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ค าน า 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ฉบับนี้เป็นหลักสูตรใหม่พัฒนาขึ้นตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการเงินและนักวิชาการด้านการเงิน เพ่ือผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ด้านการเงินที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการเพ่ิมจ านวนของสถาบันการเงินต่างๆ การเพ่ิมขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลงจ านวนและพฤติกรรมของนักลงทุน ตลอดจนความ
ต้องการความรู้ด้านการเงินของประชาชนเพ่ือวางแผนการใช้จ่าย การออม และการน าเงินออมไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการเพ่ิมทางเลือกให้กับนักศึกษาที่สนใจประกอบอาชีพด้าน
การเงินหรืออาชีพอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้อง หลักสูตรนี้จึงสอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 

หลักสูตรฉบับนี้ประกอบด้วยส่วนส าคัญ ได้แก่ ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร แผนการศึกษา ค าอธิบายรายวิชา การพัฒนาการเรียนรู้  
ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และท าให้บรรลุถึงพันธกิจของ
คณะบริหารธุรกิจและของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงิน 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)   
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต/คณะ/สาขา คณะบริหารธุรกิจ  
 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ช่ือภาษาไทย        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 

    ช่ือภาษาอังกฤษ      Bachelor of Business Administration   

     Program in Finance 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเต็มภาษาไทย  บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การเงิน) 
 ช่ือยอภาษาไทย  บธ.บ. (การเงิน) 
 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration (Finance) 
 ช่ือยอภาษาอังกฤษ  B.B.A. (Finance) 

3.  วิชาเอก 
 ไมม ี

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 137  หนวยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
 5.2 ภาษาท่ีใช  ภาษาไทย และภาษาตางประเทศในบางรายวิชา 
     5.3 การรับนักศึกษา  รับนักศึกษาไทย และ/หรือนักศึกษาตางประเทศที่สามารถสื่อสาร 
                        ภาษาไทยไดในระดับดี 

 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
     เริม่ดําเนินการใชหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557 
  สภาวิชาการ ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุม ครั้งที่  1/2557 
   วันที่  6  มกราคม  2557 
  สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุม ครั้งที่  2/2557 
   วันที่  28  กุมภาพันธ  2557  
 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
     หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติในปการศึกษา 2559 
 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1)  นักวิเคราะหทางการเงิน  
 2) ที่ปรึกษาทางการเงิน 
 3)  ผูประกอบการอิสระ 
 4)  นักลงทุนอิสระ 
 5)  อาชีพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
 

9.  ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวฒิุการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ 
    หลักสูตร 

 ลําดับ 
ช่ือ – สกุล / 

 เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ

การศึกษา 
สถาบันการศึกษา 

1 นางสาวมนตทนา คงแกว  
3 9305 00202 37 7 
 

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

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2 นางชฎามาศ แกวสุกใส 
3 9099 00408 15 9 

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

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3 นางสาวสุภาพร  ทองราช 
3 9504 00102 13 3 

บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร), 2550 
ร.บ. (รัฐศาสตร), 2545 
บธ.บ. (การบัญช)ี, 2544 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

