1(0-2-1) 
   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  3(  -  - ) 
    วิชาเฉพาะเลือก ภาษาต่างประเทศ   3(  -  - ) 
   วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3(  -  - ) 
       รวม              16( -  - ) 
 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร 
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 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1     
                                จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01131211 การเงินธุรกิจ     3(3-0-6) 
 01131212 การเงินบุคคล     3(3-0-6) 
 01140221 กฎหมายและภาษีสำหรับธุรกิจ   3(3-0-6) 
 01355xxx ภาษาอังกฤษ     3(  -  - ) 
   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  2(  -  - ) 
   วิชาภาษาไทย     3(  -  - )   
   วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์   1(  - - ) 
       รวม             18(  -  - ) 
 

 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2      

                                จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01131241 หลักและนโยบายการลงทุน   3(3-0-6) 
 01132231 สถิติธุรกิจ     3(3-0-6) 
  01133211 การจัดการการปฏิบัติการ    3(3-0-6) 
 01134111 หลักการตลาด     3(3-0-6) 
   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์  3(  - -  ) 
             วิชาเฉพาะเลือกภาษาต่างประเทศ   3(  - -  ) 
       รวม              18(  -  - ) 



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
                                จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01131313 การสื่อสารทางการเงิน    3(3-0-6) 
 01131322 การเงินธุรกิจข้ามชาติ    3(3-0-6) 
 01131332 หลักการประกันภัย    3(3-0-6) 
 01355xxx ภาษาอังกฤษ     3( - - ) 
     วิชาเฉพาะเลือก     6(  -  - ) 
   วิชาเฉพาะเลือกภาษาต่างประเทศ   3(  -  - ) 
       รวม           21( -  - )   

  
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2       
                                จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน   3(3-0-6) 
 01131492 การให้บริการวิชาการทางการเงินแก่สังคม  3 
   และการฝึกปฏิบัติทางการเงิน    
   วิชาเฉพาะเลือก     9(  -  - ) 
    วิชาเลือกเสรี     3(  -  - ) 
       รวม         18(  -  - )  



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร 
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 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1       
                                จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01131411 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน  3(3-0-6) 
 01131497 สัมมนา      1 
 01131498 ปัญหาพิเศษ     3  
   วิชาเฉพาะเลือก      3( - - ) 
   วิชาเลือกเสรี     3( -  - ) 
         รวม          13( - - ) 

 
 

  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2      
                                จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01130490 สหกิจศึกษา      6  
         รวม  6 



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร 
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คำอธิบายรายวิชา 
 1. วิชาศึกษาทั่วไป 
01131111 การเงินสำหรับผู้ประกอบการ     3(3-0-6) 
  (Finance for Entrepreneurs) 
  ความสำคัญของเงินทุนต่อการดำเนินธุรกิจ แหล่งเงินทุน และการพยากรณ์
ความต้องการเงินทุน การแสวงหาเงินทุน การจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหาร
ความเสี่ยงทางการเงิน 
       Importance of capital to business. Sources of funds. Anticipation. 
Acquisition. Effective financial allocation. Financial risk management. 
 
 2. รายวิชาที่เป็นรหัสวิชาของหลักสูตร 
01131211   การเงินธุรกิจ       3(3-0-6) 
  (Business Finance) 
  หลักการเบื้องต้นและจุดมุ่งหมายในการจัดการทางการเงิน หน้าที่ของ
ผู้จัดการทางการเงิน สภาพแวดล้อมทางการเงิน การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน 
เครื่องมือต่าง ๆ ในการจัดการทางการเงิน วิเคราะห์ทางการเงิน เงินทุนและต้นทุนของ
เงินทุน การตัดสินใจลงทุนระยะยาว การจัดการเงินทุนหมุนเวียน 

      Basic principles and objectives of financial management. 
Functions of managerial finance. Financial environments. Financial forecasting 
and planning. Tools of financial management. Financial analysis. Capital and 
cost of capital. Decision in long-term investment. Working capital management. 
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01131212 การเงินบุคคล      3(3-0-6) 
  (Personal Finance)     

  เทคนิคการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล  การวางแผนและการควบคุม
การเงินส่วนบุคคล  การซื้อด้วยเงินสด การซื้อด้วยเงินเชื่อ การประกันชีวิต การลงทุนใน
หลักทรัพย ์การวางแผนเมื่อครบเกษียณอายุ 
  Personal financial management techniques. Personal financial 
planning and control. System of spending. Consumer credits. Life insurance. 
Securities investment. Retirement planning. 
 
