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พบผู้สอน 

 
 
 

รหัสกระบวนวิชา   FIN 2101 

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)      การเงินธุรกิจ 

                    (ภาษาอังกฤษ)  Business Finance 

วัน เวลา สถานที่เรียน   พฤหัสบดี  เวลา 15.30 – 17.20 น.   VPB 301  (Cyber classroom) 

อาจารย์ผู้สอน  รองศาสตราจารย์อรุณี  นรินทรกุล ณ อยุธยา 

ค าอธิบายรายวิชา     ศึกษาถึงจุดมุ่งหมาย และหน้าที่ของผู้บริหารการเงิน การใช้เครื่องมือทางการเงินเบื้องต้น  
หลักการเบื้องต้นในการจัดหาเงินทุน  และการจัดสรรเงินทุนเพื่อใช้ในการด าเนินงาน  เพ่ือที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเงิน  รวมทั้งการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาทั่วไปทางการเงิน 

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน    ต าราวิชา FIN 2101  (มีแบบฝึกหัดเพ่ิมเติมในห้องบรรยาย)  

แนวทางการวัดผล    ข้อสอบปรนัย  สอบร้อยละ 100 

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน     

1. ฟังค าบรรยายให้เข้าใจ 

2. ท าแบบฝึกหัดให้ได้ไม่น้อยกว่าบทละ 3 ข้อ เน้นท าเองไม่ใช่ดู 

3. หัดใช้เครื่องบวกเลขชนิดธรรมดาที่ไม่ใช่เครื่องบวกเลขบนมือถือ 

4. เวลาท าข้อสอบ ข้อที่ยากให้ข้ามไปก่อน ข้อง่าย ๆ มักจะอยู่เป็นข้อหลัง ๆ 

ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน  e-mail :  aruneenarinkul@gmail.com 

id line  ค้นหา LINE จากเบอร์โทรศัพท์ 081 807 0281      

 

 

 

 



 
พบผู้สอน 

 
 
 

รหัสกระบวนวิชา   FIN 2202 

ชื่อกระบวนวิชา  (ภาษาไทย)          สถาบันการเงินและตลาดการเงิน 

  (ภาษาอังกฤษ)      Financial Institutions and Financial Markets 

วัน เวลา สถานที่เรียน   วันจนัทร์   เวลา 09.30 – 11.20 น.    SBB 502   (Online) 

อาจารย์ผู้สอน    อาจารย์ ดร.เปาว์  จ าปาเงิน 

ค าอธิบายรายวิชา     ศึกษาถึงบทบาทและหน้าที่  หลักการบริหารงานและวิธีด าเนินงานโดยเฉพาะการจัดหาเงินทุน  
การใช้เงินทุนของสถาบันการเงินต่างๆ  ทั้งสถาบันการเงินในประเทศ  และสถาบันการเงินระหว่างประเทศ  ทั้งใน
ตลาดเงินและตลาดทุนทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษารู้ถึงผลกระทบจากการด าเนินงานของสถาบันการเงินดังกล่าว  ต่อการ
ตัดสินใจวางนโยบายการด าเนินงานและการวางนโยบายทางการเงินของธุรกิจ 

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน     เอกสารประกอบการบรรยายวิชา FIN 2202  

แนวทางการวัดผล    ข้อสอบปรนัย   สอบร้อยละ 100 

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน     

- ไม่มีค านวณ 

- ออกบรรยาย ข้อสอบ 80 ข้อ ปรนัย 

- ตลาดการเงิน ตราสารทางการเงิน สถาบันการเงิน 

ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน  e-mail :  dr.pao@rumail.ru.ac.th 

id line  :  ajarnpao      

 

Google classroom   

รหัสเข้าห้อง :  aom3sce  

 

 

 

 

 



                  พบผู้สอน 

 

