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คํานํา 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ฉบับน้ีเป็นหลักสูตรปรับปรุงในปี พ.ศ. ....
จัดทําข้ึนเพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนของสาขาวิชาการเงิน    
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย การปรับปรุงครั้งน้ี ได้ดําเนินการโดย
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบัน
การเงิน และนักวิชาการด้านการเงิน มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการเงินมืออาชีพ มีความรู้และทักษะปฏิบัติ 
ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการส่ือสาร และปฏิบัติงานได้ในระดับ
สากล ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานภาคการเงิน จากการขยายตัวของสถาบันการเงิน 
การเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และความต้องการความรู้ด้านการเงินของประชาชนเพ่ือ          
วางแผนการทางการเงิน  หลักสูตรน้ีจึงสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลงไป โดยการเพ่ิมรายวิชา ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้เข้าศึกษาท่ีสนใจประกอบอาชีพทางด้านการเงิน และตลาดแรงงานท่ีมี
ความต้องการผู้มีความรู้และทักษะทางด้านการเงิน 

หลักสูตรฉบับน้ีประกอบด้วย 8 หมวด ได้แก่  หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป  หมวดท่ี 2 ข้อมูล
เฉพาะของหลักสูตร  หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา  หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์  หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
และ หมวดที่ 8 กระบวนการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร  ซ่ึงการนําหลักสูตรฉบับน้ีไปใช้           
ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้การจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ บรรลุพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล           
ศรวิีชัย 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงิน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขต/คณะ/สาขา คณะบริหารธุรกิจ 
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  25571971102724  
 ช่ือภาษาไทย  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
  ช่ือภาษาอังกฤษ   Bachelor of Business Administration   
     Program in Finance 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเต็มภาษาไทย  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) 
 ช่ือย่อภาษาไทย  บธ.บ. (การเงิน) 
 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration (Finance) 
 ช่ือย่อภาษาอังกฤษ  B.B.A. (Finance) 

3.  วิชาเอก 
 ไม่มี 

4.  จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 134  หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาท่ีใช้ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของทุกรายวิชา           
                        ในหมวดวิชาเฉพาะ 
 5.4 การรับนักศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติท่ีเข้าใจภาษาไทยในระดับดี 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปรับปรุงจาก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) เร่ิมดําเนินการใช้หลักสูตรใน
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
  สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุม คร้ังท่ี 4/2562 
   วันท่ี  7 พฤษภาคม 2562 
  สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุม คร้ังท่ี 176-4/2562 
   วันท่ี  28 พฤษภาคม 2562 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
     หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 
 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
 1)   นักวิเคราะห์ทางการเงิน 
 2)   ผู้แนะนําการลงทุนด้านหลักทรัพย์ 
 3)   ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
 4)   นักลงทุนอิสระ 
 5)   อาชีพอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
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9. ชื่อ-สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษา ของอาจารย์ 
    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ลําดับ 
ชื่อ – สกุล / 

 เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีสําเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา 

1 นางสาวมนต์ทนา คงแก้ว 
3 9305 00202 37 7 
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร), 2552 
วท.บ. (สถิติประยุกต์), 2546 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2 นางสาวสุภาพร  ทองราช 
3 9504 00102 13 3 

อาจารย์ บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร), 2550 
บธ.บ. (การเงิน), 2560 
ร.บ. (บริหารรัฐกิจ), 2545 
บธ.บ. (การบัญชี), 2544 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

3 Mr. Bangxin Peng  
E8I527I46 

อาจารย์ M.B.A. (Finance Management), 2551 
 
B.B.A. (International Business  
Management), 2548 

National Institute of  
Development Administration  
Assumption University 

4 นางสาวรักขิฏา เอ่ียมวิจารณ์ 
3 9099 00093 27 1 
 
 

อาจารย์ บช.ม. (การบัญชี), 2550 
บธ.บ. (การบัญชี), 2547 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตภาคใต้ 

5 นายนัดพลพิชัย  ดุลยวาทิต 
3 8001 00812 33 1 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 2550 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2547 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), 2548 
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ), 2538 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

  การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ส่วนหน่ึงมาจากการขับเคลื่อนด้วยนโยบาย
การเงินและนโยบายการคลัง โดยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยดําเนินนโยบายการเงินใช้เป็นเครื่องมือ
ควบคุมปริมาณเงิน อัตราแลกเปล่ียน และต้นทุนของเงิน ซ่ึงได้กําหนดระเบียบมาตรการทางการเงิน
ให้สถาบันทางการเงินถือปฏิบัติ ส่วนนโยบายการคลัง เป็นนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับรายรับ รายจ่าย 
และหารายได้จากการเก็บภาษีต่าง ๆ เป็นต้น นโยบายการคลังจึงเป็นเครื่องมือในการปรับสมดุลทาง
เศรษฐกิจ โดยใช้มาตรการทางภาษีเป็นเครื่องมือในการกําหนดทิศทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการ
พฤติกรรมการบริโภคและการออมมวลรวม การตัดสินใจลงทุนในตลาดทุน รวมท้ังระดับผลผลิต  
และการจ้างงาน  การเรียนรู้ท่ีจะนําเครื่องมือนโยบายการเงินและการคลังไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง              
จะสามารถทําให้ประเทศบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจตามที่ต้ังไว้ 



มคอ.2 

 

4 
 

  จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรีภาคการเงินในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา ระบบ
การเงินโลกมีความเช่ือมโยงกันมากข้ึน มีการเปิดเสรีการทําธุรกรรมต่าง ๆ และการเคลื่อนย้าย
เงินทุนระหว่างประเทศมีมากข้ึน รวมถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ทางการเงิน (Financial Technology: Fin Tech) จะสร้างผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อระบบการเงิน
ของไทยและของโลก ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวิถีการดําเนินชีวิต เทคโนโลยีทาง
การเงินจึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบระบบการเงินของประเทศไทย ซ่ึงเป็นกลไกหน่ึงท่ีสําคัญ
ในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศในยุคดิจิทัล มีนวัตกรรมทางการเงินออกมาหลากหลายรูปแบบ 
โดยในปี พ.ศ.2560 ได้มีโครงการ National e-Payment เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการ
พ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เพ่ือรองรับระบบการชําระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบภาษี เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโครงการ National e-Payment ซ่ึงรัฐบาลผลักดัน
ให้เกิดระบบการชําระเงินท่ีได้มาตรฐานสอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยี สร้างประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจโดยรวม และยังเป็นระบบท่ีรองรับนวัตกรรมทางการเงินของประเทศไทย ตามนโยบาย
ภาครัฐในการเดินหน้าประเทศไทย 4.0 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่  ผ่านกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558-2577) โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 กําหนดไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ 
ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เน้นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มุ่งลดความเหลื่อมล้ําในสังคม โดยต้ังเป้าหมายให้เศรษฐกิจมีการ
ขยายตัวไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5 
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

     จากการท่ีภาคการเงินมีการนําเทคโนโลยีมาใช้มากข้ึน ส่งผลให้การจ้างงานลดลง 
บุคลากรในภาคการเงินจึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี อีกท้ังประเทศไทย
กําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ความรู้ด้านการบริหารและการวางแผนทางการเงินจึงมี
บทบาทและมีความจําเป็นมากย่ิงข้ึน อีกทั้งรัฐบาลได้กําหนดยุทธศาสตร์เน้นการพัฒนาคน ท้ังในมิติ
ของจริยธรรมและมิติของความรู้ผ่านนโยบายประเทศไทย 4.0 มีการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ 
นอกจากให้ความรู้แล้ว ยังต้องรักท่ีจะเรียนรู้ มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วย ซ่ึงการ
สร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ต้องเร่งดําเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย โดยเน้น
รูปแบบการสอน วิธีสอน หรือเทคนิคการสอนต่าง ๆ เน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการนํา
เทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ การสร้างนวัตกรรม การนําคณิตศาสตร์มาใช้เพ่ือการตัดสินใจ  

    ในขณะเดียวกันสังคมและวัฒนธรรมได้รับผลจากกาลเวลาและปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเข้ามา
กระทบ ทําให้ความเป็นอยู่และรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป เช่นความต้องการ
การติดต่อส่ือสารที่รวดเร็ว หรือแม้กระท่ังการทําธุรกรรมทางการเงินหลาย ๆ รูปแบบก็ต้องการความ
รวดเร็วและความมีจริยธรรมทางการเงิน และสังคมไทยยังต้องคงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงามควบคู่กับ
การเรียนรู้ในศาสตร์ใหม่ ๆ ท่ีทันสมัยให้ทันกับโลกของเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ  
      ของมหาวิทยาลัย 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรจําเป็นต้องพัฒนาเชิงรุก เน้นศักยภาพในการผลิตบุคลากรทางด้าน

การเงินท่ีมีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันที เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน และตอบสนองต่อ
การปฏิรูประบบรองรับนวัตกรรมทางการเงินของประเทศไทย ตามนโยบายภาครัฐในการเดินหน้า
ประเทศไทย 4.0 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ผ่าน
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558-2577) ซ่ึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 เน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านการเงินในธุรกิจยุคใหม่ รวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สามารถผ่านการทดสอบและเป็นผู้รับใบอนุญาตต่าง ๆ ในวิชาชีพทาง
การเงิน สามารถนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเงินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงาน
ด้านการเงิน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นบัณฑิตท่ีมีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาการเงิน เพ่ือผลิตบุคลากรทางด้านการเงินท่ีมีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพ          
ในการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจ สามารถใช้
เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ เป็นบัณฑิตท่ีมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการก้าวสู่การประกอบอาชีพ 
สร้างบุคลากรที่พร้อมท่ีจะเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา 

 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านการเงิน เพ่ือ

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ตอบสนองต่อความต้องการแรงงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถศึกษาและ
สร้างสรรค์งานวิจัยด้านการเงินและนวัตกรรมทางการเงินในยุคดิจิทัล ตลอดจนการบริการวิชาการ
แก่สังคม การให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเงินแก่ชุมชน รวมไปถึงการให้ความรู้ระบบการเงิน
รูปแบบใหม่ โดยการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้เป็นบริการทางการเงิน และสามารถสร้าง
ผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีนํานวัตกรรมทางการเงินมาใช้ในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือทําให้เกิดการพัฒนา
อย่างย่ังยืน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยยกระดับการดํารงชีวิตให้มีคุณภาพและมีความม่ันคงมากข้ึน 
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการผลิตกําลังคนเฉพาะทางท่ีมี
คุณภาพ สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิชาชีพ บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมี
คุณภาพ มีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
เพ่ือพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถ ในการแข่งขันและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอย่างย่ังยืน  
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะอื่นของมหาวิทยาลัย 
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่น ดังน้ี 
  13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะอื่น 

  13.1.1 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่ม
วิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ ซ่ึงเปิดสอนโดยสาขาศึกษาท่ัวไป และสาขาภาษาต่างประเทศ 
คณะศิลปศาสตร์ 

  13.1.2 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ เปิดสอนโดย สาขาการบัญชี 
สาขาการตลาด สาขาการจัดการ และสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชาอื่น 
  05-315-001 การเงินธุรกจิ 3(3-0-6) 
 13.3 การบริหารจัดการ 
 การดําเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สํานักงานมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นไปตาม
กระบวนการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอน โดยหลักสูตรสาขาวิชาการเงิน ดําเนินการ
ภายใต้สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีการ
กําหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืนหรือคณะอื่น           
ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือบริหารจัดการการเรียน การสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามท่ีระบุ          
ในหลักสูตร รวมทั้งกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา และการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือเป็นมาตรฐานในการ
ติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหาร                
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  มคอ.2 

7 
 

หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
  ผลิตบัณฑิตด้านการเงิน มีความรู้ ทักษะปฏิบัติ ก้าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถในการ
สื่อสารและปฏิบัติงานได้ และมีคุณธรรมจริยธรรม 
 
 1.2  ความสําคัญของหลักสูตร 

จากการขยายตัวของสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ
ของไทยและการเช่ือมโยงระบบการเงินจากการเปิดเสรีด้านการเงินระหว่างประเทศต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ทําให้เกิดการพัฒนาระบบการเงิน เครื่องมือทางการเงินและ
นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ ท่ีทันสมัยมากข้ึน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมท่ีมี
การพัฒนาคนให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ในทุกช่วงวัย สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ทําให้เกิดความต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ด้านการเงิน            
ในหลายมิติ รวมท้ังมีทักษะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยหลักสูตรสาขาวิชาการเงิน จะสามารถผลิต
บุคลากรทางการเงินท่ีมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
เป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป 
  
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม สํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติ ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 

 1.3.2  มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงิน สอดคล้องตามความ
ต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 1.3.3 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการเงิน เพ่ือพัฒนางาน 
พัฒนาตนเอง และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 1.3.4 มีมนุษยสัมพันธ์ มีภาวะผู้นํา มีเจตคติท่ีดี และสามารถทํางานเป็นทีม 
 1.3.5 มีทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ   
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
    คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 5 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2566 

 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. จัดทําหลักสูตรให้มี
มาตรฐานสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 

1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 

1.1 หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรอง
จาก สกอ. 
1.2 รายงานผลการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้
บัณฑิตและการเปล่ียนแปลงด้าน
การเงิน 

1. ศึกษาการเปล่ียนแปลงความ
ต้องการแรงงานของหน่วยงานผู้ใช้
บัณฑิต  
 
2. สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต  
 
 
 
3. สํารวจภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต 
 
 
4. ปรับปรุงหลักสูตรจากการมีส่วน
ร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต  
ศิษย์เก่า และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

1.1 รายงานผลการศึกษาความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 1 คร้ัง        
ต่อ 2 ปีการศึกษา             
 
2.1 รายงานผลการสํารวจระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต
ใหม่โดยมีระดับความพอใจเฉล่ียไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
 
3.1 รายงานผลสํารวจภาวะการมีงาน
ทําของบัณฑิตมีผลการประเมินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
4.1 รายงานผลการประชุมเพื่อพัฒนา
หลักสูตรทุก 2 ปี 
 
 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการ 

1. ส่งเสริมการเพิ่มวุฒิการศึกษา หรือ
การดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 
 
2. ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ให้มี
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพื่อ
นํามาใช้ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ
สอน 
 
 
 

1.1 รายงานผลการเพิ่มวุฒิการศึกษา
หรือการดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
จากอาจารย์ประจําหลักสูตร           
อย่างน้อย 1 คน ภายในระยะเวลา      
5 ปี 
 
2.1 รายงานผลการเข้ารับการอมรม/
ศึกษาดูงาน ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
ของอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําอย่างน้อย คนละ 1 
ครั้ง ต่อปีการศึกษา 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
 3. สนับสนุนการทําวิจัยและเข้าร่วม

การนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
 
 
 
 
4. ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการ 
 
 

3.1 รายงานผลการทําวิจัย/ ทุน
สนับสนุนการทําวิจัย/ การนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง หรือ 1 เรื่อง ของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 
 
4.1 รายงานผลโครงการบริการทาง
วิชาการ อย่างน้อย ปีละ 1 โครงการ 
 

4. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 1. สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน
เข้ารับการฝึกอบรมหรือดูงาน 
 

1.1 รายงานผลการเข้ารับการอบรม/
สัมมนา/ดูงาน จากบุคลากรสาย
สนับสนุน อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง ต่อ
ปีการศึกษา 
 

5. พัฒนานักศึกษา 1. พัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
2. จัดอบรมความรู้พื้นฐานเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการสอบเป็นผู้รับ
ใบอนุญาต ผู้ให้คําแนะนําการลงทุน
ด้านหลักทรัพย์ (Single Licence) 
 
 
 
 
3. พัฒนานักศึกษาด้านทักษะปฏิบัติ
ทางด้านการเงิน 

1.1 นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ อย่างน้อย   
1 โครงการ ตลอดหลักสูตร และมีผล
การประเมินความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี 
 
2.1 นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ทุกคนเข้าร่วม
อบรมความรู้พื้นฐานเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการสอบเป็นผู้รับใบอนุญาต 
ผู้ให้คําแนะนําการลงทุนด้าน
หลักทรัพย์ (Single Licence) 1 คร้ัง 
ตลอดหลักสูตร และมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
 
3.1 จัดให้มีการฝึกปฏิบัติด้านการเงิน
ในสถานประกอบการ นอกเหนือจาก
การฝึกงานและสหกิจ ในปีการศึกษา
ท่ี 2 ภาคฤดูร้อน และปีการศึกษาที่ 3 
ภาคฤดูร้อน 
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หมวดท่ี  3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
   ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ       
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ไม่รวมเวลาท่ีใช้ในการสอบ 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
           การจัดการศึกษาจะต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ ท้ังน้ีไม่รวมระยะเวลา
สําหรับการสอบ และให้มีจํานวนช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับจํานวนช่ัวโมงเรียนใน        
ภาคการศึกษาปกติ  
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค     
    ไม่มี 
 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 
  ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนธันวาคม – เดือนเมษายน                                                                      
       ภาคฤดูร้อน  เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการเงิน หรือ
สาขาการบัญชี หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า โปรแกรมเน้นวิทยาศาสตร์ 
หรือคณิตศาสตร์ 
   2.2.2 ผู้เข้าศึกษาตามข้อ 2.2.1 จะต้องมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
     การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 1) โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา 
 2) โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
 3) โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 นักศึกษาแรกเข้ามีความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ และมีทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษ
ค่อนข้างน้อย 



  มคอ.2 

11 
 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 จัดการเรียนเพ่ือปรับพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาแรกเข้า ในรายวิชาคณิตศาสตร์และรายวิชา 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการใช้งาน 
 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  จํานวนนักศึกษา ตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อ 2.2.1 
 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 35 35 35 35 35 

2 - 35 35 35 35 

3 - - 35 35 35 

4 - - - 35 35 

รวม 35 70 105 140 140 
คาดว่าจะสําเร็จ

การศึกษา 
- - - 35 35 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

ประเภทรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. รายรับเงินรายได้      

 ค่าธรรมเนียมก◌็รศึกษา 840,000 2,520,000 5,040,000 8,400,000 8,400,000 

2. รายรับเงินงบประมาณ           

  2.1 งบดําเนินงาน 639,370 897,827 1,027,614 1,186,141 1,200,321 

  2.2 งบลงทุน 0 2,000,000 1,000,000 300,000 0 

รายรับเงินงบประมาณ 639,370 2,897,827 2,027,614 1,486,141 1,200,321 

รวมรายรับท้ังหมด 1,479,370 5,417,827 7,067,614 9,886,141 9,600,321 

จํานวนนักศึกษา (คน) 35 70 105 140 140 

รายรับเฉล่ีย (บาท/คน) 42,267 77,397 67,310 70,615 68,573 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
 1. งบบุคลากร 685,115 705,668 726,838 748,643 771,103 

 2. งบดําเนินงาน 436,400 605,200 815,200 1,095,200 1,095,200 

   2.1 ค่าตอบแทน 86,400 115,200 115,200 115,200 115,200 

   2.2 ค่าใช้สอย 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 

   2.3 ค่าวัสดุ 70,000 210,000 420,000 700,000 700,000 

 3. งบเงินอุดหนุน 184,075 184,075 184,075 184,075 184,075 

   3.1 ค่าใช้จ่ายงานวิจัย 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

   3.2 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ 34,075 34,075 34,075 34,075 34,075 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) (ต่อ) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

4. งบรายจ่ายอื่น 135,750 135,750 135,750 135,750 135,750 
    4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 

   4.2 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750 

    4.3 โครงการทุนการศึกษาให้
นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี 

-    120,000  120,000  120,000  120,000  

 5. ค่าเส่ือมราคา -    400,000  400,000  400,000  400,000  

    5.1 ค่าเส่ือมราคาครุภัณฑ์ -    400,000  400,000  400,000  400,000  

 รวมรายจ่ายท้ังหมด 1,441,340 2,030,693  2,261,863  2,563,688  2,586,128  

 จํานวนนักศึกษา (คน) 35  70  105  140  140  

 รายจ่ายเฉล่ีย (บาท/คน) 41,181 29,010  21,541  18,312  18,472  
  

2.7  ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงสื่อหลัก 
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 และ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
เทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2551 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลักสูตร 
 3.1.1  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  134 หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   
  1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า   32 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษา   12 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
   1.5 กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 2 หน่วยกิต 
   1.6 กลุ่มวิชาเลือก (ศึกษาท่ัวไป) 6 หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   96 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 34 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ                             47 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก                              15 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

  
  3.1.3 รายวิชา 
  1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                               ไม่น้อยกว่า 32   หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า   12   หน่วยกิต 

ให้เลือกศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 
       1.1.1 รายวิชาภาษาไทย 
   01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
     Thai for Communication 
   01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
     Thai Writing Skills 

และ ให้เลือกศึกษา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 
       1.1.2 รายวิชาภาษาต่างประเทศ 
   01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
     English for Everyday Use 
   01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
     English Communication Skills 
   01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
     English Conversation 
   01-312-004 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
     Reading Skills in English 
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   01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
     Writing Skills in English 
   01-312-006   ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 
     English for Work 
   01-313-009 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
     Chinese for Communication 
   01-314-010 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
     Malay for Communication 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
      ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 
   01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกต่อสงัคม 3(3-0-6) 
     Citizen and Public Consciousness 
    และ ให้เลือกศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 
  1.2.1 รายวิชามนุษยศาสตร์ 
   01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม 3(3-0-6) 
     Morals and Ethics 
   01-021-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
 Human Relations and   
 Personality Development 
 01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 
  General Psychology 
 01-021-010 วัฒนวิถีแห่งการดํารงชีวิต  3(3-0-6) 
  Life Style Enhancement 
 1.2.2 รายวิชาสังคมศาสตร์ 
 01-022-002 สังคมกับการปกครอง  3(3-0-6) 
  Society and Government 
 01-022-008 อาเซียนศึกษา  3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
 01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 
  Life and Sufficiency Economy   
 01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้  3(3-0-6) 
  Southern Cultures and Traditions 
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 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
 ให้เลือกศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 
 1.3.1 รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
 02-031-004 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  Man and Environment 
 02-031-005 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร  3(3-0-6) 
  Environment and Resources Management 
 02-031-009 แหล่งพลังงานทางเลือก  3(3-0-6) 
  Alternative Energy Resources 
 1.3.2 รายวิชาเทคโนโลยี 
 01-032-001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษา  3(3-0-6) 
  Information Technology for Study Skills 

    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์         ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
  ให้เลือกศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 
 02-040-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6)
  Mathematics for Everyday Use 
 02-040-006 สถิติในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6)
  Statistics for Everyday Use 
 1.5 กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ         ไม่น้อยกว่า   2 หนว่ยกิต 
  ให้เลือกศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี  
 01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ  2(1-2-3) 
  Health and Well-Being 
 01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย  2(1-2-3) 
  Thai Performing Art 
 01-050-004 ผู้นํานันทนาการ  2(1-2-3) 
  Recreation Leadership 
 01-050-005 กีฬาลีลาศ  2(1-2-3)
  DanceSport 
 01-050-012 แบดมินตัน  1(0-2-1)
  Badminton 
 01-050-014 วอลเลย์บอล  1(0-2-1)
  Volleyball 
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 1.6 กลุ่มวิชาเลือก (ศึกษาท่ัวไป) ไม่น้อยกว่า       6     หน่วยกิต 
  นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยต้องเป็นรายวิชา                
ในหมวดศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ท้ังนี้
ต้องสอดคล้องกับข้อกําหนดดังนี้ 
  1. กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ ให้เลือกศึกษาได้อีกไม่เกิน 1 หน่วยกิต 
  

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ                            ไม่น้อยกว่า     96    หน่วยกิต 
  2.1  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                                       34    หน่วยกิต 
      ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ี 

05-111-101 หลักการบัญชี 
Principles of Accounting 

 3(3-0-6) 

05-211-101 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

 3(3-0-6) 