01131241 หลักและนโยบายการลงทุน                                          3(3-0-6) 
  (Principles and Policy of Investment)  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01131211 

      หลักและนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ การลงทุนกับการเก็งกำไร ปัจจัยชัก
จูงให้เกิดการลงทุน กรรมวิธีต่าง ๆ และการวิเคราะห์นโยบายการลงทุน การวัดผลตอบแทนจาก
การลงทุน การตัดสินใจเลือกลงทุน 

  Principles and policy of securities investment. Investment and 
speculation. Factor considerations for investment analysis. Measuring of return 
on investment. Making investment decision. 

 
01131311 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ      3(3-0-6)  
  (Business Financing)      
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01131211 

  หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ ตลาดการเงินและ
สถาบันการเงิน เทคนิคและวิธีการในการจัดหาเงินทุน การวางแผนและจัดหาเงินทุนระยะสั้น 
การวางแผนและจัดหาเงินทุนระยะยาว โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนของเงินทุน การเช่า และ
การปรับโครงสร้างกิจการ 

      Principles of business financing. Financial markets and 
institutions. Techniques and methods to financing the business. Short-term 
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financial planning and financing. Long-term financial planning and financing. 
Capital structure and costs of capital. Leasing. Corporate restructuring. 

 
01131312 การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางการเงิน    3(3-0-6) 

  (Computer Applications in Financial Analysis)                                             
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01131211      

  หลักการในการวิเคราะห์ทางการเงิน งบการเงิน เครื่องมือในการวิเคราะห์
ทางการเง ิน การพยากรณ์ทางการเง ิน การประเมินมูลค่ากิจการ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงิน 

      Principles of financial analysis. Financial statements. Tools for 
financial analysis. Financial forecasting. Corporate valuation. Use of principle 
software program for financial analysis and decision making. 

 
01131313 การสื่อสารทางการเงิน                                                  3(3-0-6) 

 (Financial Communication) 
  การกำหนดรูปแบบการติดต่อสื่อสารสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย  การบริหารช่อง

ทางการสื่อสารตามระดับของผลตอบแทนและความเสี่ยง การเพิ่มมูลค่ากิจการโดยการ
กำหนดกระบวนการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

      Assigning communication formats for stakeholders. Management 
of communication channel based on a degree of risk and return. Increasing 
ente rpr i se  va lue th rough e f f i c ient  communicat ion p rocesses . 

 
01131315 สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน                                           3(3-0-6) 
  (Credit and Collection) 

  หลักและวิธีการพิจารณาให้สินเชื่อธุรกิจ ประเภทและวิธีการเรียกเก็บเงิน 
หน้าที่และการบริหารงานในแผนกให้สินเชื่อ ขอบเขตของการให้สินเชื่อ กำหนดระยะเวลาใน
การให้สินเชื่อ การสืบฐานะเพื่อให้สินเชื่อ นโยบายการเรียกเก็บเงิน การควบคุมและติดตาม
บัญชีลูกหนี้ 
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      Principles and methods of credit-granting and collection policies 
to all business. Functions of credit and operation of credit department. Scope 
of credit management, credit limited. Investigation and analysis of credit risk. 
Collection policies. Management control of credit and collection operations. 

 
01131316 การจัดการสินทรัพย์ธุรกิจ                                            3(3-0-6)  
  (Business Asset Management)                                        
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01131211                                  

  เทคนิคและวิธีการตัดสินใจในการวางแผนและบริหารเงินทุนหมุนเวียน ตัว
แบบต่าง ๆ ของการจัดการเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้และสินค้าคงเหลือ ปัจจัยและ
ทฤษฎีในการตัดสินใจลงทุนสินทรัพย์ ภายใต้ภาวะการเสี่ยงและความไม่แน่นอน 

      Techniques and decision planning in working capital 
management. Models of cash and marketable securities management. Models 
of account receivable. Models of inventories. Factors and theories in 
investment decisions under risk and uncertainty. 
 
01131321 การเงินระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
  (International Finance)                  
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01131211 

     นโยบายและบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เครื่องมือในการ
ปริวรรตเงินตรา ระบบอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการควบคุมและการส่งเสริมความตกลง
ระหว่างประเทศอันมีผลกระทบกระเทือนต่อกำไร การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ โดย
พิจารณาในแง่เงินทุน ภาษีอากร แรงงาน ปัญหาทางการตลาดและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ 

      Policies and function of international financial institutions. 
Foreign exchange tools. Foreign exchange rate system. Policies of controlling 
and promotions. International agreements that affecting business profit. 
International business operations including capital taxation, labour, marketing 
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problems and international agreements. Operation of foreign department of 
commercial banks. 