รหัสกระบวนวิชา   fin2203 

ชื่อกระบวนวิชา    (ภาษาไทย)  การเงินและการธนาคาร 

    (ภาษาอังกฤษ) Money and Banking 

วัน เวลา สถานที่เรียน  ศุกร์ 9.30-11.20 VPB402 

อาจารย์ผู้สอน    อาจารย์นนทพร สีหพันธุ์ 

ค าอธิบายรายวิชา  ศึกษาถึงบทบาทของการเงินและการธนาคารในระบบเศรษฐกิจ การพัฒนา
ก้าวหน้าในระบบการเงิน การเครดิตธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์และธุรกิจของธนาคาร ศึกษาเกี่ยวกับปริมาณ
เงินและระดับราคา ภาวะเงินเฟ้อ และเงินฝืดตลอดจนหลักการของระบบการเงินระหว่างประเทศ  

ต ารา/ เอกสารการเรียน  หนังสือวิชา fin2203 และ เอกสารประกอบการเรียนการสอนส่งทางไลน์กลุ่ม 

แนวทางการวัดผล  ข้อสอบเติมค า 20-30 ข้อ และอัตนัย 5-6 ข้อ 

ข้อแนะน าในการเรียนและการสอน   ให้นักศึกษาเข้าไลน์กลุ่มเพ่ือปรึกษาเนื้อหาการเรียนการสอนแนว
ข้อสอบ และติดตามข่าวสารทางการเงิน การลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการธนาคารที่อาจารย์และผู้ร่วม
ชั้นเรียนน าเสนอ  

ช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้สอน  email: nonthaporns@gmail.com 

     ไลน์กลุ่ม 

 
 

 

mailto:nonthaporns@gmail.com


 
พบผู้สอน   

 
 

รหัสกระบวนวิชา   FIN 3204 

ชื่อกระบวนวิชา  (ภาษาไทย)          การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 

   (ภาษาอังกฤษ)      International Financial Management 

วัน เวลา สถานที่เรียน   วันองัคาร  เวลา 09.30 – 11.20 น.    SKB 501 

อาจารย์ผู้สอน    อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ฮันตระกูล 

คำอธิบายรายวิชา     ศึกษาถึงตลาดการเงินระหว่างประเทศ  ระบบการเงินระหว่างประเทศ  ระบบอัตราแลกเปลี่ยน  
เงื่อนไขเสมอภาคระหว่างประเทศและตัวแปรอื่น  การจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  การจัดหาเงินทุน  และ
การจัดการเงินทุนหมุนเวียน 

ตำรา/เอกสารประกอบการเรียน     เอกสารประกอบการสอนวิชา FIN 3204  

แนวทางการวัดผล    ข้อสอบอัตนัย  100% 

ข้อแนะนำในการเรียนการสอน     

 - หากไม่เข้าใจตรงไหน สามารถไลน์มาถามอาจารย์ได้ตลอด 

ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน  e-mail :  hnattawut@hotmail.com 

id line :   dr.big      

Google Meet    https://meet.google.com/omw-owdo-xqf 
Line Group  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hnattawut@hotmail.com
https://meet.google.com/omw-owdo-xqf


พบผู้สอน 
 
 

รหัสกระบวนวิชา   FIN 3205 
ชื่อกระบวนวิชา  (ภาษาไทย)          หลักและนโยบายการลงทุน 

  (ภาษาอังกฤษ)      Principles and Policies of Investment 

วัน เวลา สถานที่เรียน   วันจนัทร์  เวลา 13.30 – 15.20 น.    SKB 502 

อาจารย์ผู้สอน    อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ฮันตระกูล 

คำอธิบายรายวิชา     ศึกษาถึงวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนส่วนบุคคลและธุรกิจ  ลักษณะของหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หลักพ้ืนฐานทั่วๆ  ไปเก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ 

ตำรา/เอกสารประกอบการเรียน     เอกสารประกอบการสอนวิชา FIN 3205  

แนวทางการวัดผล    ข้อสอบอัตนัย  100% 

ข้อแนะนำในการเรียนการสอน      

 - หากไม่เข้าใจตรงไหน สามารถไลน์มาถามอาจารย์ได้ตลอด 

ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน  e-mail :  hnattawut@hotmail.com 

id line  :  dr.big  
Google Meet    https://meet.google.com/ajc-vcif-usy 
Line Group  
     
 

 

mailto:hnattawut@hotmail.com
https://meet.google.com/ajc-vcif-usy


พบผู้สอน 
 
 
 