05-311-001 สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 

 3(3-0-6) 

05-311-003 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 
Business Law and Taxation 

 3(2-2-5) 

05-311-004 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 
Principles of Microeconomics 

 3(3-0-6) 

05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 
Principles of Macroeconomics 

 3(3-0-6) 

05-311-106 องค์การและการจัดการ 
Organization and Management 

 3(3-0-6) 

05-311-107 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 
Business English I 

 2(1-2-3) 

05-311-108 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 
Business English II 

 2(1-2-3) 

05-311-314 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ    
New Venture and Entrepreneurship 

 3(3-0-6) 

05-315-001 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

 3(3-0-6) 

05-411-101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 
Information Technology for Business 

 3(2-2-5) 
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  2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ 47 หน่วยกิต 
   ให้ศึกษา  40  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 
 

05-315-203 การเงินส่วนบุคคล 
Personal Finance 

 3(3-0-6) 

05-315-310 การจัดการการเงิน 
Financial Management 

 3(3-0-6) 

05-315-311 หลักการลงทุน 
Principles of Investment 

 3(3-0-6) 

05-315-312 การจัดการและควบคุมความเสี่ยงทางการเงิน 
Management and Control of Financial Risk  

 3(3-0-6) 

05-315-313 การประกันวินาศภัย 
Non-Life Insurance 

 3(3-0-6) 

05-315-314 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ  
Multinational Corporate Finance 

 3(3-0-6) 

05-315-315 การลงทุนในตลาดอนุพันธ์และนวัตกรรมทางการเงิน 
Derivatives Investment and Financial 
Innovations 

 3(3-0-6) 

05-315-316 ตลาดการเงินและเครื่องมือทางการเงิน 
Financial Markets and Instruments 

 3(2-2-5) 

05-315-323 เครื่องมือการวิเคราะห์ทางการเงินและบัญชี 
Analysis Tools in Finance and Accounting 

3(2-2-5) 

05-315-425 ประเด็นร่วมสมัยทางการเงิน 
Contemporary Issues in Finance  

 3(2-2-5) 

05-315-426 การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Financial Management 

 3(2-2-5) 

05-315-429 จรรยาบรรณทางการเงินและการกํากับดูแลกิจการ 
Ethics in Finance and Coporate Governance 

 3(3-0-6) 

05-315-434 สัมมนาการเงิน    
Seminar in Finance 

 1(0-2-1) 

 
 
 
 
 

05-315-202 การประกันชีวิต 
Life Insurance 

 3(3-0-6) 
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 และให้ศึกษา 7 หน่วยกิต สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกรายวิชาสหกิจศึกษาทางการเงิน 

จากรายวิชา ต่อไปน้ี 
05-315-435 การเตรียมความพร้อมฝึกงานและสหกิจศึกษา          

Preparation for Internship and Cooperative 
Education 

  1(0-2-1) 

05-315-436 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

   6(640) 

 หรือให้ศึกษา 7 หน่วยกิต สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกรายวิชาการฝึกงานทางการเงิน                   
จากรายวิชา ต่อไปน้ี 

05-315-428 การวิจัยทางการเงิน 
Research in Finance  

  3(2-2-5) 

05-315-435 การเตรียมความพร้อมฝึกงานและสหกิจศึกษา          
Preparation for Internship and Cooperative 
Education 

  1(0-2-1) 

05-315-437 การฝึกงานทางการเงิน 
Internship in Finance 

   3(320) 

 

  2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก                                     ไม่น้อยกว่า   15  หน่วยกิต 
     ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ี 

     กลุ่มการประกันภัย  
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
     กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงิน  

05-315-204 คณิตศาสตร์ประกันภัยเบ้ืองต้น 
Introduction to Actuarial Science 

3(3-0-6) 

05-315-205 การวางแผนการเงินเพ่ือวัยเกษียณ 
Financial Planning for Retirement 

 3(3-0-6) 

05-315-206 คณิตศาสตร์การเงินเบ้ืองต้น 
Introductory Financial Mathematics 

3(3-0-6) 

05-315-208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางการเงิน 
Quantitative Analysis for Financial Decision 
Making 

 3(2-2-5) 

05-315-209 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการจัดการทางการเงิน 
Software Package Usage for Financial 
Management 
 

 3(2-2-5) 
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      กลุ่มการเงินการธนาคาร 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
   
        กลุ่มการลงทุน  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
    นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาท่ีเปิดสอน 
ในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและหัวหน้าสาขา 

05-315-424 การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพ่ือการ
จัดการทางการเงิน 
Computer Applications for Financial 
Management 

 3(2-2-5) 

05-315-427 เทคโนโยลีทางการเงิน 
Finance Technology 

 3(3-0-6) 

05-315-430 การธนาคารดิจิทัล 
Digital Banking 

 3(3-0-6) 

05-315-432 พ้ืนฐานบล็อกเชน 
Blockchain Basics 

 3(3-0-6) 

05-315-433 การจัดการความเสี่ยงของเทคโนโลยีทางการเงิน 
FinTech Risk Management 

 3(3-0-6) 

05-315-207 สถาบันการเงิน 
Financial Institutions 

3(3-0-6) 

05-315-318 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน 
Financial Planning and Control 

 3(3-0-6) 

05-315-319 เศรษฐศาสตร์การเงิน 
Financial Economics 

 3(3-0-6) 

05-315-320 การวาณิชธนกิจ 
Investment Banking 

 3(3-0-6) 

05-315-317 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ 
Securities Analysis and Portfolio Management 

 3(2-2-5) 

05-315-321 การจัดการสินเช่ือ  
Credit Management 

 3(3-0-6) 

05-315-322 การวิเคราะห์การเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
Real Estate Finance and Investment Analysis 

 3(3-0-6) 

05-315-431 การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ 
Asset Valuation 

 3(3-0-6) 
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 3.1.4  แผนการศึกษา 
   

ปีการศึกษาที่ 1 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษา (1) 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกต่อสังคม 3(3-0-6) 
05-111-101 หลักการบัญชี 3(3-0-6) 
05-211-101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
05-311-106 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
 รวม 18 หน่วยกิต 

 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 1-2(T-P-E) 
05-311-004 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 
05-311-107 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 2(1-2-3) 
05-315-001 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
05-411-101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 3(2-2-5) 
      รวม 18-19 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 2 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาเลือก (ศึกษาท่ัวไป 1) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษา (2) 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ   0-1(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (1) 3(T-P-E) 
05-311-003 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 3(2-2-5) 
05-311-001 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6) 
05-311-108 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 2(1-2-3) 
    รวม 20-21 หน่วยกิต 

 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษา (3) 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาเลือก (ศึกษาท่ัวไป 2)  3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (2) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (1) 3(T-P-E) 
05-315-202 การประกันชีวิต 3(3-0-6) 
05-315-203 การเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

 ภาคฤดูร้อน 
 การฝึกปฏิบัติด้านการเงินในสถานประกอบการ I 0(320) 
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ปีการศึกษาที่ 3 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษา (4) 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (3) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (2) 3(T-P-E) 
05-311-314 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
05-315-310 การจัดการการเงิน 3(3-0-6) 
05-315-311 หลักการลงทุน 3(3-0-6) 
05-315-312 การจัดการและควบคุมความเสี่ยงทางการเงิน 3(3-0-6) 

                                                                        รวม 21 หน่วยกิต 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (4) 3(T-P-E) 
05-315-313 การประกันวินาศภัย 3(3-0-6) 
05-315-314 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
05-315-315 การลงทุนในตลาดอนุพันธ์และนวัตกรรมทางการเงิน 3(3-0-6) 
05-315-316 ตลาดการเงินและเครื่องมือทางการเงิน 3(3-0-6) 
05-315-323 เครื่องมือการวิเคราะห์ทางการเงินและบัญชี      3(2-2-5) 
                                                    รวม 18 หน่วยกิต 

 
 ภาคฤดูร้อน 

 การฝึกปฏิบัติด้านการเงินในสถานประกอบการ II 0(320) 
 
 

 
 
 
 



มคอ.2 

 

24 
 

ปีการศึกษาที่ 4 
 
 สําหรับนักศึกษากลุ่มท่ีเลือกรายวิชาสหกิจศึกษา 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (5) 3(T-P-E) 
05-315-425 ประเด็นร่วมสมัยทางการเงิน 3(2-2-5) 
05-315-426 การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
05-315-429 จรรยาบรรณทางการเงินและการกํากับดูแลกิจการ 3(3-0-6) 
05-315-434 สัมมนาการเงิน 1(0-2-1) 
05-315-435 การเตรียมความพร้อมฝึกงานและสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 

รวม 14 หน่วยกิต 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 2   
05-315-436 สหกิจศึกษา 6(640) 

รวม 6 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 4 
  
 สําหรับนักศึกษากลุ่มท่ีเลือกรายวิชาการฝึกงานทางการเงิน 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (5) 3(T-P-E) 
05-315-425 ประเด็นร่วมสมัยทางการเงิน 3(2-2-5) 
05-315-426 การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
05-315-428 การวิจัยทางการเงิน 3(2-2-5) 
05-315-429 จรรยาบรรณทางการเงินและการกํากับดูแลกิจการ 3(3-0-6) 
05-315-434 สัมมนาการเงิน 1(0-2-1) 
05-315-435 การเตรียมความพร้อมฝึกงานและสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 

รวม 17 หน่วยกิต 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 2   

05-315-437 การฝึกงานทางการเงิน 3(320) 
  รวม 3 หน่วยกิต 
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3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
 
    ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

UU-VWX-YZZ 
UU หมายถึง คณะ 

01 คือ คณะศิลปศาสตร์ 

02 คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
05 คือ คณะบริหารธุรกิจ 

  สําหรับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

V หมายถึง สาขา 
0   คือ สาขาศึกษาท่ัวไป 
3   คือ สาขาภาษาต่างประเทศ 

   WX หมายถึง กลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
10 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา 

     11 คือ รายวิชาภาษาไทย 
     12 คือ รายวิชาภาษาอังกฤษ 
     13 คือ รายวิชาภาษาจีน 
     14 คือ รายวิชาภาษามลายู 
    20 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     21 คือ รายวิชามนุษยศาสตร์ 
     22 คือ รายวิชาสังคมศาสตร์ 
    30 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     31 คือ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
     32 คอื รายวิชาเทคโนโลยี 
    40 หมายถึงกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
    50 หมายถึง กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 

สําหรับหมวดวิชาเฉพาะ 
 V หมายถึง สาขา 

1 คือ สาขาการบัญชี 
2 คือ สาขาการตลาด 
3 คือ สาขาการจัดการ 

      4   คือ สาขาระบบสารสนเทศ 
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 สําหรับสาขาการจัดการ 
  WX หมายถึง สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 
   11 คือ   กลุ่มวิชาการจัดการท่ัวไป 
   12  คือ   กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
   13  คือ   กลุ่มวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
   14  คือ   กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
   15  คือ   กลุ่มวิชาการเงิน     

   Y หมายถึง ปีท่ีควรศึกษา 
    0  จัดให้ศึกษาในภาคเรียนใดก็ได้ 
    1  ควรจัดให้ศึกษาในช้ันปีท่ี 1 

   2  ควรจัดให้ศึกษาในช้ันปีท่ี 2     
   3  ควรจัดให้ศึกษาในช้ันปีท่ี 3 
   4  ควรจัดให้ศึกษาในช้ันปีท่ี 4 
  ZZ หมายถึง  ลําดับท่ีของรายวิชาในกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 

 
  ความหมายของรหัสหน่วยกิตและการจัดช่ัวโมงเรียน 
        C(T-P-E) 

C       หมายถึง  จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน 
T       หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงศึกษาภาคทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
P       หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงศึกษาภาคปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
E       หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงการค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา 
 

01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร         3(3-0-6) 
   Thai for Communication 
   วิชาบังคับก่อน: - 
   Prerequisite: - 

 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  การฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน  การอ่านและการฟังเพ่ือจับใจความสําคัญ  การสื่อ
ความคิดด้วยการพูดและการเขียน  และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อผสมในการ
นําเสนอ 
Thai language skills needed for communication; skill practice in 
listening, speaking, reading, and writing; reading and listening for main 
idea; speaking and writing to express ideas; applications of 
multimedia technology in presentation 

 
01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย                                                     3(3-0-6) 
 Thai Writing Skills 
 วิชาบังคับก่อน: -
  
 Prerequisite: - 

สาํนวนและรูปแบบการเขียนภาษาไทย  การพัฒนาทักษะในการเขียนบทความ 
ข้อความ และเรียงความ  เทคนิคในการเขียนวรรณกรรม เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี 
บทละคร และร้อยแก้ว  หลักการและกลยุทธ์ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์  เทคนิคใน
การร่าง การแก้ไข และการเรียบเรียง  การฝึกให้เกิดแนวคิดและรูปแบบสํานวน
โวหาร  การพัฒนาทักษะในการเขียน 
Thai writing styles and forms; writing skills development in articles, 
paragraphs and short essays; writing techniques in particular form of 
literature: short stories, fictions, non-fictions, plays, and poetry; 
principles and strategies of creative writing; drafting, revising and 
editing techniques; practicing to generate ideas and rhetorical styles; 
practical skills development in writing 
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01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
 English for Everyday Use
 วิชาบังคับก่อน: - 

  Prerequisite: - 
 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและไวยากรณ์ท่ี 
ไม่ซับซ้อน  คําศัพท์และสํานวนท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน 
English language skills; listening, speaking, reading and writing; 
fundamental grammar; vocabulary and expressions in everyday use 

 
01-312-002 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
 English Communication Skills  
 วิชาบังคับก่อน: - 
  Prerequisite: - 
  ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ คําศัพท์และไวยากรณ์ท่ีจําเป็นในการ 

สื่อสารการอ่านเร่ืองสั้น  การเขียนเพ่ือสื่อความ 
  English listening, speaking, reading, and writing skills; vocabulary and 
  grammar necessary for communication; reading short passages;  

writing to communicate 
 

01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
 English Conversation   
   วิชาบังคับก่อน: - 
  Prerequisite: - 
  การทักทาย  การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน  การกล่าวลา  การขอโทษ  การขอบคุณ 

การกล่าวแสดงความรู้สึกยินดีและเสียใจ  การแสดงความคิดเห็น  การนัดหมาย  
การพูดโทรศัพท์  การซ้ือขายและต่อรองราคา  การสั่งอาหาร  การสอบถามและ
บอกทิศทาง 
Greetings; introducing oneself and others; saying good bye; 
apologizing; thanking; expressing feelings: congratulations, sympathy; 
giving opinions; making an appointment; telephoning; purchasing and 
bargaining; ordering food; asking and giving directions 
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01-312-004 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
 Reading Skills in English  
   วิชาบังคับก่อน: - 
  Prerequisite: - 

กลยุทธ์ในการอ่าน การหาหัวข้อเรื่อง ประโยคใจความหลัก และรายละเอียด
สนับสนุน  การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ  การเดาความหมายจากบริบท คําเติม
คําอ้างอิง  การคาดการณ์และการทํานายข้อความล่วงหน้า  ข้อเท็จจริงและความ
คิดเห็น  การอ่านแบบเร็ว  การลําดับเหตุการณ์  การตีความ 

  Reading strategies: identifying topics, main ideas, and supporting  
  details; using English-English dictionary; guessing the meaning using  
  contextual clues, affixes and references; previewing and predicting;  
  facts and opinions; speed reading; sequencing; inference 

 
01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
 Writing Skills in English  
   วิชาบังคับก่อน: - 
  Prerequisite: - 
  ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน  การเขียน 

ประโยค  การเขียนเรียงความระดับย่อหน้า  ประเภทของงานเขียน การกรอก 
แบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การบันทึกประจําวัน และการจดข้อความ 
โดยย่อ  การเขียนสรุปจากเร่ืองท่ีอ่าน 
Similarities and differences between spoken and written languages; 
sentence writing; paragraph writing; types of written pieces: form 
filling, personal letter writing, diary writing, and note-taking; writing            
a summary from reading articles 
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01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน               3(3-0-6)
 English for Work  
   วิชาบังคับก่อน: - 
  Prerequisite: - 

การอ่านประกาศรับสมัครงาน  การเขียนประวัติส่วนตัวและจดหมาย
สมัครงาน  การสัมภาษณ์งาน  โครงสร้างองค์กร  คําศัพท์และสํานวน
เพ่ือการปฏิบัติงานและการสื่อสารในสํานักงาน  การนําเสนอ 
Reading job advertisements; writing resume and application letter; 
job interview; organization chart; vocabulary and expressions for 
working and communicating in offices; presentation 
 

01-313-009 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร      3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  
   วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

  พ้ืนฐานการใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสาร  รูปแบบอักษรภาษาจีน  การออกเสียง
  ภาษาจีน  โครงสร้างประโยคภาษาจีนกลาง การวางตําแหน่งคําและไวยากรณ์  
  คําถ้อยคํา และสํานวนภาษาจีนกลางท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน 

  Basic of Mandarin for communication; Chinese characters; Pinyin  
  pronunciation; Mandarin sentence structure, word order, and  

 grammar; common Mandarin words, phrases and expressions for  
 everyday use 
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01-314-010 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร      3(3-0-6) 
 Malay for Communication  
   วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับภาษามลายูและอักษรรูมี  คําท่ีใช้ท่ัวไปและการอ่านออก 

เสียง  คํา ถ้อยคํา โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์  ทักษะเบ้ืองต้นในการฟังและ
การสนทนาในชีวิตประจําวันด้วยถ้อยคําและสํานวนภาษาท่ีถูกต้อง 

  Basic knowledge of Malay and Rumi alphabet; common words and 
  pronunciation; words, phrases, sentence structures, and grammar;  

basic skills in listening and speaking for everyday conversation with  
appropriate expressions 

 
01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม      3(3-0-6) 
 Morals and Ethics  
   วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ธรรมชาติของชีวิต  ความจําเป็นท่ีมนุษย์ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม  ความแตกต่าง
 ระหว่างค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม  แนวคิดและทฤษฏีทางจริยธรรม   
 เป้าหมายและหลักเกณฑ์การตัดสินตามหลักจริยธรรมและการตัดสินใจด้วย 
 คุณธรรม  ทฤษฎีและประเด็นปัญหาทางจริยธรรมร่วมสมัย  ความเช่ือมโยง 
 ระหว่างศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม  กฎเกณฑ์ทางคุณธรรมและจริยธรรมและ 
 การประยุกต์ใช้เน้นความเข้าใจและการปฏิบัติเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
  Nature of life; moral and ethical essence of humans; the distinction  

of values, morals and ethics; ethical concepts and ethical theories;  
goal and criteria for ethical decision making and moral judgment; 
ethical theories and contemporary issues; the connection of religions, 
morals and ethics; ethical and moral criteria and application for 
understanding and proper practice for peaceful co-existence 
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01-021-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ      3(3-0-6) 
 Human Relations and Personality Development  
   วิชาบังคับก่อน: - 
  Prerequisite: - 
  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์  พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์   

การปรับปรุงตนเองเพ่ือสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลในองค์การและสังคม   
มารยาททางสังคมและกิจกรรมนันทนาการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
Basic knowledge of human relations; human behavior and social  
interactions; self-improvement to create relationship within  
organization and society; social manners and recreational activities; 
personality development 

 
01-021-003 จิตวิทยาท่ัวไป       3(3-0-6) 
 General Psychology 
   วิชาบังคับก่อน: - 
  Prerequisite: - 

ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา  รูปแบบของพฤติกรรม  กระบวนการทางจิตวิทยา 
เพ่ือการพัฒนามนุษย์  การรับสัมผัส การรับรู้ การเรียนรู้ เชาวน์ปัญญา อารมณ์ 
การจูงใจ บุคลิกภาพ และสุขภาพจิต  ปัจจัยทางจิตวิทยาและบทบาทของสังคมต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์  การปรับตัวเพ่ือคุณภาพของชีวิต 

  Psychological theories and concepts; psychological aspects of human 
  behavior; psychological procedures for human development;  

sensation, perception, learning, intelligence, emotion, motivation,  
personality, and mental health; psychological factors and social 
influences on human  behavior; personal adjustments for quality              
of life 
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01-021-010 วัฒนวิถีแห่งการดํารงชีวิต       3(3-0-6) 
 Life Style Enhancement 
   วิชาบังคับก่อน: - 
  Prerequisite: - 
  สุขภาวะองค์รวม  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ทักษะชีวิตกับการพัฒนาจิตสาธารณะ   
  เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  พหุวัฒนธรรมกับวิถีประชาธิปไตย   

การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
  Holistic well-being; life and environment; life skills and the cultivation  

of public minded value; sufficiency economy and folk wisdom;  
pluralism and democratic ways of life; life-long learning for  
sustainable development 

 
01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกต่อสังคม      3(3-0-6) 
 Citizen and Public Consciousness 
   วิชาบังคับก่อน: - 
  Prerequisite: - 
 องค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย  กติกาทางสังคม   
 สิทธิมนุษยชน  การยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง  ความรับผิดชอบ 
 ต่อสังคม  หลักความเสมอภาคและพึ่งพาตนเอง  จิตสาธารณะและจิตสํานึกทาง 
 ศีลธรรมของพลเมืองโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมและการปฏิบัติ 
  Knowledge of being good citizen in democracy; social regulations;  

human rights; recognition of diversity and difference; social  
responsibility; equality and self-reliance; public mind and moral  
consciousness of citizen by learning and practicing good manners 
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01-022-002 สังคมกับการปกครอง      3(3-0-6) 
 Society and Government  
   วิชาบังคับก่อน: - 
  Prerequisite: - 
  วิวัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองของไทย  อํานาจอธิปไตยและ 

รูปแบบการปกครอง  การปกครองแบบประชาธิปไตย  แนวความคิด ทฤษฎี และ 
อุดมการณ์ทางการเมือง  สถาบันและกระบวนการทางการเมือง  ปัจจัยเกื้อหนุน 
และปัญหาอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมือง 

  Development of Thai politics and government; sovereignty and forms  
of government; democratic government; political concepts, theories,  
and ideology; political institutions and processes; supporting factors 
and obstacles to social and political changes 

 
01-022-008 อาเซียนศึกษา       3(3-0-6) 
 ASEAN Studies 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยาของประเทศอาเซียน 
 ความหลากหลายทางการเมืองและวัฒนธรรม  ศาสนาและประเพณีท่ีโดดเด่น   
 ลักษณะพ้ืนที่ ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม  ความขัดแย้งและ 
 การร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน  สังคมสมัยใหม่และความเป็นสากล 
 การพัฒนาและความร่วมมือของอาเซียนด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการค้า   
 ระบบเศรษฐกิจของอาเซียน  พัฒนาการของประชาคมอาเซียน  บทบาทของ 
 อาเซียนกับภูมิภาคอ่ืน 
 History, sociology, and anthropology of ASEAN countries; political and 
 cultural diversity; religious and the prominent traditions; landforms, 
 natural resources, and environment; conflicts and cooperation of  
 ASEAN countries; modernization and globalization; agricultural,  
 industrialized and merchandized cooperation and development;  
 ASEAN economic system; ASEAN Community development; roles of  
 ASEAN on other regions 
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01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง                          3(3-0-6) 
 Life and Sufficiency Economy  
   วิชาบังคับก่อน: - 
   Prerequisite: - 
  ความเป็นมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิวัฒนาการของโครงสร้างระบบ 

เศรษฐกิจไทย  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและชุมชน   
การบริหารจัดการที่ดี  การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน  โครงการพระราชดําริและการนํามาใช้ในภาคธุรกิจการเกษตรและ
อุตสาหกรรม  กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 

  Background of the philosophy of sufficiency economy; development  
of Thai economy structure; sufficiency economy applications for living  
in a family and in community; good governance practices in  
organizations; developing sufficiency economy in individual, family  
and community level; royal-initiated projects and their applications in  
agribusiness and industrial sectors; case study of sufficiency economy 
in community 

 
01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้      3(3-0-6) 
 Southern Cultures and Traditions 
   วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
   อัตลักษณ์ของชาวใต้ภาษาพ้ืนเมือง สําเนียงภาษา วัฒนธรรม คติชนและความเช่ือ  
   ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาของสังคมไทยมุสลิมและ 

ไทยพุทธ  เทศกาลเฉลิมฉลองและงานร่ืนเริง  การอนุรักษ์และรักษาประเพณีของ
ชาวใต้ในยุคปัจจุบัน  ทัศนศึกษาและกิจกรรม 

  Identity of the Southerner: indigenous language, dialects, cultures and 
  beliefs, folklore and folk wisdom, tradition and sacred activities;  
  Muslim and Buddhist communities in the South; festivals and folk  
  entertainment; the conservation of southern traditions in  
  contemporary contexts; field, studies and working activities 
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02-031-004 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม      3(3-0-6) 
 Man and Environment 
   วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: -
 ระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรทางธรณีและส่ิงทําลายดิน   

บรรยากาศและมลพิษทางอากาศ  นํ้าและมลพิษทางนํ้า  สารปราบศัตรูพืช             
สารปนเป้ือนอาหาร  การวิเคราะห์ระบบของประชากร ชุมชนและสิ่งแวดล้อม   

  ทัศนศึกษาเชิงนิเวศ 
  Ecological systems; natural resources; geologic natural resources and  
  Geo-hazards; the atmosphere and air pollution; water and water  
  pollution; pesticides; food additives; population, community, and  
  environment systems analysis; eco field trip required 
 

02-031-005 ส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร      3(3-0-6) 
 Environment and Resources Management 
   วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

  ความรู้พ้ืนฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร  หลักนิเวศวิทยาและ 
  สมดุลธรรมชาติ  ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์  มลพิษ 
  สิ่งแวดล้อม  การป้องกันและแก้ไขมลพิษ  มลพิษกับปัญหาสุขภาพ  กฎข้อบังคับ 

 เกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสานและ 
 การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

  Basic knowledge of environment and resources management; 
  principles of ecology and natural balance; classifications of natural 
  resources and  their conservation; environmental pollution;  
  preventing and solving pollution problems; pollution and health  
  problems; laws and regulations related to environmental impacts;  
  integrated environmental management and sustainable development 
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01-031-009 แหล่งพลังงานทางเลือก      3(3-0-6) 
 Alternative Energy Resources 
   วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ชีวมวล นํ้าข้ึน           
นํ้าลง ไฟฟ้า จากพลังนํ้า ลมและคลื่น ระบบและกระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนรูป
ของพลังงาน เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน ข้อดีข้อเสียของพลังงานทางเลือก            
การจัดเก็บพลังงาน 
Sources of alternative energy; solar, geothermal, biomass, tidal, 
hydroelectric, wind, and wave energy; systems and methods of 
energy conversion; energy production technology; advantages and 
disadvantages of alternative energy; energy storages 

 
01-032-001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษา      3(3-0-6) 
 Information Technology for Study Skills 
   วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศ  วิธีแสวงหา
  สารสนเทศ  การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ  การเรียบเรียงและนําเสนอ
  สารสนเทศ  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล  จริยธรรมและระบบ
  ป้องกันข้อมูลสารสนเทศ  การฝึกฝนและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ 
  Computer applications and information systems; information sources; 
  information searching; information analysis and synthesis, information 
  composition and presentation; data collection and database  
  management; ethics and information protection; hands-on practice  
  and information system applications 
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02-040-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน        3(3-0-6) 
  Mathematics for Everyday Use 
   วิชาบังคับก่อน: - 
   Prerequisite: -  
   ระบบจํานวน  คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและการนําไปใช้ เช่น เศษส่วน ทศนิยม  

อัตราส่วนร้อยละการช่ังตวงวัด  การแปรผัน  พ้ืนท่ีและปริมาตร  เรขาคณิต 
วิเคราะห์  สมการเชิงเส้นและกราฟ  อัตราส่วนตรีโกณมิติ  ทักษะและ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

   Number system; basic mathematics and applications: fractions,  
decimals, ratios and percentage; weights and measurements;  
variation; area and volume; analytic geometry; linear equations and  
graphs; trigonometric  ratios; mathetacal skills and process and 
applications for everyday use 

 
02-040-006 สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Statistics for Everyday Use 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติ  สถิติพรรณนา  ความน่าจะเป็นและการแจกแจง   
 ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม  การแจกแจงทวินามและการแจกแจงปกติ 
 การประมาณค่าพารามิเตอร์  การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ 
 การถดถอย การประยุกต์สถิติในการใช้งานท่ัวไป 
 Foundations of statistics; descriptive statistics; probability and  
 probability distribution of random variables; binomial and normal  
 distributions; parameter estimation; hypothesis testing; correlation  
 and regression analysis; statistical applications for everyday use 
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01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ 2(1-2-3) 
 Health and Well-Being 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ความหมายและหลักการของสุขภาพและสวัสดิภาพ  สุขภาพทางกายและจิตใจ  
 องค์ประกอบท่ีมีผลต่อสุขภาพทางกาย  ความจําเป็นในการควบคุมสุขภาพ 
 ทางอารมณ์และจิตใจ  พิสัยของสวัสดิภาพเช่น สภาพทางอาชีพ สภาพทางสังคม  
 สภาพทางทรัพย์สินเงินทอง สภาพทางกายภาพ และสภาพทางสังคม  สุขภาพใน 
 แง่กายภาพและจิตภาวะ  ลําดับข้ันความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของมาส 
 โลว์  พฤติกรรมของมนุษย์ท่ีมีผลเกี่ยวข้องกับสุขภาพและสวัสดิภาพ 
 Meaning and principles of health and well-being; physical and mental 
 health; factors effecting physical health; essentials of emotional and 
 mental health; domains of wellbeing: career, social, financial,  
 physical, and community wellbeing; subjective and psychological  
 aspects of wellbeing; Maslow’s hierarchy of needs; contemporary  
 health and wellbeing consideration; human behavior related to  
 health and well-being 
 
01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย      2(1-2-3) 
  Thai performing Art 
  วิชาบังคับก่อน: - 
  Prerequisite: - 
  ประเภทของศิลปะการฟ้อนรําและละครรําของไทย  ลักษณะรูปแบบของการ 

ขับร้องและฟ้อนรําในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย  องค์ประกอบ ตัวละคร และ
 การแต่งกายสําหรับการเต้นรําและฟ้อนรําในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ละครรํา โขน ลิเก  

และลําตัด  รูปแบบการแสดงและเทคนิคของเพลงบอก การขับร้องและฟ้อนรํา 
มโนราห์  การฝึกทักษะในการขับร้องและฟ้อนรําอย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีถนัด เช่น
เพลงบอกและมโนราห์ 

  Classifications of Thai dancing art and dance drama; styles patterns  
and characteristics of Thai singing and dancing in various regions;  
forms characters and costumes for Thai dancing in central region  
such as dance drama, Khon, Like and Lumtad; performing styles and  
techniques of  impromptu duet and Manora dancing in southern  
region; practical skills in performing particular kind of singing and  
dancing such as impromptu duet and Manora 
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01-050-004 ผู้นํานันทนาการ          2(1-2-3) 
 Recreation Leadership  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ความรู้และทักษะสําหรับผู้นํานันทนาการ  บทบาทของผู้นําการติดต่อสื่อสาร 
 ระหว่างบุคคลและองค์กร  ทฤษฎีแรงจูงใจและกระบวนการกลุ่ม  การเตรียมตัว 
 เพ่ือกิจกรรมกลางแจ้งและการเดินทาง  การบริหารจัดการนันทนาการเกี่ยวกับ  

การกําหนดตารางเวลา การตลาด งบลงทุน การเงิน และส่ิงอํานวยความสะดวก  
อ่ืน ๆ  การจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยง 

 Foundational leadership knowledge and skills within the recreational 
 field; roles of leadership in interpersonal and organizational 
 communication; motivational theories and group dynamics; outdoor 
 activities and trips preparation; recreational management related to 
 scheduling, marketing, budgeting, financing, and facilities;  safety and  
 risk management 
 

01-050-005 กีฬาลีลาศ       2(1-2-3) 
 DanceSport 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 หลักการและการฝึกปฏิบัติเทคนิคลีลาศแบบมาตรฐานและละตินลักษณะ 

และรูปแบบดนตรีประกอบการลีลาศ  ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับลีลาศ  
องค์ประกอบของการลีลาศเก่ียวกับการก้าวเท้า การทรงตัว การวางท่า การ
เหน่ียวรั้ง และการกะเวลา  การวางตัวและรูปแบบของการก้าวเท้า  จังหวะและ
ลีลา  ดุลยภาพระหว่างการทํางานของกล้ามเน้ือและหัวใจ  กฎ กติกา มารยาท
ของกีฬาลีลาศ 
Principles and practices in Standard and Latin Dances techniques; 
character and style of music for dances; dance-music relationship; 
elements of dances: footwork, poise, posture, hold, and timing; 
dance positions and basic step patterns; rhythm and styles; a unique 
blended balance of cardio and muscle; rules, regulations, and 
etiquettes 
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01-050-012 แบดมินตัน          1(0-2-1) 
 Badminton 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ความรู้พ้ืนฐาน  การปฏิบัติทักษะพ้ืนฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม 
 สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแข่งขัน 
 Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing  
 physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging  
 badminton competition 
 

01-050-014 วอลเลย์บอล          1(0-2-1) 
 Volleyball 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ความรู้พ้ืนฐาน  การปฏิบัติทักษะพ้ืนฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม 
 สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแข่งขัน 
 Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing  
 physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging volleyball  
 competition  
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05-111-101 หลักการบัญชี 
Principles of Accounting 
วิชาบังคับก่อน:- 
Prerequisite:- 

3(3-0-6) 

ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี  ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี  
รูปแบบธุรกิจ  จรรยาบรรณวิชาชีพทางบัญชี  กรอบแนวคิดสําหรับการรายงาน
ทางการเงิน  หลักการและวิธีการบันทึกตามหลักการบัญชีคู่  การบันทึกรายการ
ในสมุดบัญชีขั้นต้น  บัญชีแยกประเภท  งบทดลอง  รายการปรับปรุงและการ
ปิดบัญชี  การจัดทํากระดาษทําการ  งบการเงินสําหรับกิจการให้บริการและ
กิจการซ้ือขายสินค้า  การบัญชีภาษีมูลค่าเพ่ิม  กระแสเงินสดและการบริหาร
สินค้าคงคลัง 
Definition and objectives of accounting; benefits of accounting; 
type of business; accounting professional ethics; conceptual 
framework for financial reporting; principles and methods of 
double-entry accounting; transactions recording in book of original 
entry; ledger account; trial balance; posting adjusting and closing 
entries; worksheet preparation; financial statement of service and 
merchandising firms; value added-tax accounting; cash flow and 
inventory management 

 

05-211-101 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 
วิชาบังคับก่อน:- 
Prerequisite:- 

3(3-0-6) 

บทบาทและความสําคัญของการตลาดท่ีมีต่อสังคมและเศรษฐกิจ  การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการตลาด  การพัฒนาแนวความคิดทางการตลาด  กิจกรรม
และหน้าท่ีทางการตลาด  ลักษณะและพฤติกรรมการซ้ือในตลาดผู้บริโภคและ
ตลาดอุตสาหกรรม  ส่วนประสมทางการตลาด  กลยุทธ์การตลาด  ผลกระทบ
ของดิจิทัลเทคโนโลยีต่อกลยุทธ์ทางการตลาด  จริยธรรมการตลาดและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
Roles and importance of marketing in the society and economy; 
marketing environment analysis; development of the marketing 
concepts; marketing activities and marketing functions; buying 
behavior in consumer market and industrial market; marketing mix; 
marketing strategies; the impact of digital technology on marketing 
strategies; marketing ethics and social responsibilities 
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05-311-001 สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 
วิชาบังคับก่อน:- 
Prerequisite:- 

 3(3-0-6) 

บทบาทของสถิติในกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ  วิธีการเก่ียวกับ การเก็บ
รวบรวม การพรรณนา การสรุป การวิเคราะห์ การนําเสนอ และการ
ตีความหมายข้อมูลทางสถิติ  ความน่าจะเป็นและการกระจายความน่าจะเป็น  
การแจกแจงปกติ  การสุ่มตัวอย่างและการกระจายตัวของค่าตัวอย่าง  การ
ประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
และค่าสัมประสทิธ์ิการตัดสินใจ  
Role of statics in business decision-making process; methods of 
collecting, describing, summarizing, analyzing, presenting, and 
interpretation of statistical data; probability and probability 
distributions; the normal distribution; sampling and sampling 
distributions; estimation and hypothesis testing; analysis of 
variance, correlation and regression analysis, correlation coefficient 
and coefficient of determination 

 
05-311-003 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 

Business Law and Taxation 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite:- 

3(2-2-5) 

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังองค์การธุรกิจ  กฎหมายควบคุมการดําเนินงานของ
ธุรกิจ  กฎหมายซ้ือขาย เช่าทรัพย์ เช่าซ้ือ กู้ยืม ต๋ัวเงิน และแรงงาน ภาษีตาม
ประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีอ่ืน ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง   
Laws relating to business establishment; laws governing business 
operation; laws on purchases, leases, hire purchases, loans, bills 
and labor; taxes under the revenue code; personal income tax; 
corporate income tax and others related taxes 
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05-311-004 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 
Principles of Microeconomics 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite:- 

3(3-0-6) 

แนวคิดของเศรษฐศาสตร์จุลภาค  อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพตลาด          
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน  ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค  ทฤษฎีการ
ผลิต ต้นทุนการผลิต  รายรับและกําไรจากการผลิต  การกําหนดราคาและ
ปริมาณ  การผลิตของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่
สมบูรณ์  ตลาดปัจจัยการผลิต 
Concepts of microeconomics; demand, supply and market 
equilibrium; elasticity of demand and supply; theory of consumer 
behavior; theory of production; cost of production; revenue and 
profit; price and output determination in perfectly and imperfectly 
competitive markets; factor market 

 
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 

Principles of Macroeconomics 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite:- 

3(3-0-6) 

แนวคิดของเศรษฐศาสตร์มหภาค  บัญชีรายได้ประชาชาติ  การกําหนดข้ึนเป็น
รายได้ประชาชาติดุลยภาพ  แบบจําลองอุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวม  
ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด  ตลาดการเงิน  นโยบายการเงิน  การคลังและนโยบาย 
การคลัง  ดุลการชําระเงิน  ตลาดเงินตราต่างประเทศและการกําหนดอัตรา
แลกเปลี่ยน  โครงสร้างระบบเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
Concepts of macroeconomics; national income accounting; 
determination of equilibrium national income; aggregate demand - 
aggregate supply model; inflation and deflation; financial market; 
monetary policy; public finance and fiscal policy; balance of 
payment; foreign exchange market and exchange rate 
determination; economic structure and economic situations 

 
   



มคอ.2 

 

46 
 

05-311-106 องค์การและการจัดการ 
Organization and Management 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite:- 

3(3-0-6) 

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ  แนวความคิดและวิวัฒนาการ
ทางการจัดการ  การวางแผน การจัดองค์การ การนํา และการควบคุม การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์  การจัดการเชิงกลยุทธ์  การติดต่อสื่อสารและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร  การตัดสินใจ  การจัดการความเปลี่ยนแปลง  จริยธรรม
ทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 
General principles of organization and management; concepts and 
development of management; planning, organizing, leading and 
controlling; human resource management; strategic management; 
communication and communication technology; decision making; 
change management; business ethics and social responsibility 

 
05-311-107 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 

Business English I 
วิชาบังคับก่อน:  - 
Prerequisite:  - 

2(1-2-3) 

โครงสร้างของภาษาอังกฤษ  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษท่ัวไปเกี่ยวกับการพูด   
การฟัง การอ่าน และการเขียน  คําและสํานวนสําหรับการติดต่อทางธุรกิจ  วลี
และคําศัพท์ท่ีใช้ในการสนทนา  แนวทางในการเขียนและการนําเสนอด้วย
ภาษาอังกฤษ  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการพัฒนาใช้คําศัพท์
ทางธุรกิจโดยการฝึกหัด กรณีศึกษา และการแสดงบทบาท 
Structure of English language; general English language skills in 
speaking, listening, reading, and writing; words and expressions for 
business communication; phrases and terms used in conversation; 
guidelines for business English writing and presentations; English 
skills and vocabulary development through exercises, case studies, 
and role plays 
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05-311-108 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 
Business English II 
วิชาบังคับก่อน: 05-311-107  ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 
Prerequisite: 05-311-107  Business English I 

2(1-2-3) 

คําศัพท์ทางธุรกิจท่ัวไปเช่น คําศัพท์ทางการโฆษณา คําศัพท์ทางการเงิน 
คําศัพท์ทางการลงทุน คําศัพท์ทางการตลาดและการขาย คําศัพท์ท่ีใช้ในการ
ประชุม คําศัพท์ท่ีใช้ในการเจรจาต่อรอง คําศัพท์ทางคอมพิวเตอร์ และคําศัพท์
ท่ีใช้ในการจ้างงาน  การใช้คําย่อและตัวย่อ  การเขียนจดหมายทางธุรกิจ  การ
อ่านกราฟและแผนภูมิ  ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการสัมภาษณ์  ภาษาอังกฤษท่ีใช้ใน
การนําเสนอ  การฝึกหัดใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
Common business vocabulary including advertising vocabulary, 
finance vocabulary, investment vocabulary, marketing-sales 
vocabulary, business meetings vocabulary, negotiations 
vocabulary, computer vocabulary, and employment vocabulary; 
abbreviations and acronyms; business letters; graphs and charts; 
interviews; presentations; business English exercises in various 
environment 

 

05-311-314 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ    
New Venture and Entrepreneurship 
วิชาบังคับก่อน:- 
Prerequisite:  - 

3(3-0-6) 

แนวคิดและลักษณะของการสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ  ข้ันตอน
การสร้างธุรกิจใหม่  การวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจ  การศึกษา
ความเป็นไปได้  การจัดทําแผนธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจ  การประเมินแผน
ธุรกิจ     การเป็นผู้ประกอบการกับการใช้อินเทอร์เน็ต  การเป็นผู้ประกอบการ
ระดับสากล 
Concepts and characteristiocs of new ventures and 
entrepreneurship; starting a new venture; analyzing and evaluating 
business opportunities; feasibility study; business plan and 
business development; evaluating a business plan; 
entrepreneurship and the internet; international business 
entrepreneurship 
 

  



มคอ.2 

 

48 
 

05-315-001 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 
วิชาบังคับก่อน:  05-111-101  หลักการบัญชี 
Prerequisite:  05-111-101  Principles of Accounting 

3(3-0-6) 

ขอบเขต ลักษณะ และบทบาทของการบริหารการเงิน  การวิเคราะห์งบการเงิน   
การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน  การบริหารเงินทุนหมุนเวียน           
การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด  การบริหารลูกหน้ี  
การบริหารสินค้าคงเหลือ  มูลค่าเงินตามเวลา  งบลงทุน  การจัดหาเงินทุน
ระยะสั้น การจัดหาเงินทุนระยะปานกลาง  การจัดหาเงินทุนระยะยาว  
โครงสร้างทางการเงิน  ต้นทุนของเงินทุน 
Scopes, characteristics and roles of financial management; financial 
statements analysis; financial planning and forecasting; working 
capital management; cash and marketable securities management; 
accounts receivable management; inventory management; time 
value of money; capital budgeting; short-term financing; 
intermediate-term financing; long-term financing; financial 
structure; cost of capital 

 

05-315-202 การประกันชีวิต 
Life Insurance 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ความเส่ียงด้านการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง  คณิตศาสตร์ประกันภัย
เบ้ืองต้น  หลักการและประเภทต่างๆ ของการประกันชีวิต  เงินกองทุนและเงิน
สํารองประกันชีวิต  การกําหนดราคาประกันชีวิตและต้นทุนของการประกันชีวิต  
ปัจจัยหลักในการคํานวณเบ้ียประกันชีวิต  การเก็บเบ้ียประกัน  สัญญาประกันชีวิต  
พระราชบัญญัติประกันชีวิต  การประกันชีวิตตามกฎหมายอิสลาม  การประกันชีวิต
ควบการลงทุน  การวางแผนประกันชีวิต  
Insurance risk and risk management; introduction to actuarial science; 
principles and types of life insurance; fund and premium reserve; life 
insurance pricing and cost of life insurance; primary factors for 
premium calculation; premium collection; contract of life insurance; 
Life Insurance Act; life insurance policy; life insurance under Islamic 
law; unit-linked life insurance; life insurance planning 
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05-315-203 การเงินส่วนบุคคล 
Personal Finance 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

การกําหนดวัตถุประสงค์ทางการเงินของวงจรชีวิตของแต่ละบุคคล  การจัดหาเงิน
และการใช้จ่ายของบุคคล  การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลและการควบคุม  
การออมและการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ  การใช้เครดิตท่ีเหมาะสม  การวางแผน
ประกันชีวิต  การวางแผนภาษีส่วนบุคคลและการชําระเงินภาษีรายได้                
การวางแผนทางการเงินหลังเกษียณอายุ 
Determination of financial objectives of individual life cycle; personal 
financing and spending; personal financial planning and control; 
saving and efficient investment; appropriate credit usage; life 
insurance planning; personal tax planning and income tax payment; 
financial planning after retirement 

 

05-315-204 คณิตศาสตร์ประกันภัยเบื้องต้น 
Introduction to Actuarial Science 
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 
 

 พ้ืนฐานของคณิตศาสตร์ประกันภัย  ทฤษฎีและวิธีการของความน่าจะเป็น  การ
กระจายข้อมูลแบบต่อเน่ืองและแบบไม่ต่อเน่ือง  การกระจายแบบหลายตัวแปร   
การประเมินมูลค่ากระแสเงินสด  แนวเดินแบบสุ่ม  ทฤษฎีดอกเบ้ีย  แบบจําลองท่ี
ใช้ในการกําหนดราคาหลักทรัพย์  ตารางชีพ  การสร้างแบบจําลองของการประกัน
ชีวิต  การจําลองความไม่แน่นอนของกระแสเงินสด  การประยุกต์ใช้เทคนิค
ประกันภัยในการประกันชีวิตและคํานวณอายุคาดหวังของมนุษย์ 
The basics of actuarial science; theory and methods of probability; 
discrete and continuous distributions; multivariate distribution; valuing 
series of cash flow; the simple random walk; theory of interest; 
capital asset pricing model; the life table; modelling of life insurance; 
simulation of uncertain cash flow; applications of actuarial techniques 
to life insurance and predicting human life expectancy 
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05-315-205 การวางแผนการเงินเพ่ือวัยเกษียณ 
Financial Planning for Retirement 
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 หลักการเก่ียวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ  การประกันสังคม  กองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ  การ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือวัยเกษียณ  การลงทุนสําหรับการวางแผนเพ่ือวัยเกษียณ  
กระบวนการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณ  บทบาทของนักวางแผนทาง
การเงินกับการวางแผนเพ่ือวัยเกษียณ 
Principles of retirement planning; social security; government pension 
fund; provident fund; retirement mutual fund; risk management for 
retirement; investment for retirement planning; financial planning 
process for retirement; the role of financial planners in planning for 
retirement 

 

05-315-206 คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น 
Introductory Financial Mathematics 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

วิธีการทางคณิตศาสตร์เบ้ืองต้นทางด้านการเงินและการบัญชี หัวข้อบทเรียน
ประกอบด้วย ฟังก์ชัน ลิมิต ลําดับ สมการเชิงเส้น เมตริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์            
ค่าเหมาะท่ีสุด และแบบจําลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต  การคํานวณทาง
คณิตศาสตร์เกี่ยวกับ ค่าปัจจุบันและมูลค่าสะสมของเงิน การคิดดอกเบ้ียและอัตรา
ส่วนลด การชําระเงินงวด ค่าเสื่อม อัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ ตราสารหน้ี และ
หลักทรัพย์อ่ืน ๆ  
Basic mathematical methods used in finance and business; topics 
cover include functions, limits, sequences, linear equations, matrices, 
determinants, optimization, and Input-Output models; mathematical 
calculation of present value and accumulated value of money, 
interest rate and discount rate; annuity settlement; depreciation, 
return rate of debentures, bonds and other securities 
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05-315-207 สถาบันการเงิน 
Financial Institutions 
วิชาบังคับก่อน: 05-311-005  หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 
Prerequisite: 05-311-005 Principles of Macroeconomics 