 
01131322 การเงินธุรกิจข้ามชาติ     3(3-0-6) 
  (Multinational Business Finance) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01131211 

  ประเภทและวัตถุประสงค์ของธุรกิจข้ามชาติ กลไกของตลาดปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่มีผลกระทบต่อการดำเนิน
ธุรกิจข้ามชาติ วิธีการบริหารความเสี ่ยงโดยใช้เครื ่องมือทางการเงิน การลงทุนในกลุ่ม
หลักทรัพย์ระหว่างประเทศ การจัดทำงบประมาณจ่ายลงทุนข้ามชาติ การบริหารเงินทุน
หมุนเวียน 

  Types and objectives of multinational business. Foreign 
exchange market mechanism. Exposure to currency risk. Application of financial 
instruments and derivatives in the international financial risk management. 
International portfolio investments. Multinational capital budgeting. Working 
capital management. 

 
01131331  สถาบันและตลาดการเงิน                                          3(3-0-6)  
  (Institutions and Financial Markets) 
  ระบบการเงิน ตลาดการเงินและหลักทรัพย์ อุตสาหกรรมบริการทาง
การเงิน ชนิดและความเสี่ยงของสถาบันการเงิน การวิเคราะห์สินเชื่อ การบริการเทคโนโลยี
ทางการเงิน ธนาคารพาณิชย์และสื่อกลางทางการเงิน 
  Financial system. Financial and securities markets. Financial 
service Industry. Types and risk of financial institution. Credit analysis. Financial 
technology services. Commercial bank and financial Intermediaries. 
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01131332 หลักการประกันภัย     3(3-0-6) 
  (Principles of Insurance) 

  หลักและวิธีการดำเนินธุรกิจการประกันวินาศภัย ประกอบด้วยการประกัน
อัคคีภัย การประกันภัยทางทะเล การประกันรถยนต์ การประกันอุบัติเหตุ การประกันชีวิต 
       Principles, management and operations in insurance: fire 
insurance, marine insurance, automobile insurance, accident insurance and life 
insurance.        
 
01131333 หลักการประกันชีวิต                                                   3(3-0-6) 
  (Principles of Life Insurance) 

  ประวัติของการประกันชีวิต ความหมายประโยชน์ของการประกันชีวิตต่อ
ครอบครัว สังคม ธุรกิจ หลักและวิธีการดำเนินธุรกิจการประกันชีวิต ปัจจัยต่าง ๆ ในการ
คำนวณเบี้ยประกันชีวิต ประเภทของการประกันชีวิตแบบต่าง ๆ การเก็บเบี้ยประกันแบบ
เส้นตรง เงินสำรอง มูลค่าเวนคืนเงินสด 

  History of insurance. Definition and advantages of life insurance 
in family, society, business, principles and life insurance business operation. 
Factors in determining premium rates. Types of life insurance and premium 
plan. Reserve and cash surrender value. 
 
01131335 การจัดการธนาคารพาณิชย์                                           3(3-0-6) 
  (Commercial Bank Management) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01131211  
  ลักษณะหน้าที ่และการจัดการของธนาคารพาณิชย์  ระบบการธนาคาร
พาณิชย์ นโยบายปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ การให้กู ้ยืมและการลงทุนเงินสำรอง 
สำนักงานบัญชีของธนาคาร การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เครื่องมือเครดิตประเภทต่าง ๆ 
  Structure, function, management of commercial banks. 
Commercial bank system. Credit granting policies. Bank loans. Investment and 
bank reserves. Clearing house. Foreign exchange. Other credit instruments. 
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01131336 ตลาดการเงินอาเซียน     3(3-0-6) 
  (ASEAN Financial Markets) 
        โครงสร้างและองค์ประกอบของตลาดการเงินในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  บทบาทของธนาคารกลางในกลุ ่มประเทศอาเซียน ตลาดแลกเปลี ่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ การพัฒนาเครื่องมือใหม่ทางการเงินในตลาดการเงิน  ตราสารเพื่อการลงทุน 
ภาษีสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ ใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกรรมทางการเงินในแต่ละ
ประเทศ องค์การกำกับธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศและกรณีศึกษา 
       Structure and composition of financial markets in ASEAN 
economic community.  Roles of central banks in  ASEAN countries. Foreign 
exchange market. Development of new financial instruments in financial 
markets. Investment instruments. Taxes for international transaction. License 
to conduct financial transactions in each country. International financial 
transaction supervision organization. Case studies. 
 