รหัสกระบวนวิชา   FIN 3207 

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) เทคนิคการวิเคราะห์และการท ารายงานทางการเงิน 

                    (ภาษาอังกฤษ) Techniques of Financial Analysis and Reporting  

วัน เวลา สถานที่เรียน   อังคาร  เวลา 13.30 – 15.20 น.   SBB303  (Online) 

อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ ดร.พรมนัส  สิริธรังศรี 

ค าอธิบายรายวิชา     ศึกษาถึงรูปแบบ วิธีการและเทคนิคการจัดท ารายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงินเพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในการบริหารทางการเงิน 

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน    เอกสารประกอบค าบรรยาย FIN 3207 

www.settrade.com 

www.investing.com 

www.tfac.or.th 

แนวทางการวัดผล    สอบร้อยละ 100 

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน    ท าความเข้าใจเอกสารประกอบการบรรยาย และท าแบบฝึกหัด ค้นคว้าหาข้อมูลตาม
เว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพบัญชี 

ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน    dr.pornmanus@gmail.com  

id line     0960734267 

QR code  กลุ่มไลน์ 

 

 

 

QR classroom  

 

 
 

 

ภาพอาจารย ์

2 น้ิว 

http://www.investing.com/
mailto:dr.pornmanus@gmail.com


 

พบผู้สอน 
 
 

รหัสกระบวนวิชา   FIN 3209 

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)       การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

                    (ภาษาอังกฤษ)   Securities Analysis 

วัน เวลา สถานที่เรียน   อังคาร  เวลา 09.30 – 11.20 น.   SBB 306   (Online) 

อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ ดร.พรมนัส  สิริธรังศรี 

ค าอธิบายรายวิชา     ศึกษาการวิเคราะห์และเลือกสินทรัพย์ทางการเงินเพ่ือการลงทุน  เทคนิคในการวิเคราะห์
หลักทรัพย์  ปัจจัยที่กระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์  การพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์  การวิเคราะห์ภาวะตลาด  การ
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน  การบริหารและการประเมินผลกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน 

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน    เอกสารประกอบค าบรรยาย FIN 3209 

www.settrade.com 

www.investing.com 

www.tfac.or.th 

แนวทางการวัดผล    สอบร้อยละ 100 

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน    ท าความเข้าใจเอกสารประกอบการบรรยาย และท าแบบฝึกหัด ค้นคว้าหาข้อมูล
ตามเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพบัญชี 

ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน    dr.pornmanus@gmail.com  

id line     0960734267 

QR code  กลุ่มไลน์ 

 

 

QR classroom  

 

 
 

 

ภาพอาจารย ์

2 น้ิว 

http://www.investing.com/
mailto:dr.pornmanus@gmail.com


 

พบผู้สอน 
 
 
 

รหัสกระบวนวิชา   FIN 3210 

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)      การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน 

(ภาษาอังกฤษ)   Quantitative Analysis in Finance                     

วัน เวลา สถานที่เรียน      พฤหัสบดี  เวลา  11.30 – 13.20 น.   SKB 503  (Online) 

อาจารย์ผู้สอน     รองศาสตราจารย์อรุณี  นรินทรกุล ณ อยุธยา 

ค าอธิบายรายวิชา     ศึกษาวิเคราะห์โดยน าสถิติและคณิตศาสตร์มาใช้เพื่อหาข้อยุติในการแก้ปัญหาทางการเงิน  
รวมทั้งคณิตศาสตร์ทางการเงิน 

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน    เอกสารประกอบค าบรรยาย FIN 3210  (มีแบบฝึกหัดเพ่ิมเติมในห้องบรรยาย) 

แนวทางการวัดผล    ข้อสอบอัตนัย  สอบร้อยละ 100 

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน     

1. ฟังค าบรรยายให้เข้าใจ 

2. ท าแบบฝึกหัดให้ได้ไม่น้อยกว่าบทละ 3 ข้อ เน้นท าเองไม่ใช่ดู 

3. หัดใช้เครื่องบวกเลขชนิดธรรมดาที่ไม่ใช่เครื่องบวกเลขบนมือถือ 

4. เวลาท าข้อสอบ ข้อที่ยากให้ข้ามไปก่อน ข้อง่ายๆมักจะอยู่เป็นข้อหลังๆ 

ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน  e-mail :  aruneenarinkul@gmail.com 

id line  ค้นหา LINE จากเบอร์โทรศัพท์ 081 807 0281      

 