3(3-0-6) 

 บทบาทและความสําคัญของสถาบันการเงินต่อเศรษฐกิจ  ประเภทและหน้าท่ีของ
สถาบันการเงินในตลาดเงินและเครื่องมือต่าง ๆ  การกํากับดูแลโดยธนาคารกลาง 
ประเภทและหน้าท่ีของสถาบันการเงินในตลาดทุนและเครื่องมือต่าง ๆ  การกํากับ
ดูแลสถาบันการเงินในตลาดทุน 
Roles and significance of financial institutions to economy; types and 
functions of financial institutions and relevant instruments in money 
market, supervision of central bank; types and functions of financial 
institutions and corresponding  instruments in capital market; 
supervision of financial institutions in the capital market 
 

05-315-208 
 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางการเงิน 
Quantitative Analysis for Financial Decision Making 
วิชาบังคับก่อน: 05-311-001  สถิติธุรกิจ   
Prerequisite: 05-311-001  Business Statistics  

3(2-2-5) 

วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน  ข้ันตอนการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงินและการสร้างแบบจําลองทาง
การเงิน  ตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการตัดสินใจ  ตัวแบบการควบคุมสินค้า
คงคลัง  แบบจําลองและการจําลองเชิงคณิตศาสตร์  การประยุกต์คณิตศาสตร์และ
สถิติในงานด้านการเงิน  การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการเงินและจัด
ข้อมูลในรูปแบบตาราง  การวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษา  
Methods and tools for quantitative analysis in finance; quantitative 
analysis process; financial quantitative analysis and modeling; linear 
programming models; decision making models; inventory control 
models; mathematical modeling and simulation; mathematics and 
statistics applications in finance; practice in using financial software 
packages and spreadsheets exercises; case study for analysis and 
practice 
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05-315-209 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการจัดการทางการเงิน 
Software Package Usage for Financial Management 
วิชาบังคับก่อน: 05-411-101 เทคโนยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ  
Prerequisite: 05-411-101 Information Technology         
                 for Business 

3(2-2-5) 

 การเลือกใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการจัดการทางการเงินท่ีเหมาะสมกับระบบ
ธุรกิจแบบต่างๆ  การใช้ซอร์ฟแวร์ฐานข้อมูลและซอร์ฟแวร์ทางการเงินเพ่ือติดตาม
งบการเงินประจําวัน และใช้เป็นเคร่ืองมือสําหรับการประมวลผลคํา การคํานวณ 
การรายงาน การวิเคราะห์ การจัดทํางบประมาณ และการวางแผน   
Selection and implementation of financial management software 
packages suitable for various business systems; the use of database 
and financial software to track daily financial statements and 
providing tools for word processing, calculating, reporting, analyzing, 
budgeting, and planning; case study for analysis and practice 
 

05-315-310 การจัดการการเงิน 
Financial Management 
วิชาบังคับก่อน: 05-315-001  การเงินธุรกิจ   
Prerequisite: 05-315-001  Business Finance  

3(3-0-6) 

องค์ประกอบของการจัดการทางการเงิน  การจัดการเงินทุนหมุนเวียน            
การวางแผนทางการเงินและการควบคุม  การวิเคราะห์พ้ืนฐานเกี่ยวกับความเสี่ยง
และผลตอบแทน  มูลค่าของเงินตามเวลา  การประเมินมูลค่าพันธบัตรและหุ้น
สามัญ  การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร  การจัดสรรและการได้มาของเงินทุน  การ
จัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว  โครงสร้างเงินทุน  ต้นทุนของการจัดหาเงินทุน  
นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการควบรวมกิจการ 
Key elements of financial management; working capital management; 
financial planning and control; fundamental analysis on risk and 
return; time value of money; valuation of bonds and common stocks; 
fixed assets investments; allocation and acquisition of funds; short-
term and long-term financing; capital structure; costs of financing; 
dividend policies and mergers 

 
  



  มคอ.2 

53 
 

05-315-311 หลักการลงทุน 
Principles of Investment 
วิชาบังคับก่อน: 05-315-001  การเงินธุรกิจ    
Prerequisite:  05-315-001  Business Finance  

3(3-0-6) 

โครงสร้างและบทบาทของตลาดทุน  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน  
ทฤษฎีประเมินมูลค่าท่ีใช้กับตลาดหลักทรัพย์  ทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารกลุ่มหลักทรัพย์  หลักการวิเคราะห์หลักทรัพย์  แบบจําลองการประเมิน
หลักทรัพย์  ตราสารอนุพันธ์  อุตสาหกรรมและบริษัทท่ีเป็นทางเลือกในการลงทุน  
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน 
The structure of capital market and its functions; overview of financial 
instruments; valuation theories of stock exchange; theory and practice 
of portfolio management; principles of security analysis; capital asset 
pricing model; derivative financial instruments; alternative industries 
and corresponding firms for investment options; investment possibility 
analysis 
 

05-315-312 การจัดการและควบคุมความเสี่ยงทางการเงิน 
Management and Control of Financial Risk  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางการเงิน  ประเภทต่าง ๆ 
ของความเสี่ยงทางการเงิน ประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของราคา
สินทรัพย์ท่ีถือครอง  ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน  ความเสี่ยง
ทางด้านเครดิตของคู่สัญญา  ความเสี่ยงของการปฏิบัติการทางการเงิน และความ
เสี่ยงอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  การควบคุมภายในตามหลัก COSO การใช้อนุพันธ์ทาง
การเงินในการบริหารความเสี่ยง 
Concepts of management and control of financial risks; types of 
financial risk including the risk of changes in the price of holding 
asset, risk of financial liquidity; credit risk of counter-parties; the risk of 
financial operation and other relevant risk; COSO internal control; the 
use of financial derivatives for financial risk management 
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05-315-313 การประกันวินาศภัย 
Non-Life Insurance 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

คําศัพท์พ้ืนฐานทางด้านการประกันวินาศภัย  แนวคิด วิธีการ และโมเดลของการ
ประกันวินาศภัย  ประเภทของความเสี่ยงของการประกันวินาศภัย  สัญญาประกัน
วินาศภัย  กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย  หลักเกณฑ์ใน
การกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัย  หลักการคํานวณการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
โมเดลการกระจายจํานวนครั้งของการเรียกร้องสินไหมทดแทน  ตัวแทนและ
นายหน้าประกันวินาศภัย  การวางแผนประกันวินาศภัย 
Basic non-life insurance terminology; concepts, methods, and model 
of measure of indemnity compensation in non-life insurance; non-life 
insurance contracts; insurance regulations; the determination of 
premium rate; measure of indemnity compensation; models for the 
distributions of the number of claims; insurance agent and broker; 
non-life insurance planning 
 

05-315-314 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ  
Multinational Corporate Finance 
วิชาบังคับก่อน: 05-315-001  การเงินธุรกิจ 
                    05-311-005  หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 
Prerequisite: 05-315-001  Business Finance 
                  05-311-005  Principles of Macroeconomics  

3(3-0-6) 

การดําเนินงานนโยบายและบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ  เครื่องมือ
ในการปริวรรตเงินตรา  ระบบอัตราแลกเปลี่ยน  นโยบายการควบคุมและการ
ส่งเสริมข้อตกลงระหว่างประเทศอันมีผลกระทบต่อกําไรทางธุรกิจโดยพิจารณา        
ในแง่ งบประมาณดําเนินการและภาษีอากร ปัญหาทางการตลาดและข้อตกลง
ระหว่างประเทศ  การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์  การ
จําลองการจัดการการเงินระหว่างประเทศ 
Operation, policies and functions of international financial institutions; 
foreign exchange tools; foreign exchange rate system; policies of 
controlling and promotions in international agreements that affecting 
business profit focusing on operating budget and taxation; marketing 
problems and international agreements; operation of oversea 
subordinaries of commercial banks; simulation of multinational 
financial management 
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05-315-315 การลงทุนในตลาดอนุพันธ์และนวัตกรรมทางการเงิน 
Derivatives Investment and Financial Innovations 
วิชาบังคับก่อน: 05-315-310  การจัดการการเงิน 
Prerequisite: 05-315-310  Financial Management 

3(3-0-6) 

ประเภทของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน  สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและสัญญาตรา
สารสิทธิ  บทบาทและหน้าท่ีของตลาดอนุพันธ์  การซ้ือขายและกลไกของตลาด
ล่วงหน้า  ตัวแบบการกําหนดราคาสําหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  การใช้สัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าในการจัดการความเส่ียง  คุณสมบัติของอนุพันธ์ตราสารสิทธิ  กลยุทธ์
การซ้ือขายสําหรับสัญญาตราสารสิทธิ  แบบจําลองทวินามและแบบจําลอง  
แบล็คโชลส์ สําหรับการประเมินราคาตราสารสิทธิ  การใช้ตราสารสิทธิในการ
จัดการความเสี่ยง  การลงทุนในกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ 
Types of financial derivatives; future contracts and options contracts; 
roles and functions of derivative markets; trading and mechanisms of 
future market; pricing models for future contracts; applying future 
contracts to risk control; feature of option-based derivatives;  trading 
strategies for option contracts; the binomal model and Black-Scholes 
option pricing models; applying options to risk management; 
investment in mutual funds 
 

05-315-316 ตลาดการเงินและเครื่องมือทางการเงิน 
Financial Markets and Instruments 
วิชาบังคับก่อน: 05-315-310  การจัดการการเงิน 
Prerequisite: 05-315-310  Financial Management 

3(2-2-5) 

บทบาทและหน้าท่ีของสถาบันการเงินในประเทศไทย  ผลกระทบของนโยบายการเงิน  
การควบคุมอัตราดอกเบ้ียและการควบคุมสถาบันการเงินต่อตลาดเงินตลาดทุนและ
ตลาดการเงินระหว่างประเทศ  ประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน  การประยุกต์ใช้
เคร่ืองมือทางการเงิน  การใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการวิเคราะห์และประเมิน
โครงการทางการเงิน 
Roles and functions of financial institutions in Thailand; effect of 
monetary policy; interest rates regulations and administrations of 
financial institutions on money market, capital market and international 
financial market; types of financial instruments; application of financial 
instruments for analyzing and evaluating financial projects 
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05-315-317 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ 
Securities Analysis and Portfolio Management 
วิชาบังคับก่อน: 05-315-311  หลักการลงทุน 
Prerequisite: 05-315-311  Principles of Investment 

3(2-2-5) 

ชนิดต่าง ๆ ของหลักทรัพย์  การประเมินค่าและความเส่ียงของหลักทรัพย์  การ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์  ตลาดตราสารทุนและตลาดหลักทรัพย์  การประเมิน
มูลค่าตราสารหนี้  เทคนิควิธีวิเคราะห์สําหรับการประเมินโอกาสทางการลงทุนแบบ
ต่างๆ  จุดประสงค์และกระบวนการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์  การวิเคราะห์การลงทุนใน
หลักทรัพย์และทฤษฎีจัดสรรการลงทุน  การกระจายความเส่ียงพ้ืนฐาน และการ
กระจายความเส่ียงแบบมาร์โควิตซ์   
Types of securities; valuation and risk of securities; security investment 
decision making; equity markets and securities; bonds valuation; 
analytical techniques used in evaluation of the various investment 
opportunity; objective and process of portfolio management; security 
investment analysis and portfolio theory; simple diversification and 
Markowitz diversification; case study for analysis and practice 
 

05-315-318 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน 
Financial Planning and Control 
วิชาบังคับก่อน: 05-315-001  การเงินธุรกิจ 
Prerequisite: 05-315-001  Business Finance 

3(3-0-6) 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน  ข้ันตอนการวางแผนการเงิน               
การกําหนดเป้าหมายและประโยชน์สูงสุดของสินทรัพย์  เครื่องมือในการวางแผน
และควบคุมการเงิน  องค์ประกอบของงบดุล  กลยุทธ์ในการลงทุน  การวิเคราะห์
งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน  การบริหารเงินสด  การบริหารเครดิต            
การวางแผนภาษีเงินได้ การวางแผนการลงทุน การวางแผนเกษียณ และการจัด
กองทุนมรดก  การควบคุมและติดตามรายจ่ายเงินลงทุน 
Introduction to financial planning; financial planning process; goal 
setting and maximizing assets; tools for financial planning and control; 
elements of the balance sheet; investing strategies; financial 
statements and ratio analysis; cash management; credit management; 
income tax planning, investment planning, retirement planning, and 
estate planning; capital expenditure controlling and monitoring 
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05-315-319 เศรษฐศาสตร์การเงิน 
Financial Economics 
วิชาบังคับก่อน: 05-311-005  หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 
Prerequisite: 05-311-005 Principles of Macroeconomics 

3(3-0-6) 

ตลาดเงินและตลาดทุนในระดับจุลภาค  สินทรัพย์ทางการเงิน  ความเสี่ยงและ
ความสามารถในการแบกรับความเสี่ยง ทฤษฎีดุลยภาพท่ัวไป  การกําหนดราคา
สินทรัพย์ทางการเงิน  โครงสร้างอัตราดอกเบ้ีย  ตราสารหน้ี  ตราสารทุน  อนุพันธ์
ทางการเงิน  ปัญหาสารสนเทศไม่สมมาตรในตลาดการเงิน  สถาบันการเงิน  
บทบาทและหน้าท่ีของธนาคารพาณิชย์  การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน  
การกํากับและควบคุมสถาบันการเงิน  ระบบการคุ้มครองเงินฝาก  ธุรกิจสถาบัน
การเงินในมิติของเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
Money and capital markets at a micro-level; financial assets; risk and 
risk-bearing capacity; general equilibrium theory; pricing of financial 
assets; interest rate structure; bond and equity instruments; financial 
derivatives; asymmetric information problems in financial market; 
financial institutions; roles and functions of commercial banks;risk 
management of financial institutions; monitoring and controlling of 
financial institutions; the deposit protection system; financial 
institution business with the perspective of industrial economics 
 

05-315-320 การวาณิชธนกิจ 
Investment Banking 
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -  

3(3-0-6) 

หลักการของวาณิชธนกิจ  วิธีสําหรับการหามูลค่าสูงสุด  การประเมินมูลค่าเพ่ือการ
ควบรวมและการเข้าซ้ือกิจการ  การปรับโครงสร้างทางการเงินและการปรับการจัด
องค์การของธุรกิจ  กิจกรรมต่าง ๆ  ของการวาณิชธนกิจ  การปรับโครงสร้างหน้ี  
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณะในครั้งแรก  การร่วมทุน 
Principles of investment banking; methods for value maximization; 
value evaluation for mergers and acquisitions; financial estricting and 
reorganizations; varieties of investment banking activities; debt 
restructuring; initial public offering; venture capital 
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05-315-321 การจัดการสินเช่ือ  
Credit Management 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ลักษณะและขอบเขตของการจัดการสินเช่ือ  โครงสร้างองค์การของแผนกสินเช่ือ  
ประเภทของสินเช่ือ  เครื่องมือของสินเช่ือและสินทรัพย์ค้ําประกัน  ความเสี่ยงของ
สินเช่ือ การจัดการสินเช่ือผู้บริโภค  การจัดการสินเช่ือการค้า  การจัดการสินเช่ือ
สถาบันการเงิน  ตรวจสอบและการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสินเช่ือ  การวิเคราะห์
การให้สินเช่ือ  การกําหนดวงเงินสินเช่ือ  นโยบายการเรียกเก็บและการปฏิบัติ         
การควบคุมสินเช่ือและการติดตาม 
Nature and scopes of credit management; organization structures of 
credit department;  types of credit; credit instruments and collateral; 
credit risk; consumer credit management; commercial credit 
management; credit management of financial institution; investigation 
and analysis of credit risk; credit analysis; credit line determination; 
collection policies and practices; credit control and follow-up 
 

05-315-322 การวิเคราะห์การเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
Real Estate Finance and Investment Analysis 
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 หลักการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  การวางแผนและควบคุมการลงทุน  การบริหาร
การเงินในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  เทคนิคการวิเคราะห์ทางการเงิน  การจัดสรรและ
การจัดหาเงินทุน  การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์  ชนิดของสัญญาเช่า  รายได้รวม
ท้ังหมด รายได้รวมท่ีแท้จริง และรายได้จากการดําเนินการสุทธิ  ตลาดการเงิน  
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และเครื่องมือทางการเงิน 
Real estate investment principles; planning and controlling for 
investment; finance management of real estate; financial analysis 
techniques; investing and financing; real estate valuation; lease types; 
potential gross income, effective gross income, and net operating 
income; financial market; real estate investment and relevant 
financial instrument 
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05-315-323 เครื่องมือการวิเคราะห์ทางการเงินและบัญชี 
Analysis Tools in Finance and Accounting  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: -   

3(2-2-5) 

โปรแกรมตารางการคํานวณในการประยุกต์ใช้การเงินและการบัญชี  การฝึกทักษะ
การใช้ซอร์ฟแวร์ทางการเงินและการบัญชีสําหรับการวางแผน การประมาณการ 
การวิเคราะห์ และการสร้างแบบจําลอง  การจัดทํางบประมาณเงินสด  การประเมิน
ราคาหุ้น การประเมินมูลค่าพันธบัตร  อัตราผลตอบแทน  ต้นทุนของเงินทุน  การ
จัดทํางบประมาณทุน  ความเสี่ยงและการกระจายการลงทุน  การวิเคราะห์และฝึก
ปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษา  
Spreadsheet application in finance and accounting; practical skills in 
using financial and accounting software for planning, forecasting, 
analysis, and modeling; cash budgeting; value evaluation of stock and 
bond; rate of return; cost of capital; capital budgeting; risk and 
investment diversification; case study for analysis and practice 

  
05-315-424 การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการทางการเงิน 

Computer Applications for Financial Management 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: 05-411-101  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 
Prerequisite: 05-411-101  Information Technology for Business 
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะห์ทางการเงินและการประเมินมูลค่า
ตามทฤษฎีการเงิน  การสร้างแบบจําลองเพ่ือการจัดการการเงิน  การจัดทํา
ประมาณการงบการเงินเพ่ือการวางแผนงาน  การจัดทํางบประมาณ  การนําเสนอ
รายงานทางการเงิน  การปรับปรุงโปรแกรมเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ   
Using software applications for financial analysis and valuation based 
on  financial theory; modeling for financial management; the 
preparation of financial projections for planning; the preparation of 
the budget; presentation of financial reports; improving the program 
application for appropriate requirement; case study for analysis and 
practice 
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05-315-425 การวิจัยทางการเงิน 
Research in Finance  
วิชาบังคับก่อน: 05-311-001  สถิติธุรกิจ 
Prerequisite: 05-311-001  Business Statistics 

3(2-2-5) 

ความหมายและบทบาทของการวิจัยทางการเงิน  คุณธรรมและจรรยาบรรณของ
นักวิจัย  กระบวนการในการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การสร้างเครื่องมือวิจัย  
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง  การรวบรวมและจัดทําข้อมูล  สถิติสําหรับการวิเคราะห์
ข้อมูล  การทดสอบสมมติฐาน  การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิเคราะห์
ข้อมูลและการตีความหมายข้อมูล  การเขียนรายงานผลงานวิจัย  การประเมินผล
งานวิจัย   
Defination and the roles of financial research; moral and ethics for 
researchers; research process; research design; research tools 
construction; random sampling techniques; data collection and 
manipulation; statistics for data analysis; hypothesis testing; the use of 
statistical software packages for data analysis and interpretation; 
research report writing; research evaluation; case study for analysis 
and practice 
 

05-315-426 การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Financial Management 
วิชาบังคับก่อน: 05-315-310  การจัดการการเงิน 
Prerequisite: 05-315-310  Financial Management 

3(2-2-5) 

ข้ันตอนการวางแผนทางการเงิน  การตรวจสอบสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบัน 
พัฒนาวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการเงิน  จัดทําและระบุทางเลือกของแผน  
กลยุทธ์ทางการเงิน ประเมินทางเลือก  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการทางการเงิน
การทบทวนและปรับปรุงแผนการเงิน  การตรวจสอบและการควบคุมต้นทุนด้วย 
เทคนิควิศกรรมคุณค่า  กระบวนการประเมินผลด้วยหลักการประเมินองค์กร           
แบบสมดุล  กรณีศึกษาในการบริหารจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์   
Financial planning procedures; checking current financial statement 
position; developing financial objectives and goals; formulating and 
identifying alternative strategic plans; evaluating alternatives; 
implementing financial action plans; reviewing and improving the 
financial plan; cost monitoring and controlling with value engineering 
technique; evaluation process with application of  balanced 
scorecard; case studies in strategic financial management; case study 
for analysis and practice 
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05-315-427 เทคโนโลยีทางการเงิน 
Financial Technology 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีทางการเงิน  สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีทางการเงิน  เทคโนโลยีสร้างความเปลี่ยนแปลง  การชําระเงินแบบ
ดิจิทัล  เงินกู้ดิจิทัลและระบบการเงินในระดับจุลภาค  การกู้ยืมเงินระหว่างบุคคล
ต่อบุคคลผ่านระบบออนไลน์  การระดมทุนสาธารณะ  การลงทุนรายย่อยด้วย
โปรแกรมลงทุนแบบอัตโนมัติ  เทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์  การวิเคราะห์ชุด
ข้อมูลขนาดใหญ่  ฟังก์ชันการทํางานของระบบบล็อกเชนในการบริการด้านการเงิน 
Financial technology evolution; situation and the development trends 
of financial technology; disruptive technologies; digital payment; 
digital lending and microfinance; P2P lending; crownfunding; retail 
investment with robo-advisors; artificial intelligence technologies; big 
data analytics; blockchain use cases in financial services 

 

05-315-428 ประเด็นร่วมสมัยทางการเงิน 
Contemporary Issues in Finance 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

การศึกษาในหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันทางการเงินในเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับ การพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงตลาดการเงินของไทยรวมถึงสถาบันการเงินท่ีสําคัญ ผลของ
การรวมกลุ่มภาคการเงินของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและโลกาภิวัตน์ทาง
การเงินต่อตลาดเงินและตลาดทุนของไทย   
Directed group study of current interesting topics in finance with 
content related to Thai financial market development and evolution 
including major financial institutions, effect of ASEAN financial 
integration and financial globalization on Thai money market and 
capital market; case study for analysis and practice 
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05-315-429 จรรยาบรรณทางการเงินและการกํากับดูแลกิจการ 
Ethics in Finance and Coporate Governance 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ความสําคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ระเบียบการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบอาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพและบทบาทหน้าท่ี
ของหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีกํากับดูแล  การทําความเข้าใจสิทธิและหน้าท่ี และการ
ปฏิบัติในการประกอบอาชีพท่ีถูกต้อง  ความรับผิดชอบต่อสังคม องค์กร และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือช่วยส่งเสริมวิชาชีพ  การกํากับดูแลตามแนวคิดตามกลุ่ม G20 
และ กลุ่ม OECD  หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  
Importance of ethics and professional ethics; procedure for dealing 
with acts governing the occupation; professional ethics and the role 
of oversight agencies; understanding rights and duties and 
employment practices requirements; social, organizational and 
environmental responsibility for professional promotion; corporate 
governance follow by group of twenty (G20) and the organization for 
economic cooperation and development (OECD); corporate 
governance code in the stock exchange of thailand 

 