01131338 การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์    3(3-0-6) 
  (Real Estate Valuation) 
  หลักการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  การวิเคราะห์โครงการ การประเมิน
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ การแปลงสภาพอสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน การบริหาร
จัดการด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องและกรณีศึกษา  
       Principles of real estate business management. Project analysis. 
Real estate valuation. Real estate convertion to financial asset. Related legal 
management. Case studies. 
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01131341 การประเมินมูลค่าตราสารหนี้                                         3(3-0-6) 
  (Fixed Income Securities Valuation)    

  ความหมายตราสารหนี้ ประเภทและองค์ประกอบสำคัญของตราสารหนี้ 
นโยบายการเงิน โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย ตลาดตราสารหนี้ กระบวนการซื้อขาย การประเมิน
มูลค่า ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
ตราสารอนุพันธ์ตราสารหนี้ กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ 
  Fixed income securities definition. Types and key features of 
fixed income securities. Monetary policy. Term structure of interest rates. Fixed 
income market. Trading process. Fixed income securities valuation. Return 
calculation and risk analysis. Credit rating. Fixed income derivatives. Fixed 
income investment strategies. 
 
01131342 การวิเคราะห์ตราสารทุน     3(3-0-6)  
  (Equity Securities Analysis)    

  ความหมายของตราสารทุน ลักษณะและประเภทของตราสารทุน ตลาดตรา
สารทุน กระบวนการซื ้อขายตราสารทุน แบบจำลองในการประเมินมูลค่าตราสารทุน        
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิคเบื้องต้น การวิเคราะห์
ความเสี่ยงจากการลงทุน กลยุทธ์การลงทุนในตราสารทุน 
       Equity securities definition. Characteristics and types of equity 
securities. Equity market. Equity securities trading process. Equity valuation 
models. Fundamental analysis. Introduction to technical analysis. Investment 
risk analysis. Equity investment strategies. 
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01131343 การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์และกองทุนรวม                     3(3-0-6) 
   (Portfolio Management and Mutual Fund)    

  ขั้นตอนการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์การลงทุน การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ 
ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์การลงทุนสมัยใหม่ การประเมินผลของกลุ่มหลักทรัพย์การลงทุน 
ความหมายของกองทุนรวม โครงสร้างของกองทุนรวม ประเภทของกองทุนรวม นโยบายการ
ลงทุนของกองทุนรวม การวิเคราะห์ความเสี ่ยงการลงทุนในกองทุนรวม การวัดผลการ
ดำเนินงานของกองทุนรวม  
  Portfolio formation. Portfolio management. Modern portfolio 
theory. Portfolio performance evaluation. Mutual fund definition. Mutual fund 
structure. Types of mutual funds. Mutual fund investment policies. Mutual fund 
performance measurement. 
 
01131344  เครื่องมือจัดการความเสี่ยงทางการเงิน   3(3-0-6)  
  (Financial Risk Management Instruments)                                                
  ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การวัดความเสี่ยงทางการเงิน  
เครื ่องมือจัดการความเสี ่ยงทางการเงิน สัญญาฟอร์เวิร์ด สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญาออปชั่น 
สัญญาสวอปและกรณีศึกษา 
       Risk. Financial risk management. Financial risk measurement. 
Financial risk instruments for hedging. Forward contract. Future contract. Option 
contract. Swap contract. Case studies. 
 
01131411 การวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทางการเงิน                  3(3-0-6) 
  (Strategic Planning and Financial Strategy) 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจและควบคุม
งบประมาณ การตรวจสอบภายใน การสร้างกลยุทธ์และการนำไปใช้ การวางแผนทางการเงิน
และการพยากรณ์ การวางแผนกำไรและต้นทุน กลยุทธ์ทางการเงิน    
  Business environment analysis. Business planning and budget 
control. Internal audit. Strategic formulation and implementation. Financial 
planning and forecasting. Profit and cost planning. Financial strategy. 
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01131441 การวิเคราะห์หลักทรัพย์                                              3(3-0-6) 
  (Securities Analysis)    

  ความเสี่ยงและผลตอบแทนการทุน การหามูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพย์ 
จิตวิทยาทางการเงิน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การคาดคะเนการเติบโตของหลักทรัพย์       
การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิค 

   Risk and return. Securities valuation. Behavioral finance. 
Securities analysis. Securities growth estimation. Fundamental analysis. 
Technical analysis. 
 