กลุ่มไลน์    

 



พบผู้สอน 
 
 
 

รหัสกระบวนวิชา   FIN 3211 

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)      การบริหารการเงินธุรกิจ  2 

(ภาษาอังกฤษ)       Financial Management  2 

วัน เวลา สถานที่เรียน      จนัทร์  เวลา  09.30 – 11.20 น.     SKB 502   (Online) 

อาจารย์ผู้สอน     รองศาสตราจารย์อรุณี  นรินทรกุล ณ อยุธยา 

ค าอธิบายรายวิชา     ศึกษาโดยละเอียดถึงการพยากรณ์ทางการเงิน  การจัดหาเงินทุนระยะสั้น  ระยะปานกลาง  
และระยะยาว  โครงสร้างทางการเงินและการใช้  Financial Leverage  การประเมินค่าของเงินทุน  (Cost of 
Capital)  นโยบายการจ่ายเงินปันผล  การประเมินค่าของกิจการ  การรวมและการเลิกกิจการ 

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน    เอกสารประกอบค าบรรยาย FIN 3210   (มีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมในห้อง
บรรยาย) 

แนวทางการวัดผล    ข้อสอบอัตนัย  สอบร้อยละ 100 

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน     

1. ฟังค าบรรยายให้เข้าใจ 

2. ท าแบบฝึกหัดให้ได้ไม่น้อยกว่าบทละ 3 ข้อ เน้นท าเองไม่ใช่ดู 

3. หัดใช้เครื่องบวกเลขชนิดธรรมดาที่ไม่ใช่เครื่องบวกเลขบนมือถือ 

4. เวลาท าข้อสอบ ข้อที่ยากให้ข้ามไปก่อน ข้อง่ายๆมักจะอยู่เป็นข้อหลังๆ 

ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน  e-mail :  aruneenarinkul@gmail.com 

id line  ค้นหา LINE จากเบอร์โทรศัพท์ 081 807 0281      

 
 



                                พบผู้สอน               
รหัสกระบวนวิชา FIN3212 (MB306)  

 
ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)  การบริหารเครดิต 
         (ภาษาอังกฤษ) CREDIT MANAGEMENT  

 
วัน เวลา สถานที่เรียน W 13.30 – 15.20 ทาง Google Meet และไลน ์

        กลุ่มของวิชา FIN3212  
 
อาจารย์ผู้สอน อ.กชกร ช่อไม้ทอง 

 
ค าอธิบายรายวิชา ศึกษาถึงหลักการด าเนินการให้สินเชื่อ  โดยพิจารณางานและการจัดองค์การของแผนกเครดิต  การ
ก าหนดนโยบายและวิธีการพิจารณาในการให้เครดิต  และการติดตามเรียกเก็บหนี้ประเภทของตราสารเครดิต  แหล่งของ
สินเชื่อ  การประเมินผลการบริหารเครดิต 

A study of the principles of credit granting that cover the areas of functions of the credit 
department; policy determination and consideration in credit granting; credit follow-up and collection 
types of credit instruments and sources of credits; credit management evaluation.  

 
ต ารา / เอกสารประกอบการเรยีน  
1) สุนทรี สนทราพรพล. “การบริหารเครดิต.” ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2542. ดาวน์โหลดได้จากระบบ  

e-books ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
2) เอกสารประกอบการบรรยายจ าหน่ายผ่านศูนย์เอกสาร ของคณะบริหารธุรกิจ 

 
แนวทางการวัดผล แบ่งเป็น 2 กรณี 
กรณีที่ 1 ส าหรับนักศึกษาทีไ่ม่มคีะแนนเก็บ จะวัดผลจากคะแนนสอบปลายภาค 100%  
กรณีที่ 2 ส าหรับนักศึกษาที่มีคะแนนเก็บ จะวัดผลจากคะแนนเก็บ และคะแนนสอบปลายภาครวมกัน 
 