05-315-430 การธนาคารดิจิทัล 
Digital Banking 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ธนาคารในอนาคต  ธนาคารดิจิทัลกับบริบทของตลาดเงิน  ธุรกรรมการเงินแบบ
ดิจิทัล  การเข้าถึงบริการทางการเงิน  เงินดิจิทัลและสกุลเงินดิจิทัล  ผลิตภัณฑ์และ
บริการด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี  ความปลอดภัยและการยืนยันตัวตน  กลยุทธ์การ
ธนาคารดิจิทัลและการแปลงระบบดิจิทัลสําหรับการธนาคาร  การลดต้นทุนด้าน
การดําเนินการของธนาคาร  
Future of bank; digital banking with context of  money market; digital 
financial transactions; financial inclusion; digital money and 
cryptocurrency; product and services with technological innovation; 
security and authentication; strategies for digital banking; strategies for 
digital banking and the digital transformation in banking; reduce 
operating costs    
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05-315-431 การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ 
Assets Valuation 
วิชาบังคับก่อน: 05-315-310  การจัดการการเงิน 
Prerequisite: 05-315-310  Financial Management 

3(3-0-6) 

 สินทรัพย์ทางการเงินและการประเมินมูลค่า  วิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทาง
การเงิน  แบบจําลองการประเมินค่าหุ้น  แบบจําลองการประเมินค่าแบบสัมพันธ์  
การคํานวณสินทรัพย์ท่ีแท้จริงและมูลค่าของบริษัท  การใช้วิธีการประเมินมูลค่าใน
การวางแผนทางการเงินและวัดผลการดําเนินงาน  การวิเคราะห์ต้นทุนของเงินทุน
ของบริษัทท่ีใช้เป็นอัตราลดในแบบจําลองการประเมินมูลค่า 
Financial assets and their valuation; asset valuation methods; equity 
valuation model; relative valuation model; calculating real assets and 
the firm value; applying valuation models in financial planning and 
performance evaluations; analysis of capital cost of the company with 
discount rate in valuation models 

 

05-315-432 พ้ืนฐานบล็อกเชน 
Blockchain Basics     
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 มูลฐานของบล็อกเชน บิทคอยน์ และสกุลเงินท่ีถูกเข้ารหัส  แนวโน้มในอนาคต
เกี่ยวกับบล็อกเชนเทคโนโลยี  การถ่ายโอนสินทรัพย์ด้วยบล็อกเชน  เหมืองข้อมูล
บล็อกเชน  โครงสร้างข้อมูลบิทคอยน์  กระเป๋าเงินบิทคอยน์  การซ้ือขายบิทคอยน์  
การใช้เคร่ืองมือบล็อกเชน  การสร้างบล็อกเชนเน็ตเวิร์คด้วยไฮเปอร์เลเจอร์ คอม
โพสเซอร์  นวัตกรรมของบล็อกเชน   
Foundations of blockchain, bitcoin and cryptocurrencies; future trends 
of blockchain technology; blockchain asset transfer; blockchain data 
mining; bitcoin data structures; bitcoin wallets; buying and selling 
bitcoins; the use of blockchain tools; creating a blockchain network 
with hyperledger composer; lockchain innovation 
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05-315-433 การจัดการความเส่ียงของเทคโนโลยีทางการเงิน  
FinTech Risk Management   
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ภาพรวมของฟินเทค  ข้อได้เปรียบ ความเสี่ยง และกฎข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับ
การเงินดิจิทัล  ประเภทของความเสี่ยง  กรอบการบริหารความเส่ียง  หลักการ
บริหารความเสี่ยฟินเทค  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของฟินเทคทางการเงิน               
การธนาคารไร้บัญชี  ระบบการจ่ายเงิน  ความปลอดภัยในการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์  การป้องกันอันตรายจากโลกไซเบอร์  การเข้ารหัสข้อมูล และการ
รักษาความปลอดภัยในอีคอมเมิร์ช  การตรวจจับข้อผิดพลาดเน่ืองมาจากคน  
อัลกอริทึมท่ีใช้สําหรับการรับประกันภัย การเฝ้าระวัง และการตรวจจับการโกง 
FinTech overview; benefits, risks, and regulatory concerns of digital 
finance; type of risks; risk management frameworks; principles of 
FinTech risk management; FinTech risk analysis; banking the 
unbanked; payment systems; electronic transaction security; 
cybersecurity; encryption and eCommerce security; human errors 
detection; algorithms used for underwriting, monitoring and fraud 
detection  

 

05-315-434 สัมมนาการเงิน 
Seminar in Finance 
วิชาบังคับก่อน: 05-315-310  การจัดการการเงิน  
Prerequisite: 05-315-310  Financial Management  

1(0-2-1) 

การสัมมนาภายใต้การควบคุมดูลของอาจารย์ท่ีปรีกษา ทางด้านการเงิน เพ่ือการ
พัฒนา การบูรณาการ และการประยุกต์ประเด็นต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมทางการเงินในปัจจุบัน การวิเคราะห์ปัญหา การตัดสินใจ                
การอภิปรายกลุ่ม และการนําเสนอ ท่ีสอดคล้องกับทฤษฎีการเงิน 
Seminar under the supervision of faculty members in the key area of 
finance to develop, integrate, and apply issues affecting the current 
financial environment of business firms, problem analysis, decision 
making, group discussions and presentation according to the financial 
theories 
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05-315-435 การเตรียมความพร้อมฝึกงานและสหกิจศึกษา                               1(0-2-1) 
Preparation for Internship and Cooperative Education 
วิชาบังคับก่อน:  - 
Prerequisite:  - 
หลักการ แนวคิดและกระบวนการของการฝึกงานและสหกิจศึกษา  กระบวนการและ
ข้ันตอนในการสมัครงาน  ความปลอดภัยและจรรยาบรรณในสถานท่ีทํางาน  การ
สื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์  การเขียนรายงานและการนําเสนอ 
Principles, concepts and processes of internship and cooperative 
education; job application process; safety and ethics in workplace; 
communication, personality development and human relations; 
report writing and presentation 

 
 

05-315-436 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education in Finance 

    6(640) 

วิชาบังคับก่อน: 05-315-435  การเตรียมความพร้อมฝึกงานและสหกิจศึกษา 
Prerequisite: 05-315-435  Preparation for Internship and Cooperative 
                                     Education 
นักศึกษาปฏิบัติงานเสมือนพนักงานของสถานประกอบการ เพ่ือบูรณาการความรู้
และทักษะกับการทํางาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 640 ช่ัวโมง หรือ 16 สัปดาห์   
การจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานฉบับสมบูรณ์ การนําเสนอ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมกับพนักงานผู้ควบคุมดูแลในสถานประกอบการ 
Student works as a full time employees in workplace to integrate 
knowledge and skills with work experience for a period not less than 
640 hours or 16 weeks; writing the final report, oral presentation and 
work performance evaluation by co-op advisor and job supervisor 
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05-315-437 การฝึกงานทางการเงิน 
Internship in Finance 

    3(320) 

วิชาบังคับก่อน: 05-315-435  การเตรียมความพร้อมฝึกงานและสหกิจศึกษา 
Prerequisite: 05-315-435  Preparation for Internship and Cooperative 
                                     Education 
ฝึกปฏิบัติงานในองค์กรเอกชนหรือภาครัฐ โดยนําความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้
ในการทํางาน ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ควบคุมดูแลในสถาน
ประกอบการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง  การจัดทํารายงานและการนําเสนอ
เพ่ือการประเมินผล 
Internship in either the public or private sectors by applying 
classroom knowledge and skills in working under the supervision of 
both an approved internship provider and a faculty advisor for a 
period not less than 320 hours; a final written report and oral 
presentation are required for evaluation 
 

05-411-101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ                                       
Information Technology for Business 
วิชาบังคับก่อน:- 
Prerequisite:  - 

 3(2-2-5) 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ   
ระบบสารสนเทศและการจัดการองค์กร  อินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย   
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กฎหมายและจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  โปรแกรม
นําเสนอผลงาน  โปรแกรมตารางการคํานวณ  การวิเคราะห์ข้อมูล  การจัดการ
ข้อมูล  โปรแกรมสร้างสื่อสิ่งพิมพ์   
Computer technology; hardware technology; software technology; 
information technology; information systems and enterprise 
management; Internet and networking; electronic commerce; legal 
and ethical issues related to the use of computer and information 
technology; electronic documents; presentation program; 
spreadsheets program; data analysis; information technology 
management; create publication 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
 ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางานจริง ดังน้ัน หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินได้กําหนดรายวิชาการฝึกงานทางการเงินและสหกิจศึกษา
สําหรับนักศึกษา โดยให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เลือกศึกษาวิชาใดวิชาหน่ึง ท้ังน้ีจะพิจารณาจาก          
ผลการศึกษาและความพร้อมของนักศึกษาเป็นสําคัญ ดังน้ี 
 4.1 สหกิจศึกษา 
      4.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 
 1) มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม 
 2) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
 3) มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการ
ประสมประสานและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 4) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ 
 5) สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้และด้านอ่ืนท่ีสัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพ 
และดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมท้ังเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
โดยคํานึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 
 6) สามารถติดตาม ประเมินผลสรุปประเด็นและรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
 7) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
 9) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ความสามารถท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพของ
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 10) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียนรู้จักเลือกและใช้รูปแบบ
การนําเสนอท่ีเหมาะสม 
 11) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารท่ีเหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการแปลความหมายแลหะการสื่อสารสารสนเทศ 
      4.1.2 ช่วงเวลา  
  สหกิจศึกษาด้านการเงิน ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 4  
      4.1.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
  จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 4  
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 4.2 การฝึกงานทางการเงิน  
      4.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 
 1) มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม 
 2) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
 3) มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการ
ประสมประสานและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 4) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ 
 5) สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพ่ือนํามาใช้ในการระบุ 
และวิคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 6) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
 8) สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียนรู้จักเลือกและใช้รูปแบบ
การนําเสนอท่ีเหมาะสม 

4.2.2 ช่วงเวลา 
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการเงิน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 4 
      4.2.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
  จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 4  

 4.3 การเพ่ิมสมรรถภาพการเรียนรู้การทํางาน (Worke-Integated Lerning)  
  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงินจากการฝึกประสบการณ์
จริง โดยการฝึกปฏิบัติด้านการเงินในสถานประกอบการ จํานวน 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 2 เดือน/ครั้ง
คือ 
  ครั้งท่ี 1  ปีการศึกษาท่ี 2  ภาคฤดูร้อน  
  ครั้งท่ี 2  ปีการศึกษาท่ี 3  ภาคฤดูร้อน                                            
 
5.  ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
  ไม่มี 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) สามารถพัฒนาความรู้ และ
ทักษะด้านการเงิน เพ่ือสร้าง
ผลิตภัณฑ์และบริการทาง
การเงิน 

1) จัดให้มีรายวิชาท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนนําความรู้จากทฤษฎีด้าน
การเงินมาวิเคราะห์และประยุกต์ เพ่ือให้เกิดผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงิน และสามารถใช้นวัตกรรมทางการเงิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 
บริการทางการเงิน 

2) มีความรู้และทักษะทางด้าน
การเงิน เพ่ือสอบใบอนุญาต
ต่างๆ ทางการเงิน 

1) จัดรายวิชาการประกันชีวิตจํานวน 6 หน่วยกิต เพ่ือให้
นักศึกษามีคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกัน
ชีวิต ตามข้อกําหนดในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
2535 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ ประกันชีวิต (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 69 

2) จัดหลักสูตรอบรมเพ่ือการสอบขอรับใบอนุญาตผู้แนะนํา
การลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Single License) โดยวิทยากร
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีทาง
การเงินนําไปสู่การปฏิบัติงาน
จริงได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1) นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมทดลองการลงทุน  
ท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลการเรียนรู้ของตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย 

2) นักศึกษาต้องเติมเต็มประสบการณ์เรียนรู้ก้าวสู่การเป็นนัก
ลงทุนคุณภาพผ่านหลักสูตรออนไลน์พร้อมแบบทดสอบ
ประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือรับใบรับรอง (Certificate) 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   2.1.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   1. มีศีลธรรม คุณธรรมในการดําเนินชีวิต 
   2. มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ 
   3. มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
   4. มีจิตสาธารณะ จิตอาสา เสียสละ รับผิดชอบต่อตนเอง องค์กรและสังคม 
   5. มีจิตสํานึกของความเป็นพลเมืองดีท่ีสรรสร้างประโยชน์ต่อสังคม 
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   2.1.1.2 กลยุทธ์การสอน 
   1. อบรมสั่งสอน เตือนสติ ปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณงามความดี รู้จัก
แยกแยะ ผิดถูก ดีช่ัว โดยการเกริ่นนําหรือสอดแทรกในเน้ือหาวิชา เกี่ยวกับคุณงามความดี สัจธรรม 
หลักธรรม คําสอนของศาสนา 
   2. อธิบาย บรรยาย ช้ีนํา ฝึกความประพฤติ การสร้างนิสัย กําหนดแนวทางการ
ปฎิบัติตามกฎของศีลธรรมและจริยธรรม 
   3. อธิบาย ช้ีนํา ให้เห็นถึงความจําเป็นและตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของการเป็นพลเมืองท่ีดี มอบหมายกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมรายบุคคล เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและความเสียสละ 
   4. ใช้กรณีศึกษาและอภิปราย ยกตัวอย่างปูชณียบุคคล 
   5. การสอนโดยการซักค้าน การใช้บทบาทสมมุติ 
   2.1.1.3 การประเมินผล 
   1. ประเมินจากแบบบันทึกผลการทําดีท่ีปรากฏ การสร้างคุณงามความดี เช่น 
ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา การประนีประนอม การยึดถือปฏิบัติตามหลักสัจธรรม หลักธรรม            
คําสอนของศาสนา และการกําหนดคุณธรรมประจําใจ 
   2. ประเมินจากแบบบันทึกผลการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ี
กําหนด ทางสังคม มหาวิทยาลัย และที่กําหนดไว้ในรายวิชา เช่นการเข้าเรียน การตรงต่อเวลา 
   3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การใช้แบบทดสอบ ประเมินจากผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
   4. การสอบวัดประมวลความรู้ 
  2.1.2 ด้านความรู้ 
   2.1.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   1. มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระและวิ ธีการเรียนรู้ตามแนวคิด 
กระบวนการ หลกัการ และทฤษฎีพ้ืนฐาน และสามารถนําไปประยุกต์ได้ 
   2. สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสัมพันธ์
ของการอยู่ร่วมกันระหว่าง มนุษย์ สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   3. เข้าใจความแตกต่างและสามารถอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส      
โลกาภิวัตน์ 
   4. ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม การรักษาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
และสากล 
   2.1.2.2 กลยุทธ์การสอน 
   1. บรรยาย อธิบาย อภิปราย ทดลอง มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า รวบรวม
ข้อมูลตามหัวข้อเรื่องท่ีกําหนด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมความคิด การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการกลุ่ม 
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   2. สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานของการเรียนรู้ (Problem-based Learning) ให้
เข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ทฤษฎี หลักเกณฑ์ ข้อเท็จจริง และการ ฝึกการแก้โจทย์ปัญหาโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
   3. ใช้กรณีศึกษากระบวนการกลุ่ม การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การจัดทํา
รายงาน    การมอบหมายให้หาประสบการณ์ตรง การมอบหมายให้ทําโครงงานท่ีเกี่ยวกับการรักษาสืบ
ทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินและสากล 
   4. จัดทัศนศึกษา 
   2.1.2.3 การประเมินผล 
   1. ประเมินและให้คะแนนจากผลงานท่ีมอบหมาย การทํารายงาน โครงงาน
และแฟ้มสะสมผลงาน 
   2. ประเมินและให้คะแนนจากความสามารถท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมเชิง
วิชาการในช้ันเรียน การทําแบบฝึกหัด 
   3. การสอบวัดประมวลความรู้และความเข้าใจตามเน้ือหาสาระรายวิชา 
  2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   2.1.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   1. สามารถคิดค้น ริเริ่ม  สรา้งสรรค์ อย่างเป็นระบบ 
   2. สามารถพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
   3. สามารถสืบค้น แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนา           
องค์ความรู้ 
   4. สามารถอธิบาย ตีความ สรุปประเด็นปัญหาด้วยเหตุผล และรู้ วิธีการ
แก้ปัญหาในทางเลือกท่ีเหมาะสม 
   5. สามารถสร้างสรรค์งานท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมท้ังในระดับ
ท้องถ่ินและสากลภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม 
   2.1.3.2 กลยุทธ์การสอน 
   1. อธิบายให้รู้ถึงวิธีการค้นหาความรู้ อบรมสั่งสอนให้ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความสนใจก่อนการเรียนรู้ การสืบเสาะหาความรู้ด้วยตัวเอง ช้ีนํา 
วิธีการค้นคว้าหาความรู้โดยวิธีต่าง ๆ การต้ังคําถามและการหาคําตอบด้วยสติปัญญา 
   2. สอนแบบระดมความ คิดใ ห้แสดงออก  หรื อการสอนแบบ พ่ึ งพา
(Collaborative Learning) ให้แสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ สอนโดยใช้วิธีการ
เรียนรู้แบบค้นพบ การมอบหมายงานโครงการโดยใช้หลักการวิจัย 
   3. สอนให้เรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem Solving) โดยการสืบค้น แยกแยะ 
คัดกรอง ประเมิน วิเคราะห์ การตรวจสอบและประเมินข้อมูลเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและค้นหาข้อเท็จจริง 
การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
   4. สอนโดยใช้กรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่ม การอธิบายและการให้แบบฝึกหัด
ในการแก้ปัญหาท่ีมีหลายทางเลือก อธิบายวิธีการให้เหตุผล และการสรุปประเด็นปัญหา ช้ีนําวิธีการ
เรียนรู้ด้วยการต้ังโจทย์ปัญหาและการต้ังคําถามเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
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   2.1.3.3 การประเมินผล 
   1. ประเมินจากผลงานในเชิงแนวคิดสร้างสรรค์ท่ีมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า 
การเขียนรายงาน และการประเมินจากแฟ้มผลงานของนักศึกษา 
   2. ประเมินจากแบบฝึกหัดและงานที่มอบหมายท่ีต้องใช้ความคิดวิเคราะห์       
การให้เหตุผลวิธีการต้ังคําถามและการใช้วิจารณญาณในการแก้โจทย์ปัญหา 
  2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.1.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   1. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยท่ีดี 
   2. เป็นผู้ นํา ยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ รู้ จัก
กาลเทศะ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ท้ังฐานะผู้นําและผู้ตาม 
   3. รับผิดชอบต่อตนเองและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าท่ี
ของความเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
   4. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมท่ีดี สามารถสื่อสารกับคนอ่ืนอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
   5. เข้าใจ เห็นคุณค่า และเคารพในความแตกต่างของธรรมชาติมนุษย์ วิถีชีวิต 
เพ่ือการดําเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีดุลยภาพ 
   2.1.4.2 กลยุทธ์การสอน 
   1. อบรม สั่งสอน เตือนสติในเร่ืองการประพฤติปฏิบัติ กริยา มารยาท ในการ
ติดต่อ สื่อสารกับบุคคลอ่ืน 
   2. บรรยายให้ความรู้ตามเน้ือหาสาระ สอนโดยใช้กรณีศึกษา อธิบาย สาธิต 
การแบ่งกลุ่มทํางาน แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละด้าน การสร้างสถานการณ์สมมุติ ฝึกปฏิบัติตาม
หลักวิชาการ 
   3. สอนแบบการบรรยาย การใช้กรณีศึกษา อธิบาย ให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ
คุณสมบัติของผู้นํา และการฝึกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้นํา การใช้บทบาทสมมุติ 
   2.4.4.3 การประเมินผล 
   1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบความสามารถ บุคลิกภาพ 
อุปนิสัยและสมรรถนะทางกาย 
   2. ประเมินจากการสังเกตการพัฒนาพฤติกรรม พฤติกรรมการระดมสมอง 
พฤติกรรมภาวะการเป็นผู้นําและผู้ตาม ผลจากการประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
   3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ให้นักศึกษาประเมิน
ตนเองและให้เพ่ือนประเมินในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องจากการแสดงออกถึงสภาวะผู้นํา 
  2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.1.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   1. สามารถให้เหตุผลและวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้ความรู้และเทคนิคทาง
คณิตศาสตร์ และสถิติ 
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   2. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ท้ังใน
ด้านการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และการสื่อสารระหว่างบุคคล 
   3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการสืบค้นข้อมูล
อย่างมีวิจารณญาณ 
   4. สามารถบูรณาการทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   2.1.5.2 กลยุทธ์การสอน 
   1. สอนโดยวิธีการบรรยาย การอธิบายเน้ือหาสาระ สาธิตวิธีการกําหนดและแก้
โจทย์ปัญหา ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
   2. สอนโดยวิธีการให้โครงงาน หรือการมอบหมายงาน ฝึกการเรียบเรียงข้อมูล
และนําเสนอ โดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง 
    3. การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อธิบายวิธีการ
เรียนรู้แบบกระบวนการ แนะนําวิธีการสืบค้นข้อมูล การค้นคว้าหาความรู้เพ่ือหาคําตอบและการ
แก้ปัญหา วิธีการแยกแยะเน้ือหาสาระของข้อมูลข่าวสาร การให้ความสําคัญในการอ้างอิงแหล่งท่ีมาของ
ข้อมูล 
   2.1.5.3 การประเมินผล 
   1. สอบวัดความรู้และความสามารถตามเน้ือหาสาระรายวิชา ประเมิน
ความสามารถในการประยุกต์วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพ่ืออธิบายและแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 
   2. สอบปากเปล่า วัดผลจากผลงานท่ีได้รับมอบหมาย 
   3. ทดสอบศักยภาพและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ ประเมินจากผลงานและแบบฝึกหัดท่ีมอบหมาย 

 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติท่ีดี
ต่อวิชาชีพ 
  2) มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีวินัยเคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม 
  3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรคใ์นสังคม 
  4) มีจิตสํานึกและพฤติกรรมท่ีคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
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  2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีความซ่ือสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรมมีจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ประพฤติตามระเบียบของ

สถาบันและสังคม 
3) อธิบายให้เห็นถึงความจําเป็นและตระหนักถึงการใช้ชีวิตท่ีมีคุณค่า การใช้เวลาให้

เกิดประโยชน์ รวมท้ังการทํากิจกรรมท่ีสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตที่เหมาะสม 
4) การจัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะและการทําประโยชน์ให้กับชุมชน 

รวมท้ังจัดกิจกรรมยกย่องชมเชยนักศึกษาท่ีประพฤติดีและทําประโยชน์ให้กับสังคม 
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการเรียน และการทํากิจกรรมท่ีคณะ
หรือมหาวิทยาลัยกําหนด   

2) ประเมินจากการปฏิบัติตามระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัย รวมท้ังการเข้า
เรียนครบตามท่ีกําหนดและตรงต่อเวลา 

3) ประเมินจากการส่งงานตามเวลาท่ีกําหนดและการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ 
4) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเสริมสร้างจิต

สาธารณะ 

2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางด้านวิชาชีพ 
2) มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง สามารถบูรณาการ

ประสมประสานและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
3) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้

จากประสบการณ์ 
4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการการวิจัยและวิชาชีพท้ังภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจใน
วิชาชีพและวิชาชีพอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

2) มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าและทํารายงานเดี่ยวและกลุ่มตามหัวข้อทางด้าน
การเงินท่ีเป็นปัจจุบันและผู้เรียนมีความสนใจ 
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3) ใช้กรณีศึกษา กระบวนการกลุ่ม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอภิปราย การ
เรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  

4) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน จัดทัศนศึกษา หรือเชิญผู้มี
ประสบการณ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยาย 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) ประเมินผลจากการสอบวัดประมวลความรู้และความเข้าใจตามเน้ือหารายวิชา       
  2) ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในแสดงความคิดเห็นหรือการตอบคําถามในช้ันเรียน  
  3) ประเมินผลจากงานท่ีมอบหมาย รายงานผลการศึกษาค้นคว้าโดยการนําเสนอหน้า
ช้ันเรียนและเอกสารรายงาน  
   4) ประเมินผลจากรายงานการศึกษาจากสถานการณ์ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง หรือ 
รายงานผลการฟังบรรยายพิเศษต่าง ๆ  