01131442 ตราสารอนุพันธ์                                                        3(3-0-6) 
  (Derivatives Securities)  

  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์และการประเมินมูลค่า การประเมิน
มูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาซื้อขายอนาคต การประเมินมูลค่าสัญญาแลกเปลี่ยน 
การประเมินมูลค่าสุทธิอนุพันธ์ 

  Basic concepts of derivative securities and Valuation. Forward 
and futures valuation. Swap valuation. Option valuation. 
 
01131443    วิศวกรรมทางการเงิน                                                    3(3-0-6)  
  (Financial Engineering)  

  ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ย เงินรายปี การประเมินมูลค่าเงินกู้ ส่วนลดกระแสเงิน
สดและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน การจับคู่ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตราสาร 
ความผันผวนและ ความสัมพันธ์ที่เป็นเส้นโค้งระหว่างราคาและอัตราผลตอบแทนของตรา
สาร การสร้างภูมิคุ้มกันให้สินทรัพย์และหนี้สิน การประกันภัยและการจัดการความเสี ่ยง 
คณิตศาสตร์การประกันชีวิต ตราสารอนุพันธ์และการป้องกันความเสี่ยง 
  Theory of interest rate. Annuities. Valuation of loans. Discounted cash 
flows and investment rate of return. Duration matching. Volatility and convexity. 
Immunization of assets and liabilities. Insurance and risk management. Life insurance 
mathematics. Derivatives securities and hedging. 
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01131490 สหกิจศึกษา      6 
  (Cooperative Education)  
  การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมาย 
ตลอดจน การจัดทำรายงานและนำเสนอ 
       On the job training as a temporary employee according to the 
assigned project including report writing and presentation. 
 
01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเงิน                                   3(3-0-6) 
  (Basic Research Methods in Finance) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01131211 

  หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการเงิน การกำหนดปัญหา การวางรูปการ
วิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การ
วิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติสำหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอ 
ผลการวิจัย 
       Principles and research methods in finance. Identification of 
research problems. Formulation of research objectives and hypotheses. 
Collection of data. Construction of questionnaire. Data analysis and 
interpretation. Application of statistics of research. Report writing and 
presentation. 
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01131492 การให้บริการวิชาการทางการเงินแก่สังคมและการฝึกปฏิบัติทางการเงิน       3 
  (Financial Academic Service for Community and Financial Practice) 
  การฝึกปฏิบัติโดยการประยุกต์ความรู้การเงินแก่ประชาชนเพื่อการวาง
แผนการเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ การฝึกปฏิบัติโดยการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนโดย
การฝึกอบรมแบบกลุ่ม การฝึกปฏิบัติโดยการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กร่วมกับ
อาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในโครงการ   
       Financial practice by applying financial knowledge for public 
retirement plan. Financial practice by providing academic service through group 
training. Financial practice by providing consultation for small business 
development with academic advisor. 
 
01131497 สัมมนา                   1 
  (Seminar) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01131211 
  การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการเงิน ในระดับปริญญาตรี 
       Presentation and discussion on current interesting topics in 
finance at the bachelor’s degree level.  
 
01131498  ปัญหาพิเศษ                                                                          3 
  (Special Problems)   
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01131211                                          

  การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเงิน ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็น
รายงาน 