ข้อแนะน าในการเรียนการสอน ให้นักศึกษาเข้าไลน์กลุ่มของวชิา FIN3212 เพื่อรับ Link ส าหรบัการเข้าห้องเรียน (Online) 
และเพื่อรับทราบขอ้มูลอื่นๆเก่ียวกับรายวิชาจากอาจารย์ผูบ้รรยาย 
 
ช่องทางในการตดิต่อกับอาจารย์ผู้สอน  
Email Address: kajakorn.c@rumail.ru.ac.th 

QR Code กลุ่มไลน์:   

 

mailto:kajakorn.c@rumail.ru.ac.th


                             พบผู้สอน                
 
รหัสกระบวนวิชา FIN3318 (MB307) 

 
ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)  ธรุกิจกับการคลังรฐับาล 
         (ภาษาอังกฤษ) BUSINESS AND PUBLIC FINANCE 

 
วัน เวลา สถานที่เรียน M 13.30 – 15.20 ทาง Google Meet และไลน ์

      กลุม่ของวิชา FIN3318 

 
อาจารย์ผู้สอน อ.กชกร ช่อไม้ทอง 

 
ค าอธิบายรายวิชา ศึกษาถงึการควบคุมทางการคลังและการเงนิของรฐับาล  ในด้านการปฏิบัติการและการบริหารเปรียบเทียบ  
การบริหารงานของรัฐพาณิชย์และธุรกิจเอกชน  จ าแนกและวิเคราะห์ผลกระทบของการหารายได ้ และการใช้จ่ายของรัฐบาลที่มี
ต่อการด าเนินงานของธุรกิจเอกชน  และความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการคลังกับนโยบายการเงนิ 
  A study of government financing and fiscal control, specific areas dealt with are; fiscal 
policies to maintain economic stabilization and full employment; the effects of fiscal policies on national 
income and operations of private enterprise; the relationship between government fiscal policies and 
monetary policies. on national income and operations of private enterprise; the relationship between 
government fiscal policies and monetary policies. 

 
ต ารา / เอกสารประกอบการเรยีน  
1) หนังสอืเรือง “การคลังรฐับาล Public Finance EC341” โดย รศ.นคร ย้ิมศิริวัฒนะ  ดาวน์โหลดได้จากระบบ e-books ของ

มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
2) เอกสารประกอบการบรรยาย สามารถอีเมล์มาขอ link ส าหรับดาวน์โหลดเอกสารจากอาจารย์ 

 
แนวทางการวัดผล แบง่เปน็ 2 กรณ ี
กรณีที่ 1 ส าหรับนักศึกษาที่ไม่มีคะแนนเก็บ จะวัดผลจากคะแนนสอบปลายภาค 100%  
กรณีที่ 2 ส าหรับนักศึกษาที่มีคะแนนเก็บ จะวัดผลจากคะแนนเกบ็ และคะแนนสอบปลายภาครวมกัน 

 
ข้อแนะน าในการเรียนการสอน ให้นักศกึษาเข้าไลน์กลุ่มของวิชา FIN3318 เพื่อรบั Link ส าหรับการเข้าห้องเรียน (Online) และ
เพื่อรับทราบข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับรายวิชาจากอาจารย์ผู้บรรยาย 
 
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน  
Email Address: kajakorn.c@rumail.ru.ac.th 

QR Code กลุ่มไลน์:  

 

mailto:kajakorn.c@rumail.ru.ac.th


                                พบผู้สอน                 
 
รหัสกระบวนวิชา FIN4319 (MB401) 

 
ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)  การบริหารการเงินสว่นบคุคล 
         (ภาษาอังกฤษ) PERSONAL FINANCIAL MANAGEMENT 

 
วัน เวลา สถานที่เรียน T 13.30 – 15.20 ทาง Google Meet และไลน ์

     กลุ่มของวิชา FIN4319  

 
อาจารย์ผู้สอน อ.กชกร ช่อไม้ทอง 

 
ค าอธิบายรายวิชา ศึกษาถงึการจัดการทางด้านการเงิน  การวางแผนเงินและการแก้ปญัหาทางการเงินทีเ่กิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน
ของบคุคลธรรมดา  การหารายได้การควบคุมค่าใช้จ่าย  การออมทรัพย์และการลงทุน  ความส าคญัของภาษี  การประกนัชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การประกันสังคม 
  A study of financial management; financial planning; the solutions of personal financial 
problems; acquisition of earnings; expenditure controls; savings and investment; the importance of tax; life 
and property insurance; social security. 