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านปัญญา 

1) สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือนํามาใช้ในการระบุ 
และวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2) สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้และด้านอ่ืนท่ีสัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทาง
วิชาชีพ และดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมท้ังเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคํานึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 

3) สามารถติดตาม ประเมินผลสรุปประเด็นและรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้นปัญญา 

1) อธิบายวิธีการค้นหาความรู้โดยวิธีต่าง ๆ การสืบเสาะหาความรู้ด้วยตัวเอง  
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับ

ศาสตร์อ่ืน ๆ ได้ 
3) จัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ ได้แก่ กรณีศึกษา การสัมมนา การเรียนรู้โดยใช้

สถานการณ์เสมือนจริง การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และการเรียนรู้แบบพ่ึงพากัน 
4) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าและรายงานเป็นเอกสารหรือรายงานหน้าช้ันเรียน 
5) การฝกึปฏิบัติท้ังในห้องเรียนหรือในสถานประกอบการ การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านปัญญา 
1) ประเมินผลจากทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสืบค้นข้อมูล แหล่งข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์  
2) ประเมินผลจากงานเด่ียวและงานกลุ่มท่ีมอบหมายท้ังในช้ันเรียนและการค้นคว้า

จากภายนอก         
3) ประเมินจากการเอกสารรายงาน และการนําเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน         
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4) ประเมินผลจากการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์

และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
3) มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกใน

การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังในบทบาทของผู้นําหรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
4) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ความสามารถท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ

ของตนเองอย่างต่อเน่ือง 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ           

ความรับผิดชอบ 
1) อบรม ปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักหน้าท่ี ความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
2) มอบหมายงานท่ีทําเป็นกลุ่มหรืองานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้นักศึกษามีโอกาสได้แสดงออกหรือเสนอความ

คิดเห็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน  
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียนขณะทํากิจกรรมกลุ่มและงานท่ีต้อง

มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2) ประเมินจากงานท่ีมอบหมายท้ังในรูปแบบของเอกสารและการนําเสนอ 
3) ประเมินจากการแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีมอบหมาย  
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 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์และ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียนรู้จักเลือกและใช้
รูปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสม 

3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารท่ีเหมาะสมในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลการแปลความหมายและการสื่อสารสารสนเทศ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข             
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) การบรรยาย สาธิตวิธีการกําหนดและแก้โจทย์ปัญหา ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 

2) การมอบหมายงาน ฝึกการเรียบเรียงข้อมูลและนําเสนอ โดยใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ  

3) มอบหมายงานท่ีมีลักษณะต้องบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง และแนะนําวิธีการสืบค้นข้อมูล แยกแยะข้อมูล รวมท้ังการให้ความสําคัญในการอ้างอิง
แหล่งท่ีมาของข้อมูล  

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากการทดสอบหรือผลการปฏิบัติงานในช้ันเรียน 
2) ประเมินจากผลงานท่ีได้รับมอบหมายท้ังรูปแบบการนําเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน

และรายงานที่เป็นรูปเล่มความสามารถในการอธิบายหรือการตอบคําถาม 
3) ประเมินจากวิธีการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการใช้ประโยชน์ข้อมูลเชิง

ตัวเลขหรือสถิติท่ีเก่ียวข้อง 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
    (Curriculum mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี 

3.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
  1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1) มีศีลธรรม คุณธรรมในการดําเนินชีวิต 
 2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ 
 3) มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
 4) มีจิตสาธารณะ จิตอาสา เสียสละ รับผิดชอบต่อตนเอง องค์กรและสังคม 
 5) มีจิตสํานึกของความเป็นพลเมืองดีท่ีสรรสร้างประโยชน์ต่อสังคม 

  2. ความรู้ 
   1) มีความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาสาระและวิธีการเรียนรู้ตามแนวคิด กระบวนการ หลักการ 
และทฤษฎีพ้ืนฐาน และสามารถนําไปประยุกต์ได้ 
   2) สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสัมพันธ์ของการอยู่
ร่วมกันระหว่าง มนุษย์ สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   3) เข้าใจความแตกต่างและสามารถอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
   4) ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม การรักษาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสากล 
  3. ทักษะทางปัญญา 

 1) สามารถคิดค้น ริเริ่ม  สร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ  
 2) สามารถพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
 3) สามารถสืบค้น แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ 
 4) สามารถอธิบาย ตีความ สรุปประเด็นปัญหาด้วยเหตุผล และรู้วิธีการแก้ปัญหาใน

ทางเลือกที่เหมาะสม 
 5) สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมท้ังในระดับท้องถิ่นและ

สากลภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม 
  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1) มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี  
 2) เป็นผู้นํา ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ รู้จักกาลเทศะ ทํางาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ท้ังฐานะผู้นําและผู้ตาม 
 3) รับผิดชอบต่อตนเองและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าท่ีของความ

เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
 4) มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมท่ีดี สามารถสื่อสารกับคนอ่ืนอย่างมี

ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
 5) เข้าใจ เห็นคุณค่า และเคารพในความแตกต่างของธรรมชาติมนุษย์วิถีชีวิต เพ่ือการ

ดําเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีดุลยภาพ 
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  5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) สามารถให้เหตุผลและวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้ความรู้และเทคนิคทางคณิตศาสตร์ 

และสถิติ  
 2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ท้ังในด้าน

การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และการสื่อสารระหว่างบุคคล 
 3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการสืบค้นข้อมูลอย่างมี

วิจารณญาณ 
 4) สามารถบูรณาการทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
   3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติท่ีดีต่อ

วิชาชีพ 
2) มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีวินัยเคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ

สังคม 
3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
4) มีจิตสํานึกและพฤติกรรมท่ีคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี

คุณธรรม 
2. ความรู้ 

1) มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางด้านวิชาชีพ 
2) มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการประสม

ประสานและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
3) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ 
4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการการวิจัยและวิชาชีพท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 
3. ทักษะทางปัญญา 

1) สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือนํามาใช้ในการระบุ และ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2) สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้และด้านอ่ืนท่ีสัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพ 
และดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมท้ังเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
โดยคํานึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 

3) สามารถติดตาม ประเมินผลสรุปประเด็นและรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
  



    มคอ.2 

85 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ

วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการ

แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังในบทบาทของผู้นําหรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
4) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพของ

ตนเองอย่างต่อเน่ือง 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

2) สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียนรู้จักเลือกและใช้รูปแบบ
การนําเสนอท่ีเหมาะสม 
 3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารท่ีเหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการแปลความหมายและการสื่อสารสารสนเทศ 
 
 



มคอ.2 

86 
 

 
 

  



    มคอ.2 

87 
 

 

 



มคอ.2 

 

88 
 

  



    มคอ.2 

89 
 

  



มคอ.2 

 

90 
 

  



    มคอ.2 

91 
 

  



มคอ.2 

 

92 
 

  



    มคอ.2 

93 
 

  



มคอ.2 

94 
 
 

หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ให้พิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วม
กิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจมีหลาย
ครั้งในระหว่างภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาอย่างน้อยภาค
การศึกษาละหน่ึงครั้ง เพ่ือประเมินผลการศึกษา 
 นักศึกษาท่ีมีสิทธิได้รับการประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชา ต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาท้ังหมดของแต่ละรายวิชา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ
จากอาจารย์ผู้สอน 
 
  การประเมินผลการศึกษาสําหรับรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน มีลําดับข้ันดังน้ี 

ระดับคะแนน ผลการศึกษา ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต 
A  ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 

 B+  ดีมาก (Very Good) 3.5 
B  ดี (Good) 3.0 

 C+  ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C  พอใช้ (Fair) 2.0 

 D+  อ่อน (Poor) 1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F  ตก (Fail) 0.0 

  
 กรณีท่ีไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้ประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ดังน้ี 

สัญลักษณ์                          ความหมาย 
W ถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
S ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน การฝึกงาน เป็นท่ีพอใจ (Satisfactory) 
U ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน การฝึกงาน ไม่เป็นท่ีพอใจ 

(Unsatisfactory) 
  AU การลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
    2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
  2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยมีการประเมินท้ังในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
  2.1.2 มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษาเพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ของนักศึกษา 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
  2.2.1 ภาวะการได้งานทําของบัณฑิตโดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีสําเร็จการศึกษาท้ัง
ด้านของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ความสามารถความม่ันใจของบัณฑิต 
ในการประกอบการงานอาชีพ เงินเดือนท่ีได้รับ และการได้งานทําตรงตามสาขา 
  2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษา
และเข้าทํางานในสถานประกอบการน้ัน ๆ 
  2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพในส่วนของความพร้อมและความรู้         
จากสาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตรเพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้ดีย่ิงข้ึน 
 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
    3.1 นักศึกษาได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดยต้อง
ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อกําหนดของสาขาวิชา มีหน่วยกิตสะสมไม่ตํ่ากว่าท่ี
หลักสูตรกําหนดไว้ และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ 
ตํ่ากว่า 2.00 
 3.2 เป็นผู้มีความประพฤติท่ีไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และมีใบแสดงผลกิจกรรม 
 3.3 นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดสมรรถนะพ้ืนฐานและสมรรถนะวิชาชีพ ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด และได้รับใบรับรอง 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศแก่อาจารย์ใหม่เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าท่ี และ

จรรยาบรรณครูตามนโยบายของสาขา/คณะ/มหาวิทยาลัย 
1.2 มีการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่อาจารย์ใหม่ 
1.3 มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้คําแนะนําและปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และ

ปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ท่ีมีคุณภาพต่อไป 
1.4 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) ส่งเสริมอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการสอนและการทํา
วิจัยอย่างต่อเน่ืองโดยการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
การประชุมทางวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศหรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2) ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล 

3) จัดให้อาจารย์นําเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 คร้ังเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และพัฒนาการสอน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
1) ส่งเสริมให้อาจารย์ทําวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัย ท้ังการวิจัยในสาขาวิชาชีพและการ

วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
2) สนับสนุนให้อาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางวิชาการตลอดจนสร้าง

แรงจูงใจแก่ผู้ท่ีมีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 
3) สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาทางวิชาการท้ังในวิชาชีพ 

อ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนและการพัฒนาความรู้ท่ีเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการเรียน
การสอน 
   4) สนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

การดําเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ….) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557 รวมท้ังเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 6 องค์ประกอบ 
ดังน้ี 1) การกํากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 6) สิ่งสนับสนุน   การเรียนรู้ และหลักสูตรมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 
 
1. การกํากับมาตรฐาน มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมท้ังเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 ดังน้ี 
 1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีจํานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 โดยเฉพาะจํานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงทําหน้าท่ีในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ และข้อกําหนดของหลักสูตรและอยู่ประจําหลักสูตรน้ีเพียง
หลักสูตรเดียวตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษา 

1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

 
2. บัณฑิต หลักสตูรมีการบริหารจัดการให้บัณฑิตมีคุณภาพ ดังน้ี 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซ่ึงต้องได้คะแนน 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
 2.2 การมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของผู้สําเร็จการศึกษาของหลักสูตร ภายใน 1 ปี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้สําเร็จการศึกษา 
 
3. นักศึกษา หลักสูตรให้ความสําคัญกับนักศึกษาโดยมีการดําเนินการ ดังน้ี 
 3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกดําเนินการรับและการเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษา โดยในการดําเนินการรับนักศึกษากําหนดให้นักศึกษามีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
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ธรรมชาติของหลักสูตร มีการกําหนดเกณฑ์รับเข้าท่ีโปร่งใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาท่ีมี
คุณสมบัติและความพร้อมเข้าศึกษาในหลักสูตร และมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อน
เข้าศึกษา มีการปรับพ้ืนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และระบบสารสนเทศ เพ่ือให้
สามารถสําเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาท่ีกําหนด  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให้
คําปรึกษาทางวิชาการ  การแนะแนว รวมท้ังมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะท่ีจําเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 
 3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้นักศึกษามีความพร้อม และมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารหลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 รวมท้ังมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอแนะสําหรับการ
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้มีจํานวนนักศึกษาคงอยู่และสําเร็จตามแผนการศึกษา  

 
4. อาจารย์  

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ท่ีครอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร ระบบการบริหาร
อาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ท่ีมีคุณภาพ ท่ีทําให้หลักสูตรมี
อาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังในด้านคุณวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

4.2 คุณภาพอาจารย์ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจําหลักสูตร ให้มีคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ รวมท้ังมีความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาชีพ              
มีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการอย่าง
ต่อเน่ือง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 
 4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรคงอยู่และมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ           
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00  

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีการบริหารจัดการ ดังน้ี 

5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการดําเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการ
ออกแบบหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา และมีการ
ปรับปรุงสาระรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา ท่ีทําให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไก
ในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถและ
ความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ โดยมีการกําหนดผู้สอน 
การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการ
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เรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ทําให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความ
แตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุ
เป้าหมาย 

5.3 การประเมินผู้ เรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้ เรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา และกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
และมีการทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้นักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู้ และเป็นไปตาม
ความคาดหวังของหลักสูตร ด้วยวิธีการ เคร่ืองมือประเมินท่ีเช่ือถือได้ ท่ีทําให้ผู้สอนและผู้เรียนมี
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

5.4 หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบ่งช้ีการดําเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ข้อที่ 7 โดยมีผลการดําเนินงานรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 
 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 และมีกระบวนการปรับปรุงเพ่ือเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยหลักสูตรมีห้องปฏิบัติการและ
ครุภัณฑ์หลักท่ีจําเป็นในการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
  สําหรับห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ ใช้อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ  ประกอบด้วย 

ลําดับท่ี ชนิดของห้อง ขนาด /ท่ีนั่ง จํานวน / ห้อง 
1 ห้องบรรยาย 60 4 
2 ห้องบรรยาย 65 7 
3 ห้องบรรยาย 70 19 
4 ห้องบรรยาย 90 2 
5 ห้องบรรยาย 100 2 
6 ห้องบรรยาย 120 2 
7 ห้องบรรยาย 150 2 
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ลําดับท่ี ชนิดของห้อง ขนาด /ท่ีนั่ง จํานวน / ห้อง 
8 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 35 4 
9 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 50 1 
10 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 60 2 
11 ห้องเรียนรวม 750 1 

 

   อุปกรณ์และส่ือการสอนท่ีสําคัญ ประกอบด้วย 
ลําดับท่ี ช่ือครุภัณฑ์ จํานวน 

1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  265 เครื่อง 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา    11 เครื่อง 
3 เครื่องฉายภาพสามมิติ    48 เครื่อง 
4 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์    48 เครื่อง 
5 เครื่องเซิร์ฟเวอร์     2  เครื่อง 
6 เครื่องขยายเสียง    46 เครื่อง 
7 แอคเซสพอยท์อินเทอร์เน็ตไร้สาย    33 ตัว 

 6.1 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
มีการประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซ้ือหนังสือตําราท่ีเกี่ยวข้องและสื่อ     

การเรียนการสอนท่ีจําเป็น เพ่ือให้บริการอาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียน
การสอนอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือตําราหรือวารสาร
ด้านบริหารธุรกิจตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นและมีส่วนร่วมในการวางแผนงบประมาณจัดซ้ือเพ่ือให้มี
ทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ รวมท้ังสื่อโสตทัศนศึกษาเช่นเครื่องมัลติมีเดีย 
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เป็นต้น 

ท้ังน้ี เพ่ือให้การเรียนการสอนดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการกําหนดข้ันตอนในการ
จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม ดังน้ี 

6.1.1 สํารวจทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีต้องการเพ่ิมเติม โดยจัดการทรัพยากรท่ีเน้นการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

6.1.2 เสนอโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปี 
6.1.3 เสนอของบประมาณสนับสนุน 

 6.2 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีประจําเพ่ือดูแลการใช้งานอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการและ

ประเมินความพอเพียงและความพร้อมในการใช้งาน สําหรับหนังสือตําราจัดให้มีผู้ประสานงานกับ
หอสมุดกลางในการเก็บข้อมูลการใช้บริการยืมหนังสือทําให้ทราบว่าหนังสือกลุ่มวิชาใดยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ ซ่ึงจะต้องดําเนินการจัดหาเพ่ิมเติม 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน(Key Performance Indicators)   
  หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร และ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 

องค์ประกอบ ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
1. การกํากับ 
มาตรฐาน 

1)  มีการบริหารจัดการให้มีจํานวนและคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา 
หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรีพ.ศ.2558 และสภาวิชาชีพกําหนด (ถ้ามี) 

x x x x x 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ี 
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา x x x x x 

3)  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
(ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

    x 

2. บัณฑิต 4)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต 
โดยการประเมินคุณภาพบัณฑิตให้ครอบคลุม 
ผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา 
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
มีคะแนนประเมิน ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

5)  มีการสํารวจติดตามการมีงานทําของบัณฑิต  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา และ 
ผลการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของผู้สําเร็จ 
การศึกษาของหลักสูตรภายใน1ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของผู้ตอบแบบสํารวจ 

    x 

3. นักศึกษา 6)  มีระบบและกลไกดําเนินงานครอบคลุมประเด็น 
(1) การรับและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 
(2) การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะ 
แนวแก่นักศึกษา (3) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
และ (4) มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะของนักศึกษา 
และการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และผลการ 
ดําเนินงานตามระบบมีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

x x x x x 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
4. อาจารย์ 7)  มีระบบและกลไกดําเนินงานครอบคลุมประเด็น  

(1) ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
(2) ระบบการบริหารอาจารย์ และ (3) ระบบการส่งเสริม 
และพัฒนาอาจารย์ และผลการดําเนินงานตามระบบ 
มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

x x x x x 

8)  อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน 
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวนการ 
ดําเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

9)  อาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ 
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน x x x x x 

10) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง x x x x x 

11) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ 
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี x x x x x 

5. หลักสูตร  
การเรียน 
การสอน  
การประเมิน 
ผู้เรียน 

12)  มีระบบและกลไกดําเนินงานครอบคลุมประเด็น 
(1) การออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้ 
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา 
(2) การปรับปรุงสาระรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา 
(3) การกําหนดผู้สอน (4) การกํากับ ติดตาม การตรวจสอบ 
การจัดทําแผนการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน  
(5) การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม (6) การประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ (7) การกํากับการ 
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและมีการทวนสอบผล 
การเรียนรู้ และผลการดําเนินงานตามระบบ มีคะแนน 
ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

x x x x x 

 13)  มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ 
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

x x x x x 

14)  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายวิชา และ 
ประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ  
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
ท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

15)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร  
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 



    มคอ.2 

103 
 

องค์ประกอบ ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
16)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ  
มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอน 
ในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

17)  มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล 
การประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 x x x x 

18)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก 
คะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

6. สิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ 
 

19)  มีระบบและกลไกดําเนินงานการจัดหาส่ิงสนับสนุน 
การเรียนรู้เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมต่อ 
การจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร  
และผลการดําเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมิน 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

x x x x x 

รวมตัวบ่งช้ีในแต่ละปี 14 15 15 16 19 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 กระบวนการท่ีจะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ท่ีวางแผนไว้ เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนน้ัน พิจารณาจากตัวผู้เรียน ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อ   
โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในช้ันเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมข้อมูลจากท่ีกล่าวข้างต้นแล้วจะ
สามารถประเมินเบ้ืองต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการสอนที่ใช้ไม่สามารถทําให้
ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปล่ียน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนจะสามารถ
ช้ีได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเน้ือหาท่ีได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนินการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ท้ังด้านทักษะกลยุทธ์     
การสอน การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผล
รายวิชา การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชาและเชิญผู้เช่ียวชาญเข้าร่วมฟังการสอนในห้องเรียน      
เพ่ือประเมินกลยุทธ์การสอนและให้คําแนะนํา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจภายหลังการใช้หลักสูตรประเมินจาก 
 2.1 นักศึกษาและบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
 2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 
 2.3 ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุ 
 จากการรวบรวมข้อมูล จะทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวม และในแต่ละ
รายวิชา กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ัน ๆ ได้ทันที ซ่ึงจะ
เป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยน้ันสามารถทําได้ตลอดเวลาท่ีพบปัญหา สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับ จะกระทําทุก 5 ปี ท้ังน้ีเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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3.2  ชื่อ - สกุล เลขประจําตัวประชาชน คุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ และภาระการสอนของอาจารย์ 
 3.2.1  อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่จบ ปีที่จบ 
ตําแหน่ง      

ทางวิชาการ 

ภาระการสอน 
ชม./ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 
1 นางสาวมนต์ทนา  คงแก้ว 

3 9305 00202 37 7 
 

บธ.ม. 
วท.บ. 

การเงินและการธนาคาร 
สถิติประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

2552 
2546 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

450 450 450 450 

2 นางสาวสุภาพร  ทองราช 
3 9504 00102 13 3 

บธ.ม. 
บธ.บ. 
ร.บ. 
บธ.บ. 

การเงินและการธนาคาร 
การเงิน 
บริหารรัฐกิจ 
การบัญชี 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2550 
2560 
2545 
2544 

อาจารย์ 450 450 450 450 

3 Mr. Bangxin Peng  
E8I527I46 

M.B.A. 
 

B.B.A. 

Finance Management 
 
International Business 
Management 

National Institute of  
Development Administration 
Assumption University 

2551 
 

2548 

อาจารย์ 450 450 450 450 

4 นางสาวรักขิฏา เอี่ยมวิจารณ์ 
3 9099 00093 27 1 
 

บช.ม. 
บธ.บ. 

การบัญชี 
การบัญชี  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตภาคใต้ 

2550 
2547 

อาจารย์ 450 450 450 450 

5 นายนัดพลพิชัย  ดุลยวาทิต 
3 8001 00812 33 1 

ศ.ม. 
บธ.ม. 
ศ.บ. 
บธ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2550 
2547 
2548 
2538 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

450 450 450 450 
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มคอ.2 3.2.2  อาจารย์ผู้สอน  

  อาจารย์ประจํา       

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปีที่จบ 
ตําแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระงานสอน  
(ชม./ปีการศึกษา) 

 2562  2563  2564  2565 
1 นางนงเยาว์ อินทสโร 

3 9099 00498 44 1 
รป.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการสําหรับนักบริหาร 
ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ   

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

2545 
2527 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

450 450 450 450 

2 นางชวนพิศ  เจยาคม  
3 9099 00491 54 4 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
การจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2547 
2532 

อาจารย์ 480 480 480 480 

3 นางสุชาดา  ศรีเชื้อ 
3 9099 00224 65 1 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

2547 
2528 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

450 450 450 450 

4 นางพรวดี  เพ็งสุวรรณ 
3 9499 00043 45 2 

บธ.ม. 
ค.บ. 

บริหารธุรกิจ 
ธุรกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
วิทยาลัยครูจันทรเกษม  

2548 
2531 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

450 450 450 450 

5 นางสาวธันยพร  อริยะเศรณี 
1 8604 00005 60 4 

วท.ม. 
วท.บ. 

สถิติ 
สถิติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2553 
2550 

อาจารย์ 450 450 450 450 

6 นายณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร 
1 9099 00114 11 6 

น.ม. 
น.บ. 

กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ 
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2556 
2552 

อาจารย์ 450 450 450 450 

7 นางสาวกิตติยา อินทกาญจน์ 
3 9098 00662 91 6 

วท.ม. 
บธ.บ. 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
การจัดการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

2553 
2548 

อาจารย์ 450 450 450 450 

8 นายบุญรัตน์ บุญรัศมี 
3 9011 00988 35 8 

วท.ม. 
วท.ม. 

 
ศศ.บ. 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
การจัดการสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2558 
2556 

 
2549 

อาจารย์ 450 450 450 450 

9 นางปิยวรรณ มานะ 
3 9299 00377 33 4  

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมอุตสาหกา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2552 
2549 

อาจารย์ 450 450 450 450 
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      อาจารย์พิเศษ        

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่จบ ปีที่จบ ตําแหน่งปัจจุบัน       
ภาระการสอน 

ชม./ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 

1 นายประกอบ สุวรรณ 
3 8399 00252 75 3 

รป.ม. 
บธ.บ. 