  Study and research in finance at the bachelor’s degree level and 
compile into a written report. 
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2. รายวิชาที่ไม่ใช่รหัสวิชาของหลักสูตร 
01101181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I     3(3-0-6) 
  (Microeconomics I) 
  ความหมายลักษณะและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ ปัญหาเศรษฐกิจ การ
ทำหน้าที่ของระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน และราคาความยืดหยุ ่นของอุปสงค์และ
อุปทาน การใช้อุปสงค์และอุปทานในการปฏิบัติ พฤติกรรมของผู้บริโภคและอรรถประโยชน์ 
ธุรกิจการผลิตและต้นทุนการผลิต ต้นทุนในระยะสั้นและระยะยาว การผลิตในระยะยาว การ
ผลิตในระยะยาวมาก   ซึ่งเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าและมลพิษ การกำหนดราคาผลผลิตใน
ตลาดต่าง ๆ ทฤษฎีราคาในเชิงปฏิบัติ การกระจายรายได้ การกำหนดค่าจ้าง ดอกเบี้ย และ
ผลตอบแทนจากการลงทุน ความยากจน และความไม่เท่าเทียมกัน 
  Meaning, nature and methods of economic study. Economic 
problems. Functioning of the economy. Demand, supply, price, elasticity of 
demand and supply, application of demand and supply. Consumer behaviour 
and utility. Production and cost, short-run cost and long-run cost, production 
in the long-run and the very long-run concerning progress and pollution. Price 
determination in different types of market, application of price theory. Income 
distribution, determination of wage, interest, and return on investment; poverty 
and inequality. 
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01101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I     3(3-0-6)  
  (Macroeconomics I) 
  วิธีการในการวัดรายได้ประชาชาติ ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดรายได้ประชาชาติ 
การเปลี ่ยนแปลงรายได้ประชาชาติ วัฏจักรธุรกิจและการเคลื ่อนไหวขึ ้นลงในรายได้
ประชาชาติ ทฤษฎีและมาตรการของนโยบายการคลัง ระดับราคา การเงินและการธนาคาร 
การวิเคราะห์เงินตราและการวิเคราะห์รายได้ การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การ
ว่างงานและเงินเฟ้อ ความจำเริญเติบโต และการพัฒนาเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 
  National income account. Determination of national income. 
Business cycle and national income fluctuations. Theories and measures of 
fiscal policies. Money and banking, monetary and income analysis. International 
trade and finance. Unemployment, inflation, economic growth and 
development.  Comparative economic systems. 
 
 -สาขาวิชาบัญชี 
01130171  การบัญชีการเงิน        3(3-0-6)  
  (Financial Accounting) 

  หลักการบัญชีทั่วไป วิธีการบันทึกบัญชีขั้นต้นเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ 
สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน สินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน หนี้สินและส่วนของผู้เป็นเจ้าของ 
การจัดทำรายงานทางการเงิน 
  General accounting principles, principles of recording transactions for 
cash, account receivables, note receivables, inventories, investment, tangible and 
intangible assets, liabilities, owner equities; preparation of financial reports. 
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01130172  การบัญชีเพื่อการจัดการ     3(3-0-6) 
  (Management Accounting) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130171 หรือ 01130102 

  ความสำคัญของการบัญชีเพื่อการจัดการ การสะสมต้นทุน ต้นทุนมาตรฐาน 
ต้นทุนตามกิจกรรม การงบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่น การวิเคราะห์ต้นทุน – ปริมาณ – กำไร 
การบัญชีตามความรับผิดชอบ การรายงานตามส่วนงาน การกำหนดราคา การใช้ข้อมูลทางบัญชี
เพ่ือการตัดสินใจ  

  Importances of management accounting, cost accumulation; 
standard costing; activity-based costing; budgeting, flexible budgeting, cost-volume-
profit analysis, responsibility accounting, segment reporting, pricing, use of 
accounting data for decision making. 

 
-สาขาการจัดการ 

01132111 หลักการจัดการ       3(3-0-6) 
  (Principles of Management) 

  แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ งานการจัดการ สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ทางการจัดการของผู้จัดการ การตัดสินใจ การวางแผน การจัด
องค์การ การชักนำและการควบคุม 
  Concepts and evolution of management. Managerial jobs. Business 
environment affecting business management. Business ethics and corporate social 
responsibility. Managerial roles and management functions of managers. Business 
decision-making, planning, organizing, leading, and controlling. 
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01132231 สถิติธุรกิจ       3(3-0-6) 
  (Business Statistics)                                                        
  การนำทฤษฎีและวิธีการทางสถิติมาใช้ในทางธุรกิจ การวัดค่ากลาง และ
การกระจายของข้อมูล การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณช่วงความ
เชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
วิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ การพยากรณ์และสถิตินอนพาราเมตริก 
  Statistics theories and methods for business application, central 
tendency and variation data measurement, probability distribution, sampling 
distribution, confidence interval estimation, hypothesis testing, Chi-square, 
analysis of variance, regression and correlation, forecasting and nonparametric 
statistics. 
 