 
ต ารา / เอกสารประกอบการเรยีน  
1) ดาริณี ตัณฑวเิชฐ. “การบรหิารการเงินสว่นบคุคล.” ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2543. ดาวน์โหลดได้จากระบบ e-

books ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
2) เอกสารประกอบการบรรยายหลัก จ าหน่ายผ่านศูนย์เอกสารของคณะบริหารธุรกิจ 
3) เอกสารประกอบการบรรยายเสริมเฉพาะบางบท สามารถอีเมลม์าขอ link ส าหรับดาวน์โหลดเอกสารจากอาจารย์ 

 
แนวทางการวัดผล แบง่เปน็ 2 กรณ ี
กรณีที่ 1 ส าหรับนักศึกษาที่ไม่มีคะแนนเก็บ จะวัดผลจากคะแนนสอบปลายภาค 100%  
กรณีที่ 2 ส าหรับนักศึกษาที่มีคะแนนเก็บ จะวัดผลจากคะแนนเกบ็ และคะแนนสอบปลายภาครวมกัน 
 
ข้อแนะน าในการเรียนการสอน ให้นักศกึษาเข้าไลน์กลุ่มของวิชา FIN4319 เพื่อรบั Link ส าหรับการเข้าห้องเรียน (Online) และ
เพื่อรับทราบข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับรายวิชาจากอาจารย์ผู้บรรยาย 
 
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน 
Email Address: kajakorn.c@rumail.ru.ac.th 

 

QR Code กลุ่มไลน์:   

 

mailto:kajakorn.c@rumail.ru.ac.th


พบผู้สอน 
 
 

รหัสกระบวนวิชา   FIN 4213 
ชื่อกระบวนวิชา  (ภาษาไทย)          ตราสารอนุพันธ์และการจัดการความเสี่ยง 

  (ภาษาอังกฤษ)      Derivatives and Risk Management 

วัน เวลา สถานที่เรียน   วันพธุ     เวลา 11.30 – 13.20 น.    SKB 504   (Online) 

อาจารย์ผู้สอน    อาจารย์ ดร.เปาว์  จ าปาเงิน 

ค าอธิบายรายวิชา     ศึกษาถึงตราสารอนุพันธ์  ทฤษฎีตราสารอนุพันธ์  และตัวแปรอ่ืน  ตลาดอนุพันธ์  และ
กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ตราสารอนุพันธ์ 

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน     เอกสารประกอบการบรรยายวิชา FIN 4213  

แนวทางการวัดผล    ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ   สอบร้อยละ 100 

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน     

- ค านวณ 80% 

- ข้อสอบ อัตนัย 5 ข้อ 

- ต้องท าได้ทุกสินค้า 

- รู้จักปัจจัยที่ส่งผลบวกลบต่อราคาสินค้าอ้างอิง 

- ทฤษฎีต่าง ๆ ต้องทราบ จ าสูตรได้ 

- กลยุทธ์ต้องใช้ได้กับทุกสินค้า 

ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน  e-mail :  dr.pao@rumail.ru.ac.th 

id line  :  ajarnpao      

Google Classroom 

รหัสเข้าห้อง :  7vmtgdd 

 

 
 



                      พบผู้สอน 

 

รหัสกระบวนวิชา  fin4324 

ชื่อกระบวนวิชา   (ภาษาไทย)  การวิจัยทางการเงินธุรกิจ 

   (ภาษาอังกฤษ) Research in Business Finance 

วัน เวลา สถานที่เรียน   พุธ 9.30-11.20 TCB604 

อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์นนทพร สีหพันธุ์ 

ค าอธิบายรายวิชา  ศึกษาหลักการวิจัยทางการเงินธุรกิจตั้งแต่การก าหนดประเด็นปัญหา การ
ตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน การน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้
ในการพยากรณ์ ภาวะทางการเงิน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การพัฒนาวัตถุประสงค์ในการวิจัย
ส าหรับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาข้อมูลในอดีตและสถิติเพ่ือเป็นสื่อท าให้การวิจัยได้รับ
ความส าเร็จ 