 

การจัดการสําหรับนักบริหาร 
การบัญชี 
  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

2525 
2553 

เจ้าพนักงานอาวุโสควบคุม  
การแลกเปลี่ยนเงิน          
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สํานักงานภาคใต้ 

45 45 45 45 

2. นายกิตติวงค์ สายสระสรง 
3 9099 00798 29 1 

บธ.บ. ระบบสารสนเทศ 
 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537 1. ผู้จัดการ บริษัท           
หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน 
(ประเทศไทย) จํากัด         
(มหาชน) สงขลา 
2. ผู้แนะนําการลงทุนด้าน
ตลาดทุน เลขที่ทะเบียน 
004514  

45 45 45 45 



 

70 

มคอ.2  

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่จบ ปีที่จบ ตําแหน่งปัจจุบัน       
ภาระการสอน 

ชม./ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 

3 นายชวภณ ถาวรจิรชาติ 
3 9011 00031 10 0 

รป.ม. 
บธ.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
การจัดการทั่วไป 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

2538 
2533 

1. ผู้รับบํานาญ 
สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์  
กรมการประกันภัย 
2. ผู้จัดการสํานักงานที่
ปรึกษาและจัดการ
ประกันภัยรับอนุญาต 
ประเภทจัดการประกันภัย
รบัโดยตรง 

90 90 90 90 

4 นางสาวเยาวลักษณ์  
                    ประโมจนีย์ 
3 9099 00007 45 6 

ศ.ม. 
บธ.ม. 
รป.บ. 
บธ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
การเงินการธนาคาร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2552 
2545 
2540 
2522 

ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน
จํากัด ช่อปาริชาต สงขลา 

45 45 45 45 

5 นางสาววิกัญดา ธรรมเสถียร 
3 1101 02558 07 1 

บธ.ม. 
วท.บ. 
 

การเงินและการธนาคาร 
เศรษฐศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับสอง) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

2552 
2546 
 

ผู้จัดการสาขา 
ธนาคารกรุงไทย  
อาคารฟอร์จูนทาวน์ 

45 45 45 45 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่จบ ปีที่จบ ตําแหน่งปัจจุบัน       
ภาระการสอน 

ชม./ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 

6 นายประสิทธิ์ เพชรจํารัส 
1 8401 00156 71 2 

ศ.ม. 
ศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

2554 
2552 

พนักงานสนับสนุนธุรกิจ 
7 หน่วยแผนและพัฒนา
งานสาขา ธนาคาร           
ออมสิน ภาค 18  

45 45 45 45 

7 นายรัฐการญจน์ กลับอินทร์ บธ.ม. 
วท.บ. 

การจัดการธุรกิจเกษตร 
ธุรกิจการเกษตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

2558 
2554 

พนักงานสนับสนุนการ
ปฏิบัติการ 7 ธนาคาร
ออมสิน ภาค 18 

45 45 45 45 

8 นางสาวสุกัญญา บุญศิริ 
5 9007 99005 46 3 

วท.ม. 
วท.บ. 

เศรษฐศาสตร์เกษตร 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 
(เกียรตินิยมอันดับสอง) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2555 
2550 

พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ 
7 ธนาคารออมสิน 

45 45 45 45 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง    

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1.กลุ่มวิชาภาษา  
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                        

01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย    
 

       
           

01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  
             

         

01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ   
 
         

          

01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ      
      

 
  

         

01-312-004 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  
 

 
           

 
       

01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ                        

01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน  
    

  
 
  

   
         

01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  
    

    
 

   
         

01-314-010 ภาษามลายูเพือ่การสื่อสาร  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  
01-022-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม   

     
  

      
      

 

01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม                        

01-021-002 มนุษยสัมพันธแ์ละการพัฒนาบุคลิกภาพ                       
 

 

01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป                        

01-021-010 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต      
  

  
            

 

01-022-002 สังคมกับการปกครอง  
        

         
    

 

01-022-008 อาเซียนศึกษา   
        

      
      

 

01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพยีง   
        

      
      

 

01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
02-031-004 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                        

02-031-005 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร                        

01-032-001 สารสนเทศเพื่อการศึกษา                        

02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์                        

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์
02-040-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                        

02-040-004 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ                        

02-040-006 สถิตใินชีวิตประจ าวัน                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

5. กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 
01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ                        

01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย                        

01-050-004 ผู้น านันทนาการ                        

01-050-005 กีฬาลีลาศ                        

01-050-012 แบดมินตัน                        

01-050-014 วอลเลย์บอล                        
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มคอ.2 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping)  หมวดวิชาเฉพาะ  
  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                   

05-111-101 หลักการบัญช ี ⚫    ⚫      ⚫ ⚫    ⚫  ⚫

05-211-101 หลักการตลาด  ⚫   ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫     ⚫  

05-311-001 สถิติธุรกิจ  ⚫   ⚫    ⚫   ⚫    ⚫   

05-311-003 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร  ⚫   ⚫      ⚫  ⚫    ⚫  

05-311-004 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค  ⚫   ⚫    ⚫   ⚫    ⚫   

05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค  ⚫   ⚫    ⚫   ⚫    ⚫   

05-311-106 องค์การและการจัดการ  ⚫   ⚫    ⚫   ⚫     ⚫  

05-311-107 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1  ⚫    ⚫   ⚫   ⚫     ⚫  

05-311-108 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2  ⚫    ⚫   ⚫   ⚫     ⚫  

05-311-314 การสร้างธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

 ⚫   ⚫    ⚫   ⚫     ⚫  

05-315-001 การเงินธุรกิจ ⚫    ⚫    ⚫    ⚫   ⚫   

05-411-101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫    ⚫     ⚫  ⚫  
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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping)  หมวดวิชาเฉพาะ  
  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
กลุ่มวชิาชีพบังคับ                   

05-315-202 การประกันชีวิต  ⚫     ⚫  ⚫     ⚫  ⚫   

05-315-203 การเงินส่วนบุคคล ⚫ ⚫   ⚫  ⚫   ⚫    ⚫ ⚫ ⚫   

05-315-310 การจัดการการเงิน  ⚫   ⚫ ⚫    ⚫     ⚫ ⚫   

05-315-311 หลักการลงทุน ⚫    ⚫  ⚫  ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   

05-315-312 การจัดการและควบคุมความเส่ียง           
ทางการเงิน 

 ⚫  ⚫  ⚫ ⚫   ⚫    ⚫    ⚫ 

05-315-313 การประกันวินาศภยั  ⚫     ⚫  ⚫     ⚫  ⚫   

05-315-314 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ  ⚫   ⚫      ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ 

05-315-315 การลงทุนในตลาดอนุพันธ์และ
นวัตกรรมทางการเงิน 

 ⚫     ⚫ ⚫  ⚫    ⚫    ⚫ 

05-315-316 ตลาดการเงินและเครื่องมือทางการเงิน  ⚫    ⚫   ⚫ ⚫   ⚫   ⚫  ⚫ 

05-315-323 เครื่องมือการวิเคราะห์ทางการเงินและ
บัญชี 

 ⚫    ⚫ ⚫  ⚫   ⚫    ⚫   

05-315-425 ประเด็นร่วมสมัยทางการเงิน ⚫ ⚫    ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫  ⚫   

05-315-426 การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ์ ⚫       ⚫ ⚫ ⚫    ⚫  ⚫   

05-315-428 การวิจัยทางการเงิน ⚫       ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
05-315-429 จรรยาบรรณทางการเงินและการก ากับ

ดูแลกิจการ 
⚫    ⚫ ⚫   ⚫      ⚫  ⚫  

05-315-434 สัมมนาการเงิน      ⚫     ⚫  ⚫ ⚫  ⚫    ⚫  

05-315-435 การเตรียมความพร้อมฝกึงานและสหกิจ
ศึกษา 

 ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫  ⚫      ⚫ 

05-315-436 สหกิจศึกษา  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ 

05-315-437 การฝึกงานทางการเงิน  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫    ⚫  

กลุ่มวิชาชีพเลือก                   

05-315-204 คณิตศาสตร์ประกันภัยเบื้องต้น  ⚫   ⚫     ⚫     ⚫ ⚫   

05-315-205 การวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ   ⚫   ⚫ ⚫   ⚫  ⚫      ⚫ 

05-315-206 คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น  ⚫   ⚫     ⚫     ⚫ ⚫   

05-315-207 สถาบันการเงิน  ⚫   ⚫     ⚫  ⚫    ⚫   

05-315-208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการ
ตัดสินใจทางการเงิน 

 ⚫   ⚫  ⚫   ⚫  ⚫    ⚫   

05-315-209 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการ
ทางการเงิน  

  ⚫    ⚫  ⚫ ⚫  ⚫      ⚫ 

05-315-317 การวิเคราะหห์ลักทรัพยแ์ละ 
การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ 

 ⚫   ⚫  ⚫   ⚫  ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ 

05-315-318 การวางแผนและควบคุมทาง 
การเงิน 

⚫   ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫    ⚫   

05-315-319 เศรษฐศาสตร์การเงิน   ⚫   ⚫   ⚫     ⚫  ⚫   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
05-315-320 การวาณิชธนกิจ ⚫     ⚫   ⚫      ⚫ ⚫  ⚫ 

05-315-321 การจัดการสินเช่ือ   ⚫   ⚫  ⚫   ⚫ ⚫    ⚫ ⚫   

05-315-322 การวิเคราะหก์ารเงินและการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์

 ⚫   ⚫  ⚫   ⚫    ⚫  ⚫  ⚫ 

05-315-424 การประยกุต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการ
จัดการทางการเงิน 

⚫     ⚫ ⚫   ⚫  ⚫      ⚫ 

05-315-427 เทคโนโลยีทางการเงิน  ⚫   ⚫  ⚫  ⚫   ⚫    ⚫   

05-315-430 การธนาคารดิจิทัล  ⚫     ⚫ ⚫ ⚫     ⚫    ⚫ 

05-315-431 การประเมินมูลค่าสินทรัพย ์  ⚫   ⚫  ⚫   ⚫  ⚫    ⚫   

05-315-432 พื้นฐานบล็อกเชน  ⚫     ⚫ ⚫  ⚫     ⚫ ⚫  ⚫ 

05-315-433 การจัดการความเส่ียงของเทคโนโลย ี  
ทางการเงิน    

 ⚫   ⚫   ⚫ ⚫     ⚫  ⚫  ⚫ 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดเหตุผลและความจําเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 มีการปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีการสื่อสาร สถานการณ์และปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และปรับปรุง
จากผลการดําเนินงานใน มคอ.7 ของหลักสูตรเดิม เพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะทักษะการวิเคราะห์               
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

1. ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี 
เหตุผลในการปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง วิธีการดําเนินงานและผลการปรับปรุง 
1.1 ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีการส่ือสาร 

1. ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
และเพิ่มเติมรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง
กับการใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร 

   ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา และเพิ่มเติมรายวิชา
ใหม่ ดังน้ี 
05-315-323 เครื่องมือการวิเคราะห์ทางการเงิน 
      และบัญชี 
05-315-209 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการ 
        จัดการทางการเงิน 
05-315-424 การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์        
      เพื่อการจัดการทางการเงิน 

 

2. สถานการณ์และปัจจัยภายนอก 
เหตุผลในการปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง วิธีการดําเนินงานและผลการปรับปรุง 
2.1 การเปล่ียนแปลงของ
ภาคอุตสาหกรรมและการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1. ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให้
ทันสมัย และเพิ่มรายวิชาท่ีให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง
ของภาคอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. เพิ่มวิชาใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมภาคการเงิน และ
นวัตกรรมทางการเงินสมัยใหม่ 

   ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา และเพิ่มเติม
รายวิชาใหม่  ดังน้ี 
05-315-202 การประกันชีวิต 
05-315-204 คณิตศาสตร์ประกันภัยเบ้ืองต้น 
05-315-313 การประกันวินาศภัย 
05-315-314 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ 
05-315-315 การลงทุนในตลาดอนุพันธ์และ 
                 นวัตกรรมทางการเงิน 
05-315-316 ตลาดการเงินและเครื่องมือทาง 
                 การเงิน 
05-315-425 ประเด็นร่วมสมัยทางการเงิน 
05-315-428 การวิจัยทางการเงิน 
 
05-315-427 เทคโนโลยีทางการเงิน 
05-315-430 การธนาคารดิจิทัล  
05-315-432 พื้นฐานบล็อกเชน 
05-315-433 การจัดการความเส่ียงของ 
                 เทคโนโลยีทางการเงิน 
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3. ปรับปรุงจากผลการดําเนินงานใน มคอ.7 ของหลักสูตรเดิม 
เหตุผลในการปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง วิธีการดําเนินงานและผลการปรับปรุง 
3.1 ด้านความรู้ 
     3.1.1 นักศึกษาแรกเข้า
มีความรู้พื้นฐานน้อย
ทางด้านคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
     3.1.2 นักศึกษามีทักษะ
น้อยในด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการใช้งาน 
 
     3.1.3 นักศึกษา
ต้องการรายวิชาท่ีบูรณา
การด้านความรู้ด้านการ
จัดการ การตลาด การบัญชี 
เข้าด้วยกัน เพื่อนําไป
ประกอบอาชีพ 

 
1.  ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
ในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้
พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
1.  เพ่ิมรายวิชาภาษาอังกฤษให้
ในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
 
 
1. ปรับปรุงรายวิชาท่ีเป็นการ 
บูรณาการองค์ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการเข้าด้วยกัน 

 
     ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา และเพิ่มเติม
รายวิชาใหม่ ดังน้ี 
05-311-001  สถิติธุรกิจ 
05-311-003  กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 
05-311-004  หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 
05-315-206  คณิตศาสตร์การเงินเบ้ืองต้น 
 
   เพ่ิมรายวิชาภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
05-311-107  ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 
05-311-108  ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 
 
   ได้ทําการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา ด้าน
การบรูณาการ ด้านความรู้ด้านการจัดการ 
การตลาด การบัญชี เข้าด้วยกันเพ่ือนําไป
ประกอบอาชีพ  ดังน้ี 
05-311-314 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ 
05-315-318 การวางแผนและควบคุม 
                ทางการเงิน 
05-315-426 การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ์ 
05-315-434 สัมมนาการเงิน 
 

3.2 ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 
คําอธิบายรายวิชา ในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิง
บูรณาการ 

   ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา ดังน้ี 
05-311-001 สถิติธุรกิจ 
05-315-208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือ 
     การตัดสินใจทางการเงิน 
05-315-317 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และ 
      การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ 
05-315-431 การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา 

 
วัตถุประสงค์ของ 

หลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม 
สํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และประเทศชาติ ปฏิบัติ
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย        
ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 

01-022-001 
01-021-001 
05-021-002 
01-021-010 
05-315-434 
05-315-435 

พลเมืองกับจิตสํานึกต่อสังคม 
คุณธรรมจริยธรรม 
มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
วัฒนวิถีแห่งการดํารงชีวิต 
สัมมนาการเงิน 
การเตรียมความพร้อมฝึกงานและสหกิจศึกษา       

3 
3 
3 
3 
1 
1 

2. มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน สอดคล้องตามความ
ต้องการของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

05-315-001 
05-315-202 
05-315-203 
05-315-310 
05-315-313 
05-315-314 
05-315-427 
05-315-430 
05-315-431 
05-315-432 
05-315-433 

การเงินธุรกิจ 
การประกันชีวิต 
การเงินส่วนบุคคล 
การจัดการการเงิน 
การประกันวินาศภัย 
การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ  
เทคโนโลยีทางการเงิน 
การธนาคารดิจิทัล 
การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ 
พ้ืนฐานบล็อกเชน 
การจัดการความเสี่ยงของเทคโนโลยีทางการเงิน 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
ตัดสินใจ ประยุกต์ใช้ความรู้
ด้านการเงิน เพื่อพัฒนางาน 
พัฒนาตนเอง และสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

05-311-005 
05-315-208 

 
05-315-310 
05-315-311 
05-315-315 

 
05-315-428 
05-315-431 

 

หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทาง
การเงิน 
การจัดการการเงิน 
หลักการลงทุน 
การลงทุนในตลาดอนุพันธ์และนวัตกรรมทาง
การเงิน 
การวิจัยทางการเงิน 
การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ 
 

3 
 
3 
3 
3 
3 
 
3 
3 
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วัตถุประสงค์ของ 

หลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
4. มีมนุษยสัมพันธ์        
มีภาวะผู้นํา มีเจตคติท่ีดี 
และสามารถทํางาน 
เป็นทีม 

01-021-002 
01-021-003 
05-315-434 
05-315-436 
05-315-437 

มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
จิตวิทยาท่ัวไป 
สัมมนาการเงิน 
สหกิจศึกษา 
การฝึกงานทางการเงิน 

3 
3 
1 
6 
3 

5. มีทักษะด้านภาษา
และการส่ือสาร 
สามารถใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

05-311-107 
05-311-108 
05-411-101 
05-315-209 
05-315-316 
05-315-323 
05-315-424 

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดการทางการเงิน 
ตลาดการเงินและเคร่ืองมือทางการเงิน 
เครื่องมือการวิเคราะห์ทางการเงินและบัญชี 
การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการทาง
การเงิน 
 

2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
และตารางเปรียบเทียบจํานวนช่ัวโมงหมวดวิชาเฉพาะ ทฤษฎี : ปฏิบตัิ 

1.  ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
เกณฑ์ขั้นตํ่าของ 

สกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2557 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562 
(หน่วยกิต) 

1.1 รายละเอียดกลุ่มวิชาหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป 

30 34 32 

1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 84 97 96 
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ - 35 34 
     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ - 47 47 
     2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก - 15 15 
1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 

รวม 120 137 134 

2.  ตารางเปรียบเทียบจํานวนช่ัวโมงหมวดวิชาเฉพาะ ทฤษฎี : ปฏิบตัิ 
รายละเอียด  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562 

2.1 จํานวนช่ัวโมงหมวดวิชาเฉพาะ ทฤษฎี : ปฏิบัติ  
     (ร้อยละ) 

825 : 130 
(87 : 13) 

750 : 360 
(67 : 33) 

2.2 จํานวนช่ัวโมงสหกิจศึกษาทางการเงิน ไม่น้อยกว่า 640 ไม่น้อยกว่า 640 
2.3 จํานวนช่ัวโมงการฝึกงานทางการเงิน ไม่น้อยกว่า 525 ไม่น้อยกว่า 320 
2.4 จํานวนช่ัวโมงฝึกปฏิบัติด้านการเงินในสถาน
ประกอบการ จํานวน 2 ครั้ง 

- ไม่น้อยกว่า 640 
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ภาคผนวก ง 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) กับหลักสูตรปรับปรุง  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต 
1. หมวดศึกษาทั่วไป  จํานวน 34 หน่วยกิต 1. หมวดศึกษาทั่วไป  จํานวน 32 หน่วยกิต 
- กลุ่มทักษะทางภาษาและการส่ือสาร - กลุ่มวิชาภาษา                   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปน้ี   ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปน้ี 
01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 
01-011-002 ทักษะการเขียน 3 01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย 3 
01-011-003 ศิลปะการพูด 3   ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปน้ี 
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1 3 01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิต ประจําวัน 3 

01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2 3 01-312-002 ทักษะการส่ือสารภาษา อังกฤษ 3 

01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 3 01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 3 

01-312-004 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3 01-312-004 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3 

01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3 01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3 

01-312-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 3 01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3 

01-312-007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาบันเทิง 3 01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 3 

01-313-001 ภาษาจีน 1 3 01-314-010 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร 3 

01-313-002 ภาษาจีน 2 3  
01-314-001 ภาษามลายู 1 3 
01-314-002 ภาษามลายู 2 3 
01-315-001 ภาษาญี่ปุ่น 1 3 
01-315-002 ภาษาญี่ปุ่น 2 3 
01-316-001 ภาษาเกาหลี 1 3 
01-316-002 ภาษาเกาหลี 2 3 
01-317-001 ภาษาฝรั่งเศส 1 3 
01-317-002 ภาษาฝรั่งเศส 2 3 
01-318-001 ภาษาเยอรมัน 1 3 
01-318-002 ภาษาเยอรมัน 2 3 
01-319-001 ภาษาสเปน 1 3 
01-319-002 ภาษาสเปน 2 3 
- กลุ่มความรู้ทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปน้ี   ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
   ให้ศึกษา                 3   หน่วยกิต    จากวิชาต่อไปน้ี 
   01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกต่อสังคม 3 
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01-021-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนา

บุคลิกภาพ 
3  และ  ให้เลือกศึกษา      3   หน่วยกิต    จากวิชาต่อไปน้ี 

01-021-003 ไทยศึกษา 3 01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม 3 

01-021-004 วรรณกรรมไทย 3 01-021-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3 

01-021-005 จิตวิทยาท่ัวไป 3 01-021-003 จิตวิทยาท่ัวไป 3 

01-021-006 พฤติกรรมของมนุษย์ 3 01-021-010 วัฒนวิถีแห่งการดํารงชีวิต 3 

01-022-001 วัฒนวิถีแห่งการดํารงชีวิต 3 01-022-002 สังคมกับการปกครอง 3 

01-022-002 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย ์ 3 01-022-008 อาเซียนศึกษา 3 

01-022-003 สังคมกับการปกครอง 3 01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3 

01-022-004 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3 01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้  

01-022-005 กฎหมายและระบบของกฎหมาย 3  
- กลุ่มความรู้ตามหลักจริยธรรม 
  ให้ศึกษา       3 หน่วยกิต      จากวิชาต่อไปน้ี 
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย์ 3 
- กลุ่มความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปน้ี   ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต    จากวิชาต่อไปน้ี 
02-031-003 คณิตศาสตร์ต้นแบบ 3 02-031-004 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3 

02-032-001 เคมีท่ัวไป 3 02-031-005 ส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3 

02-032-002 ฟิสิกส์ท่ัวไป 3 01-032-001 สารสนเทศเพื่อการศึกษา 3 

02-032-006 มนุษย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 

02-032-007 ส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3  

02-032-008 แหล่งพลังงานทางเลือก 3 - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
02-031-001 คณิตศาสตร์ท่ัวไป 3   ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต    จากวิชาต่อไปน้ี 
02-031-002 สถิติในชีวิตประจําวัน 3 02-040-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3 

01-033-001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 3 02-040-004 คณิตศาสตร์สําหรับธุรกิจ 3 

02-033-001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 02-040-006 สถิติในชีวิตประจําวัน 3 

- กลุ่มความรู้เชิงบูรณาการ/สหวิชาการ  

  ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปน้ี 
01-040-001 ปัจจัยและส่ิงเติมเต็มสําหรับมนุษย์ 3 
01-040-002 วิธีการเรียนรู้ 3 
01-040-003 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการดํารงชีวิต 3 
01-040-004 มนุษย์กับสังคม 3 
01-040-005 เอเชียอาคเนย์ศึกษา 3 
01-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3 
02-040-007 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 3 
02-040-008 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3 
05-040-009 การเป็นผู้ประกอบการ 3 
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- กลุ่มความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม  
  ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปน้ี 
01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของ

ภาคใต้ 
3 

01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 3 
01-021-009 สารัตถะแห่งความงาม 3 
01-021-010 อรรถรสในงานศิลปะ 3 
01-021-011 ดนตรีเพื่อชีวิต 3 
01-021-012 ศิลปะการเล่นเงา 3 
- กลุ่มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย - กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 
  ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปน้ี   ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปน้ี 
01-023-001 พลศึกษา 1 01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ 2 