01132332 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
  (Quantitative Analysis for Decision Making in Business) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01132231 

  บทบาทของการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการแก้ปัญหาทางธุรกิจ แนวคิดและ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือสำหรับการ
ตัดสินใจ แขนงการตัดสินใจ ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์แถวรอคอย การวิเคราะห์มาร์คอฟ 
แบบจำลองการขนส่ง การควบคุมสินค้าคงคลัง การจำลองสถานการณ์และทฤษฎีเกมส์ 

  Roles of quantitative analysis for business problem solving, concept 
and application of linear programming, sensitivity analysis, decision making tools, 
decision tree diagram, probability, queuing, Markov analysis, transportation model, 
inventory control, simulations and game theory. 
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01140221 กฎหมายและภาษีสำหรับธุรกิจ                                  3(3-0-6)  
   (Law and Tax for Business) 
  ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมายระดับนานาชาติ ประเภทของกฎหมาย
ธุรกิจ ความรับผิดทางกฎหมายของธุรกิจ หลักการจัดเก็บภาษีอากร ความรับผิดทางภาษีอากร
ของบุคคลและธุรกิจตามประมวลรัษฎากร ภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร การวางแผนภาษี
เพ่ือบุคคลและธุรกิจ  

  Business and legal environment under the international level. 
Classification of business laws. Legal liabilities of business. Principle of tax collection. 
Personal and business tax liabilities under the revenue code. Excise tax and customs 
tax. Personal and business tax administration.  

 
-สาขาการจัดการผลิต 

01133211 การจัดการการปฏิบัติการ     3(3-0-6)  
  (Operations Management) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01132111 

  หลักการเบื้องต้นของการจัดการการผลิต  ความรู้พื้นฐานในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  ประเภทของกระบวนการผลิตและแผนผัง  ความรู้เบื้องต้นในการจัดการกำลัง
การผลิต  ความสำคัญของทำเลที่ตั้ง การดำเนินงานระบบผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง และ
การจัดการคุณภาพ 

  Basic principles of operations management, introduction to 
product design, classification of process and layout, introduction to capacity 
management, importance of location, operating operation system, managing 
inventory and managing quality. 
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-สาขาวิชาการตลาด 
01134111 หลักการตลาด          3(3-0-6)  
  (Principles of Marketing) 

  ลักษณะและกระบวนการทางการตลาด แนวความคิด บทบาท ความสำคัญ 
หน้าที่และปัจจัยทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรม
ผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด และการวิจัยการตลาดเบื้องต้น 

  Nature and process of marketing. Concepts, role, functions and 
factors of marketing. Market segmentation. Selecting target market. Consumer 
behavior. Marketing mix and marketing research. 

 
  -สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
01417117 แคลคูลลัสสำหรับธุรกิจ     3(3-0-6) 
  (Calculus for Business) 
   ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์ คณิตศาสตร์ทางการเงินเบื้องต้น     
การประยุกต์ทางธุรกิจและการเงิน 
       Limits and continuity, derivatives, integration, basic financial 
mathematics, business and financial applications 
 

 
  



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ใบบันทึกผลการเรียน 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  
ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ชื่อ-นามสกุล...................................................................................รหัสนิสิต.................. .......... 
 หลักสูตร 4 ปี              เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
 หลักสูตร 3 ปี ครึ่ง   ไม่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

วิชาตามหลักสูตร บธ.บ. การเงิน 
จำนวน 

หน่วยกิต 
เกรดทีไ่ด ้

ภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

หมายเหต ุ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30       

1.1 กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  6       

01175 _ _ _ พลศึกษา____________ 1       

และเลือกเรียนจากกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข อีกไม่น้อยกว่า 5       
_ _ _ _ _ _  …………………………………………..…………        
_ _ _ _ _ _  …………………………………………..…………     

1.2  กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3       

_ _ _ _ _ _  …………………………………………..………… 3       

1.3  กลุ่มสาระภาษากับการสือ่สาร 13       

วิชาภาษาอังกฤษ* 9    

01355_ _ _ ภาษาอังกฤษ…………..……………… 3       

01355_ _ _ ภาษาอังกฤษ…………..……………… 3       

01355_ _ _ ภาษาอังกฤษ…………..……………… 3       

วิชาภาษาไทย 3    

_ _ _ _ _ _  …………………………………………..………… 3    

วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 1    

_ _ _ _ _ _  …………………………………………..………… 1    
  



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร 
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วิชาตามหลกัสูตร บธ.บ. (การเงนิ) 
จำนวน

หน่วยกิต 
เกรดทีไ่ด ้

ภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา 

หมายเหต ุ

1.4  กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  5       

01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2       

และเลือกเรียนจากกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลกอีก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