ต ารา/ เอกสารการเรียน  เอกสารประกอบการเรียนการสอนส่งทางไลน์กลุ่ม 

แนวทางการวัดผล งานวิจัยส่งทางอีเมล 50 คะแนน ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ และอัตนัย 2  ข้อ 

ข้อแนะน าในการเรียนและการสอบ   ให้นักศึกษาเข้าไลน์กลุ่มเพ่ือปรึกษาเนื้อหาการเรียนการสอน แนว
ข้อสอบ ติดตามข่าวสารทางการเงิน และตัวอย่างงานวิจัย 

ช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้สอน  email: nonthaporns@gmail.com 

     ไลน์กลุ่ม 

 

  

 
 

mailto:nonthaporns@gmail.com


 
                 พบผู้สอน 

 

รหัสกระบวนวิชา   fin4325 

ชื่อกระบวนวิชา   (ภาษาไทย)  การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ 

    (ภาษาอังกฤษ) International Finance and Banking 

วัน เวลา สถานที่เรียน  พุธ 13.30-15.20 SBB305 

อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์นนทพร สีหพันธุ์ 

 ค าอธิบายรายวิชา  ศึกษาเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ กลไกการช าระเงินระหว่างประเทศการ
ปริวรรตเงินตราตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา ปัญหาเงินตราระหว่างประเทศ นโยบายควบคุมและส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ นโยบายบทบาทและการด าเนินงานของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ 

ต ารา/ เอกสารการเรียน  หนังสือวิชา fin4325 และเอกสารประกอบการเรียนการสอนส่งทางไลน์กลุ่ม 

แนวทางการวัดผล  ข้อสอบปรนัย 20-30 ข้อ และอัตนัย 4-6  ข้อ 

ข้อแนะน าในการเรียนและการสอบ   ให้นักศึกษาเข้าไลน์กลุ่มเพ่ือปรึกษาเนื้อหาการเรียนการสอน แนว
ข้อสอบ และติดตามข่าวสารทางการเงิน การลงทุนระหว่างประเทศที่อาจารย์และผู้ร่วมชั้นเรียนน าเสนอ  

ช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้สอน  email: nonthaporns@gmail.com 

     ไลน์กลุ่ม 

 
 

mailto:nonthaporns@gmail.com


 
พบผู้สอน 

 

 

 

รหัสกระบวนวิชา   FIN 4326 

ชื่อกระบวนวิชา  (ภาษาไทย)          จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพทางการเงิน 

  (ภาษาอังกฤษ)      Financial Regulations and Ethics  

วัน เวลา สถานที่เรียน   วันจนัทร์     เวลา 13.30 – 15.20 น.    SKB 504   (Online) 

อาจารย์ผู้สอน    อาจารย์ ดร.เปาว์  จ าปาเงิน 

ค าอธิบายรายวิชา     ศึกษาแนวคิด หลักการทฤษฎีจริยธรรม ความส าคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับ
การเงิน สาเหตุที่ต้องมีจริยธรรม รวมถึงศึกษาประเด็นปัญหาด้านจริยธรรมทางการเงินรวมถึงแนวทางการ
เสริมสร้างจริยธรรมในวิชาชีพและการสร้างวินัยทางการเงิน 

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน     เอกสารประกอบการบรรยายวิชา FIN 4326  

แนวทางการวัดผล    ข้อสอบปรนัย   สอบร้อยละ 100 

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน     

- มีทั้งค านวณและบรรยาย 

- ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ 

- เนื้อหาออกทุกส่วน อ่านตั้งแต่หน้าแรก 

ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน  e-mail :  dr.pao@rumail.ru.ac.th 

id line  :  ajarnpao      

Google Classroom 

รหัสเข้าห้อง :  hxiiiso 
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