01-023-002 ฟุตบอล 1 01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย 2 

01-023-003 บาสเกตบอล 1 01-050-004 ผู้นํานันทนาการ 2 

01-023-004 ตะกร้อ 1 01-050-005 กีฬาลีลาศ 2 

01-023-005 ฟุตซอล 1 01-050-012 แบดมินตัน 1 

01-023-006 แบดมินตัน 1 01-050-014 วอลเลย์บอล 1 

01-023-007 ว่ายนํ้า 1  

01-023-009 กีฬาลีลาศ 1 
01-023-010 แอโรบิกเพื่อสุขภาพ 1 
01-023-011 โยคะเพื่อสุขภาพ 1 
01-023-012 การรักษาสุขภาพ 3 
   - กลุ่มวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป) 
     ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า                6     หน่วยกิต  
     เลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ในหมวดศึกษาท่ัวไป  
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 35 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 34 หน่วยกิต 
   คงเดิมรายวิชา 
05-211-101 หลักการตลาด 3 05-211-101 หลักการตลาด 3 
05-311-001 สถิติธุรกิจ 3 05-311-001 สถิติธุรกิจ 3 
05-311-004 การเงินธุรกิจ 3 05-315-001 การเงินธุรกิจ 3 
   เปล่ียนช่ือรายวิชา 
05-411-101 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

ธุรกิจ   
3 05-411-101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3 

05-111-101 การบัญชีการเงิน 3  
 
 

ยกเลิกรายวิชา 

05-311-002 กฎหมายธุรกิจ 3 
05-311-003 การภาษีอากร 3 
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 
05-311-008 องค์การและการจัดการ 3 
05-311-233 การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 3 
05-311-317 การจัดการการผลิตและการ

ดําเนินงาน 
3 

05-313-101 ทักษะการพิมพ์สัมผัส 2 
   รายวิชาใหม่ 
   05-111-101 หลักการบัญชี 3 
   05-311-003 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 3 
   05-311-004 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 
   05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 3 
   05-311-006 องค์การและการจัดการ 3 
   05-311-007 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 2 
   05-311-008 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 2 
   05-311-314 การสร้างธุรกิจและการเป็น

ผู้ประกอบการ 
3 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
กลุ่มวิชาบังคับ 47 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับ 47 หน่วยกิต 
   รายวิชาคงเดิม 
05-315-201 การเงินส่วนบุคคล 3 05-315-203 การเงินส่วนบุคคล 3 
05-315-308 การจัดการการเงิน 3 05-315-310 การจัดการการเงิน 3 
05-315-309 หลักการลงทุน 3 05-315-311 หลักการลงทุน 3 
05-315-311 จรรยาบรรณทางการเงิน 3 05-315-429 จรรยาบรรณทางการเงินและ

การกํากับกิจการ 
3 

05-315-313 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ  3 05-315-314 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ 3 
05-315-315 การลงทุนในตลาดอนุพันธ์

และนวัตกรรมทางการเงิน 
3 05-315-315 การลงทุนในตลาดอนุพันธ์

และนวัตกรรมทางการเงิน 
3 

05-315-316 ตลาดการเงินและเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

3 05-315-316 ตลาดการเงินและเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

3 

05-315-418 การวิจัยทางการเงิน 3 05-315-428 การวิจัยทางการเงิน 3 
05-315-419 การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ์ 3 05-315-426 การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ์ 3 
05-315-428 ประเด็นร่วมสมัยทางการเงิน 3 05-315-425 ประเด็นร่วมสมัยทางการเงิน 3 
05-315-424 สัมมนาการเงิน    1 05-315-434 สัมมนาการเงิน 1 
05-315-426 สหกิจศึกษาด้านการเงิน* 6 05-315-436 สหกิจศึกษา 6 
05-315-429 การฝึกงานด้านการเงิน  3 05-315-437 การฝึกงานทางการเงิน 3 
05-315-202 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 

ยกเลิกรายวิชา 

05-315-203 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 3 
05-315-425 การเตรียมความพร้อมสหกิจ

ศึกษา* 
1 

05-315-427 การเตรียมความพร้อมการ
ฝึกงาน 

1 

 * สําหรับนักศึกษาเลือก         
สหกิจศึกษา 

 

   รายวิชาใหม่ 
   05-315-202 การประกันชีวิต 3 
   05-315-312 การจัดการและความคุมความ

เส่ียงทางการเงิน 
3 

   05-315-313 การประกันวินาศภัย 3 
   05-315-323 เคร่ืองมือการวิเคราะห์ทาง

การเงินและบัญชี 
3 

   05-315-435 การเตรียมความพร้อมฝึกงาน
และสหกิจศึกษา 

1 

05-315-310 สถาบันการเงิน 3 
รายวิชาท่ีย้ายไปกลุ่มวิชาชีพเลือก 05-315-317 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และ

การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ 
3 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 

กลุ่มวิชาชีพเลือก ให้เลือกศึกษา 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือก ให้เลือกศึกษา 15 หน่วยกิต 
   รายวิชาคงเดิม 
05-315-205 คณิตศาสตร์การเงินเบ้ืองต้น 3 05-315-206 คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น 3 
05-315-307 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือ

การตัดสินใจทางการเงิน 
3 05-315-208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อ

การตัดสินใจทางการเงิน 
3

05-315-312 การวางแผนและควบคุม
ทางการเงิน 

3 05-315-318 การวางแผนและควบคุม
ทางการเงิน 

3

05-315-314 เศรษฐศาสตร์การเงิน 3 05-315-319 เศรษฐศาสตร์การเงิน 3
05-315-420 การวาณิชธนกิจ 3 05-315-320 การวาณิชธนกิจ 3
05-315-421 การจัดการสินเช่ือ 3 05-315-321 การจัดการสินเช่ือ 3
05-315-422 การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ 3 05-315-431 การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ 3 
05-315-423 คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อ

การจัดการทางการเงิน 
3 05-315-424 การประยุกต์ใช้งาน

คอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการ
ทางการเงิน 

3 

05-311-320 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ธุรกิจ 

3 

ยกเลิกรายวิชา 
05-311-322 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

นําเสนอทางธุรกิจ 
3 

05-315-204 สถิติเพื่อการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ 

3 

05-315-206 หลักการประกันภัย 3 
   รายวิชาใหม่ 
   05-315-204 คณิตศาสตร์ประกันภัย

เบื้องต้น 
3 

  
 

 05-315-205 การวางแผนการเงินเพ่ือวัย
เกษียณ 

3 

   05-315-209 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
การจัดการทางการเงิน 

3 

   05-315-322 การวิเคราะห์การเงินและการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

3 

   05-315-427 เทคโนโลยีทางการเงิน 3 

   05-315-430 การธนาคารดิจิตอล 3 

   05-315-432 พื้นฐานบล็อกเชน 3 



มคอ.2 
 

116 
 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
กลุ่มวิชาชีพเลือก ให้เลือกศึกษา 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือก ให้เลือกศึกษา 15 หน่วยกิต 
   05-315-433 การจัดการความเสี่ยงของ

เทคโนโลยีทางการเงิน 
3 

   รายวิชาท่ีย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพบังคับ 
05-315-310 สถาบันการเงิน 3 05-315-207 สถาบันการเงิน 3 

05-315-317 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และ
การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ 

3 05-315-317 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และ
การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ 

3 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) กับหลักสูตรปรับปรุง  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
ปรัชญา 
     ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และทักษะด้านการเงิน           
ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 ปรัชญา   
    ผลิตบัณฑิตด้านการเงิน มีความรู้ ทักษะปฏิบัติ         
ก้าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถในการส่ือสารและ
ปฏิบัติงานได้ และมีคุณธรรมจริยธรรม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
   1. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสํานึกในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 
   2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินให้สอดคล้องตามความต้องการของ
หน่วยงานท้ังเอกชนและภาครัฐ 
   3. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการเงิน เพื่อพัฒนางาน พัฒนา
ตนเอง และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
   4. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ มีเจตคติท่ีดี มี
ภาวะผู้นํา และสามารถทํางานร่วมกันเป็นทีม 
   5. มีทักษะด้านภาษาและการส่ือสาร รวมท้ังสามารถ
ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
     1. มีคุณธรรม จริยธรรม สํานึกในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 
     2. มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน สอดคล้องตามความต้องการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
     3. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ ประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านการเงิน เพื่อพัฒนางาน พัฒนาตนเอง และ
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
     4. มีมนุษยสัมพันธ์ มีภาวะผู้นํา มีเจตคติท่ีดี และ
สามารถทํางานเป็นทีม 
     5. มีทักษะด้านภาษาและการส่ือสาร สามารถใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ประจําหลักสูตรเดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  
กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ลําดับ 
ชื่อ – สกุล/ 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีที่สําเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 
ชื่อ – สกุล/ 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีที่สําเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

1 นางสาวมนต์ทนา คงแก้ว 
3 9305 00202 37 7 
 

บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร), 2552 
วท.บ. (สถิติประยุกต์), 2546 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

นางสาวมนต์ทนา คงแก้ว 
3 9305 00202 37 7 
 

บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร), 2552 
วท.บ. (สถิติประยุกต์), 2546 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2 นางชฎามาศ แก้วสุกใส 
3 9099 00408 15 9 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2548 
น.บ.  (นิติศาสตร์), 2541 
บช.บ. (การธนาคารและการเงิน), 2522 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นางสาวรักขิฏา เอี่ยมวิจารณ์ 
3 9099 00093 27 1 
 
 

บช.ม. (การบัญชี), 2550 
บธ.บ. (การบัญชี), 2547 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตภาคใต้ 

3 นางสาวสุภาพร ทองราช 
3 9504 00102 13 3 

บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร), 2550 
บธ.บ. (การเงิน), 2560 
ร.บ. (บริหารรัฐกิจ), 2545 
บธ.บ. (การบัญชี), 2544 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

นางสาวสุภาพร ทองราช 
3 9504 00102 13 3 

บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร), 2550 
บธ.บ. (การเงิน), 2560 
ร.บ. (บริหารรัฐกิจ), 2545 
บธ.บ. (การบัญชี), 2544 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

4 Mr. Bangxin Peng  
E8I527I46 

M.B.A. (Finance Management), 2551
 
B.B.A (International Business  
   Management), 2548 

National Institute of Development 
Administration 
Assumption University 

Mr. Bangxin Peng  
E8I527I46 

M.B.A. (Finance Management), 2551
 
B.B.A (International Business  
   Management), 2548 

National Institute of Development  
Administration 
Assumption University 

5 นายนัดพลพิชัย ดุลยวาทิต 
3 8001 00812 33 1 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 2550 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2547 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), 2548 
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ), 2538 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

นายนัดพลพิชัย ดุลยวาทิต 
3 8001 00812 33 1 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 2550 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2547 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), 2548 
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ), 2538 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
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ภาคผนวก ช 
ประวัติการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณ์สอน 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. นางสาวมนต์ทนา คงแก้ว 

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาโท บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร), 2552 
     มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  ระดับปริญญาตรี วท.บ. (สถิติประยุกต์), 2546 

    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
กุลธีรา ทองใหญ่ มนต์ทนา คงแก้ว รักขิฏา เอ่ียมวิจารณ์ ภาคภูมิ บุญญาศรีรัตน์ และจุฑามาศ 

บุญรัศมี. 2560. การจัดการความรู้ในชุมชนและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในตําบลปาล์ม
พัฒนา อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร 14 (2): 185-205. 

จตุพร จิรันดร และมนต์ทนา คงแก้ว. 2561. ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรสําหรับสหกรณ์กองทุน
สวนยางบนเว็บแอพพลิเคช่ัน เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 37 (3): 449-459. 

มนต์ทนา คงแก้ว. 2558. การบริหารการเงินส่วนบุคคลเพ่ือสู่อิสรภาพทางการเงินของข้าราชการ
ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ ครั้งท่ี 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, 16 กรกฏาคม 2558, 
หน้า 893-903. 

Kongkaew, M. 2015. The Impact and the Adaptation of the Businesses in  
 the Financial Sector on Preparation for Financial Liberalization under the  
 ASEAN Economic Community (AEC). Proceedings of the Universal Academic 

Cluster International  Autumn Conference in Kyoto, 19-21 November 2015.  
 pp. 1–13. 

 Kongkaew, M., Kaewsuksai, C. and Dulayavatit. N. 2017. The Investment Planning 
for Retirement of Personnel in Rajamangala University of Technology 
Srivijaya, Thailand. Proceedings of International Symposium on Social 
Sciences and Management, Hokkaido Japan, 19-21  January 2017. pp. 234-
242.  
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Kongkaew, M., Dulayavatit, N. and Thongyai, K. 2018. The Circumstance of 
Household Debt and the Creation of Financial Discipline for Creating 
Household Sufficient Economy. International Academic Multidiscipline 
Research Conference 2018. Proceedings of international business economic 
tourism sciences technology humanities social sciences and education 
research conference, Oslo Norway, 25-27 July 2018. pp. 268-277. 

Thipjumnong, A., and Kongkaew, M. 2018. The Decision Making Process  
towards Thai Traditional Massage of the Government Medical Health 
Service in Songkhla Province. Proceedings of international business 
economic tourism sciences technology humanities social sciences and 
education research conference, Oslo Norway, 25-27 July 2018. pp. 259-267. 

 
ประสบการณ์สอน  

ต้ังแต่ พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน 
 รายวิชาท่ีสอน 

1. การเงินธุรกิจ 
2. สถิติธุรกิจ 
3. การจัดการการเงิน 
4. หลักการลงทุน 
5. การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 

 6.   การเวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางการเงิน 
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2. นางสาวสุภาพร ทองราช 
 

   ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาโท บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร), 2550 
     มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  ระดับปริญญาตรี บธ.บ. (การเงิน), 2560 
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
     ร.บ. (บริหารรัฐกิจ), 2545 
     มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
     บธ.บ. (การบัญชี), 2544 
     มหาวิทยาลัยรามคําแหง   

 
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
สุภาพร ทองราช. 2561. การวางแผนการเงิน ระดับครัวเรือน ในชุมชนวัดชัยมงคล จังหวัด

สงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ประจําปี พ.ศ. 2561. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 13 ธันวาคม 2561, หน้า 341-346. 

Peng, B., Siripiban, S., and Thongrat, S. 2561. The Sensible Way for  
Washington to dissolve the Trade Conflict with China Based on Traditional Chinese 

Philosophy: Comprehensive  Strategic Confrontation or Dialogue and 
Cooperation. วารสาร มจร. พุทธปัญญาปริทรรศน์ 3 (3): 323-334. 

 
ประสบการณ์สอน 
 ต้ังแต่ พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน 
 รายวิชาท่ีสอน 

1. การภาษีอากร 
2. การเงินส่วนบุคคล 
3. การวางแผนและควบคุมทางการเงิน 
4. สัมมนาทางการเงิน 



           มคอ.2 

           122 

 

3. Mr. Bangxin Peng  
 

  ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาโท    M.B.A. (Finance Management), 2551 
            National Institute of Development Administration 
  ระดับปริญญาตรี    B.B.A. (International Business Management), 2548 
          Assumption University 
   

  ตําแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
Peng, B., Siripiban, S., and Thongrat, S. 2561. The Sensible Way for  

Washington to dissolve the Trade Conflict with China Based on Traditional 
Chinese Philosophy: Comprehensive  Strategic Confrontation or Dialogue and 
Cooperation. วารสาร มจร. พุทธปัญญาปริทรรศน์ 3 (3): หน้า 323-334. 

 

ประสบการณ์สอน 
 ต้ังแต่ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน 
 รายวิชาท่ีสอน 

1. การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ 
2. สัมมนาทางการเงิน 
3. การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ 
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4. นางสาวรักขิฏา เอี่ยมวิจารณ์ 

       ประวัติการศึกษา    ระดับปริญญาโท บช.ม. (การบัญชี), 2550 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     ระดับปริญญาตรี บธ.บ. (การบัญชี), 2547 
       สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ 

ตําแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 
ผลงานทางวิชาการ  
กุลธีรา ทองใหญ่ มนต์ทนา คงแก้ว รักขิฏา เอ่ียมวิจารณ์ ภาคภูมิ บุญญาศรีรัตน์ และจุฑามาศ 

บุญรัศมี. 2560. การจัดการความรู้ในชุมชนและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในตําบลปาล์ม
พัฒนา อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร 14 (2): 185-205. 

 
ประสบการณ์สอน 
 ต้ังแต่ พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน 
 รายวิชาท่ีสอน 

1. หลักการบัญชี 
2. การบัญชีช้ันต้น 
3. การบัญชีช้ันกลาง 2 
4. สัมมนาการบัญชี 
5. วิธีวิจัยทางการบัญชี 
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5. นายนัดพลพิชัย ดุลยวาทิต 

  ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาโท ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 2550 
     มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
     บธ.ม. (บรหิารธุรกิจ), 2547 
     มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  ระดับปริญญาตรี ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), 2548 
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

     บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ), 2538 
     สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

 
ตําแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
นัดพลพิชัย ดุลยวาทิต. 2560. รายได้ของเกษตรกรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จังหวัด

สงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการคร้ังท่ี 6 Creativity's 
Value and Innovation. โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช, 19 พฤษภาคม พ.ศ. 
2560, หน้า 1,421-1,430. 

นัดพลพิชัย ดุลยวาทิต. 2560. แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเงินของผู้สูงอายุในภาวะระดับ การก้าว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย (AGING SOCIETY). การประชุมเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 11 ประจําปีการศึกษา 2560. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี,  
16 ธันวาคม พ.ศ. 2560, หน้า 1,491-1,502. 

 
ประสบการณ์สอน 
 ต้ังแต่ พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน 
 รายวิชาท่ีสอน 

1. หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 
2. หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 
3. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 
4. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 
5. หลักเศรษฐศาสตร์ 
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ภาคผนวก ฌ 
 

คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
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ภาคผนวก ฎ 
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ภาคผนวก ซ 
ตารางสรุปสมรรถนะหลกัสูตร  

อาชีพ : นักการเงิน 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
เกณฑ์         

การประเมิน 
หมายเหตุ 

1. ความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการเงิน 

ความรู้ (Knowledge)  
   1. ความรู้พื้นฐานด้านการเงินธุรกิจ 
การเงินส่วนบุคคล และการบริหารการเงิน 
   2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจดัการ
ทางการ การจัดการเงินทุนหมุนเวยีน            
การวางแผนและควบคุมทางการเงิน 
   3. ความรู้พื้นฐานด้านตลาดทุน การ
ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ ผลกระทบของ
นโยบายการเงินต่อตลาดทุน 
4. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินราคาและ
ความเสีย่งของหลักทรัพย์ ปัจจัยพืน้ฐาน
และเทคนิคการวิเคราะหห์ลักทรัพย์ 

 
   1. ประเมินผลจากการสอบ
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและ
การน าเสนองานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 
 1. ข้อสอบกลางภาค
เรียน ปลายภาคเรียน 
และงานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

 
  1. ผ่านเกณฑ์
คะแนนไมต่่ ากว่า
ร้อยละ 50 

 
   รายวิชาที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะของสมรรถนะ
หลักนี้ คือกลุ่มพื้นฐาน
วิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพ
บังคับ เช่น 
 - การเงินธุรกิจ 
 - สถิติธุรกจิ 
 - หลักเศรษฐศาสตร ์
   มหภาค 
  - การเงินส่วนบุคคล 
 - การจัดการการเงิน 
 - หลักการลงทุน 
 - ตลาดการเงินและ 
   เครื่องมือทางการเงิน 
 - การวิเคราะห ์
   หลักทรัพย์และการ 
   จัดการกลุ่มหลักทรัพย ์
 - ประเด็นร่วมสมยั 
   ทางการเงิน 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน เกณฑ์         
การประเมิน 

หมายเหตุ 

 ทักษะ (Skill) 
   1. ทักษะในการวิเคราะห์เพื่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลและองค์กร 
   2. ทักษะในการวิเคราะห์เพื่อการ
ด าเนินงานด้านการลงทุนในตลาดทาง
การเงิน 
   3. ทักษะในการวิเคราะห์เพื่อการ
ติดตามและประเมินผลดา้นการจดัการทาง
การเงิน 
   4. ทักษะในการจัดการความเสีย่ง
ทางด้านธุรกิจและความเสี่ยงทางการเงิน 
ทั้งส่วนบุคคลและองค์กร 

 
   1. ประเมินทักษะจากการ
ทดสอบภาคปฏิบัต ิ
   2. ประเมินจากงานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 
   3. ประเมินทักษะจากการ
สังเกตและสอบถามความ
คิดเห็น 

 
   1. รายงานผลงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   2. แบบประเมินงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

 
   1. ผ่านเกณฑ์
คะแนน ไมต่่ ากว่า
ร้อยละ 50 

 
 

 คุณลักษณะ (Characteristics/Traits) 
   1. ความรับผิดชอบของงานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 
   2. การเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
ส าหรับการน าเสนอผลงาน 
   3. การท างานร่วมกับผู้อื่น 
   4. ภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
   5. การฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
   1. ประเมินจากงานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 
   2. ประเมินจากพฤติกรรม 
   3. ประเมินจากการตัดสินใจ 
   4. ประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็น 

 
   1. สังเกตจากงานที่
ได้รับมอบหมาย 

 
   1. ประเมินผล
โดยเกณฑ์ ผา่น/
ไม่ผา่น 
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หมายเหตุ 

2. การคิดวิเคราะห์
ด้านการเงิน 

ความรู้ (Knowledge)  
   1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผน
ทางการเงินและการจัดการความเสี่ยง 
   2. ความรู้ในการจัดท าแผนงบประมาณ
และการลงทุนของส่วนบุคคลและองค์กร 
   3. ความรู้ในการด าเนินการทางธุรกิจ 
   4. ความรู้ในการติดตามผล วัดผล 
ประเมินผล และทบทวนการด าเนนิงาน
ด้านการเงิน 

 
   1. ประเมินผลจากการสอบ
ภาคทฤษฎี และการน าเสนอ
งานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
   1. ข้อสอบกลางภาค
เรียน และปลายภาค
เรียน และงานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 
  

 
   1. ผ่านเกณฑ์
คะแนน ไมต่่ ากว่า
ร้อยละ 50 

 
   รายวิชาที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะของสมรรถนะ
หลักนี้ คือกลุ่มวิชาชีพบังคับ
และกลุม่วิชาชีพเลือก เช่น 
 - การประกันชีวิต 
 - คณิตศาสตร์การเงิน 
   เบื้องต้น 
 - การวิเคราะหเ์ชิง 
   ปริมาณเพื่อการตัดสินใจ 
   ทางการเงิน 
 - การประกันวินาศภยั 
  - การวางแผนและ 
   ควบคุมทางการเงิน 
 - การจัดการการเงิน 
  เชิงกลยุทธ์ 
 - สัมมนาการเงิน 
 - คณิตศาสตร์ประกันภยั  
   เบื้องต้น 
 - การวิจัยทางการเงิน 
 - การจัดการและ 
   ควบคุมความเสีย่งทาง 
   การเงิน 
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 ทักษะ (Skill) 
   1. ความสามารถในการวางแผนและ
จัดการทางการเงิน 
   2. ความสามารถในการวางแผนทาง
การเงินในฐานะนักการเงิน 
   3. ความสามารถในการติดตาม
ประเมินผลและทบทวนการจัดการทาง
การเงิน 
  4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
ต่อยอดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ 

 
   1. ประเมินผลจากการท า
แผนการเงินส่วนบุคคลและ
องค์กร 
   2. ประเมินผลจากรายงาน
ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

 
   1. งานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
   2. แบบประเมินผล
งานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
   1. ผ่านเกณฑ์
คะแนน ไมต่่ ากว่า
ร้อยละ 50 

 

 คุณลักษณะ (Characteristics/Traits) 
   1. ความรับผิดชอบในงานท่ีได้รบั
มอบหมาย 
   2. กระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ทนัต่อ
เหตุการณ ์
   3. การแสวงหาความรู้รอบตัวอย่าง
สม่ าเสมอ 
   4. การท างานร่วมกับผู้อื่น 

 
   1. ประเมินจากงานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 
   2. ประเมินจากพฤติกรรม 
   3. ประเมินผลจากการแสดง
ความคิดเห็น 

 
   1. งานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
   2. แบบประเมินผล
งานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
   1. ประเมินผล
โดยเกณฑ์ ผา่น/
ไม่ผา่น 
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