_ _ _ _ _ _  …………………………………………..…………… 3       

1.5  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์  3       

_ _ _ _ _ _  …………………………………………..…………… 3       

2. หมวดวิชาเฉพาะ 91       

2.1  วิชาแกน 30       

01101181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I 3       

01101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I 3       

01130171 การบัญชีการเงิน 3       

01130172 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3       

01131211 การเงินธุรกิจ 3       

01132111 หลกัการจัดการ 3    

01132231 สถิติธรุกิจ 3    

01133211 การจัดการการปฏิบติัการ 3    

01134111 หลกัการตลาด                                                                        3    

01140221 กฎหมายและภาษสีำหรับธรุกิจ                                      3    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร 
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วิชาตามหลักสูตร บธ.บ. (การเงิน) 
จำนวน 

หน่วยกิต 
เกรดที่ได้ 

ภาคเรียน / 
ปีการศึกษา 

หมายเหตุ 

2.2  วชิาเฉพาะบงัคับ  28       

01131212 การเงินบุคคล 3      

01131241 หลักและนโยบายการลงทุน                     3      

01131313 การสื่อสารทางการเงิน                                                               3      

01131322 การเงินธรุกจิขา้มชาติ 3      

01131332 หลักการประกันภยั 3      

01131411 การวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทางการเงิน 3      

01131491 ระเบียบวิธวีิจยัพื้นฐานทางการเงิน                         3      

01131492 การให้บริการวิชาการทางการเงินแก่สังคม 3      

01131497 สัมมนา 1      

01131498 ปัญหาพิเศษ 3      

2.2 วิชาเฉพาะเลือก  33       

ให้เลือกเรียนรายวิชาภาษาตา่งประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

_ _ _ _ _ _  …………………………………………..……………………     

_ _ _ _ _ _  …………………………………………..……………………     

_ _ _ _ _ _  …………………………………………..……………………     

และเลือกเรียน ไม่น้อยกวา่ 24 หน่วยกติ จากตวัอย่างรายวิชาต่อไปนี้ 

01131311 การจัดหาเงินทุนธุรกจิ 3    

01131312 การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางการเงิน 3    

01131315 สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน 3    

01131316 การจัดการสินทรัพย์ธุรกจิ 3    

01131321 การเงินระหว่างประเทศ                 3    

01131331 สถาบันและตลาดการเงิน 3    

01131333 หลักการประกันชีวิต 3    

01131335 การจัดการธนาคารพาณิชย ์       3    

01131336 ตลาดการเงินอาเซียน      3    



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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วิชาตามหลักสตูร บธ.บ. (การเงิน) 
จำนวน 

หน่วยกิต 
เกรดที่ได้ 

ภาคเรียน / 
ปีการศึกษา 

หมายเหต ุ

01131338 การประเมินมูลค่าอสังหารมิทรัพย์                               3    

01131341 การประเมินมูลค่าตราสารหนี้ 3    

01131342 การวิเคราะห์ตราสารทุน 3    

01131343 การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์และกองทุนรวม 3    

01131344 เครื่องมือจัดการความเส่ียงทางการเงิน              3    

01131441 การวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ 3    

01131442 ตราสารอนุพันธ ์ 3    

01131443 วิศวกรรมทางการเงิน 3    

01131490 สหกิจศึกษา 6    

01417117 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ 3    

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6    

_ _ _ _ _ _  …………………………………………..…………     

_ _ _ _ _ _  …………………………………………..…………     

จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 127    

 
นิสิตสอบผ่านแล้ว .................... หน่วยกิต 
กำลังเรียน ............................... หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น ................................ หน่วยกิต 

ลงชื่อ..................................................นิสิต 
(...............................................................) 

วันที่ .........../................./............. 
 

ลงชื่อ................................................... 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

(..............................................................) 
วันที่ .........../................./............. 

 
ลงชื่อ..................................................... 

ประธานหลักสตูร 
(................................................................) 

วันที่ .........../................./............. 
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แบบบันทึกการให้คำปรึกษาแก่นิสิตในการดูแล 
ชื่อ-นามสกุล.....................................................................รหสันิสิต................................... 
หมายเลขโทรศัพท์.............................................................E-mail………………………………. 

ว/ด/ป 
เรื่องที่ปรึกษา 

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ผลของการปรึกษา 
วิชาการ ส่วนตัว 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

  



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ว/ด/ป 
เรื่องที่ปรึกษา 

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ผลของการปรึกษา 
วิชาการ ส่วนตัว 
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