4 นางสาวหม่ืนสุดารักษ  ไลสาม 
5 9007 00022 29 8 

บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร), 2556 
บธ.บ. (การบัญช)ี, 2548 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  เปาหมายทางเศรษฐกิจที่สําคัญของทุกประเทศ ไดแก ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก โดยเปาหมายดังกลาวถูกขับเคลื่อนดวย
นโยบายการเงินและนโยบายการคลังเปนนโยบายหลัก โดยเฉพาะนโยบายการเงินซึ่งเปนนโยบายที่
ธนาคารกลางกําหนดมาตรการตางๆ ถูกสงผานและนําไปปฏิบัติโดยสถาบันการเงินหลักของประเทศ
ในตลาดการเงิน และสงผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดทุนของนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ 
สงผลตอการตัดสินใจบริโภคและออมของประชาชน ซึ่งในที่สุดจะสงผลตอการผลิต การจางงาน และ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังน้ันการนํานโยบายการเงินไปปฏิบัติและการใชเครื่องมือทาง
การเงินไดอยางถูกตองอยางมีวินัยจะทําใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตและย่ังยืน แตถาหากใชเครื่องมือไม
ถูกตองและไมมีวินัยก็จะทําใหเศรษฐกิจถดถอยได  
 จากผลการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปดเสรีภาคการเงินในชวง 20 ปที่ผานมา ทําให
ระบบการเงินโลกมีความเช่ือมโยงกันมากข้ึน มีการเปดเสรีการทําธุรกิจและการเคลื่อนยายเงินทุน
ระหวางประเทศมากข้ึน รวมถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยางตอเน่ือง สงผลใหตลาดทุนโลกรวมทั้ง
ในเอเชียและอาเซียนเกิดความเช่ือมโยงกันอยางมาก แตในขณะเดียวกันก็ทําใหเกิดการแขงขันที่
รุนแรงข้ึนเชนกัน และเกิดความทาทายสําหรับธุรกิจตลาดหลักทรัพยแบบด้ังเดิม ในดานการรวมตัว
ระหวางตลาดหลักทรัพยทั้งในประเทศและในภูมิภาคเพื่อใหบริการไดตลอด 24 ช่ัวโมงและเกิดความ
ประหยัดเน่ืองจากขนาด เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูลงทุนและผูระดมทุน มีนวัตกรรมทาง
การเงินออกมาหลากหลายรูปแบบ ประเทศไทยก็เชนเดียวกับประเทศตลาดใหมที่กําลังเติบโตอื่นๆ 
ที่ระบบการเงินมีความเช่ือมโยงกับระบบการเงินของตางประเทศและไดรับผลกระทบจากการแขงขัน
อยางหลีกเลี่ยงไมได ดังน้ันในป 2552 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในแผนพัฒนาตลาดทุนไทย เพื่อ
ยกระดับความสามารถในการแขงขันของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) จากสัญญาณการ
รุกเขามาเปดตลาดในแถบเอเชียของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแถบยุโรป ในขณะเดียวกัน
การเปนประชาคมอาเซียนทําใหธนาคารแหงประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศสมาชิก
อาเซียนเปดการเจรจาเพื่อปรับระบบการเงินใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในดานการเปดเสรีภาค
ธนาคารและการพัฒนาตลาดทุน ดวยการจัดต้ังตลาดหลักทรัพยอาเซียน (ASEAN Exchanges) 
  จะเห็นไดวาตลาดการเงินของไทยทั้งตลาดเงินและตลาดทุนพัฒนาไปอยางมากตามการ
พัฒนาของระบบการเงินโลกและระบบการเงินในระดับภูมิภาค ทําใหสถาบันการเงินมีความตองการ
บุคลากรที่มีความรูความเขาใจธุรกิจการเงิน โครงสรางของตลาดการเงินทั้งในระดับระหวางประเทศ
และระดับประเทศ รวมทั้งมีทักษะในการวิเคราะหผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนใน
รูปแบบตาง ๆ ตลอดจนผลิตภัณฑทางการเงินรูปแบบใหมๆ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังกลาว
ใหกาวสูการประกอบอาชีพในตลาดการเงินจึงเปนภารกิจสําคัญของสถาบันการศึกษาดาน
บริหารธุรกิจของประเทศไทย 
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 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สังคมไทยเปนสังคมที่มีการขยายตัวและเปลี่ยนแปลงไปอยางมากในหลาย ๆ ดาน ตามการ

เปลี่ยนแปลงของโครงสรางทางเศรษฐกิจและการผลิต มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรสู
ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน รูปแบบการดํารงชีวิตเปลี่ยนจากสังคมชนบทเปนสังคมเมือง
มากข้ึน รายไดหลักอยูในรูปของเงินเดือนและคาแรง ในขณะที่รายจายในการดํารงชีวิตสูงข้ึนในทุกๆ 
ดาน สวนรายไดของประชาชนที่อยูในภาคการเกษตรก็มีความไมแนนอนสูงอันเน่ืองจากความผันผวน
ของสภาพธรรมชาติและราคาพืชผล ประกอบกับจํานวนประชากรสูงอายุมีสัดสวนมากข้ึนเรื่อยๆ
ต้ังแต พ.ศ.2547 และจะเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณในป พ.ศ.2567  

จากการเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนไมวาจะในสังคมเมืองหรือในสังคม
ชนบทตางประสบกับปญหาความไมแนนอนของรายไดขณะที่รายจายเพิ่มข้ึน แตทุกคนตองการความ
มั่นคงในการดํารงชีวิตทั้งในชวงวัยทํางานและในชวงสูงวัย ความรูเกี่ยวกับการใชเงิน การออมเงิน 
การจัดสรรแบงสวนระหวางรายไดและรายจาย การนําเงินออมไปลงทุนใหเกิดผลประโยชนอยาง
คุมคา การจัดการความเสี่ยงจากการลงทุนและการจัดการปญหาหน้ีสินครัวเรือน จึงมีความสําคัญตอ
ประชาชนในทุกสวนของสังคมไมนอยไปกวาการจัดสรรเวลาใหกับการทํางาน ครอบครัว หรือเพื่อ
สังคม ดังน้ันการมีความรูทางการเงิน (Financial Literacy) นับเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคนในยุค
ปจจุบันไมวาจะเปนวัยเด็ก วัยเรียน วัยทํางาน หรือวัยเกษียณ เพราะความรูทางการเงินทําใหคนใน
สังคมมีวินัยทางการเงินซึ่งเปรียบเสมือนภูมิคุมกันใหกับบุคคลและครอบครัวใหสามารถจัดการ      
การเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมสรางปญหาและเปนภาระแกทั้งตนเอง ครอบครัวและสังคมในที่สุด 
จะสงผลดีตอเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติโดยรวม  

ในขณะที่สังคมตองการความรูความเขาใจดานการเงินเพิ่มมากข้ึนน้ัน การผลิตบุคลากรใน
สาขาดังกลาวยังไมเพียงพอ หลักสูตรสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเปนหลักสูตรที่มุงสราง
นักการเงินที่มีความรูและทักษะในวิชาชีพ ใหบริการดานการเงินดวยความซื่อสัตยและมีจรรยาบรรณ 
จะสามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดเปนอยางดี และจะเปนสวนหน่ึงที่ชวยทําใหเกิดแนว
ปฏิบัติดานการเงินที่ดีใหกับประชาชนในสังคม ซึ่งจะสงผลใหสังคมมีความเขมแข็งและย่ังยืน 

 
12.  ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจ  
      ของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สงผลให
จําเปนตองจัดทําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดแรงงานที่ตองการบุคลากรที่มีความรูมีทักษะทางดานการเงินที่ทันสมัยมากข้ึนทั้งในตลาดเงิน
และตลาดทุน และมีความพรอมในการปฏิบัติงาน มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจสังคม ปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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 12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินมุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะทางดาน

วิชาชีพ กาวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรมและจริยธรรม ตอบสนองตอความตองการแรงงานของ
หนวยงานทั้งที่เปนสถาบันการเงินเอกชน สถาบันการเงินรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองคการภาครัฐตางๆ 
ตลอดจนการสรางงานวิจัยที่เปนประโยชนทางวิชาการ ใหบริการดานความรู ความเขาใจดานการเงิน
แกชุมชน ซึ่งเปนสวนหน่ึงที่ชวยยกระดับการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพและมีความมั่นคงมากข้ึน รวมทั้ง
การบํารุงศาสนา วัฒนธรรมที่ดีงาม และสรางสํานึกดานสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คือ ผลิตกําลังคนดานวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพรอมเขาสูอาชีพ ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อพัฒนา
อาชีพเพิ่มความสามารถในการแขงขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอยางย่ังยืน ตลอดจนการทํานุบํารุง
ศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

 
13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มีความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืน ดังน้ี 
  13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะอ่ืน 

  กลุมวิชา/รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก กลุมความรูตามหลักจริยธรรม กลุม
ความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ กลุม
ความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย และกลุมทักษะทางภาษาและ
การสื่อสาร ซึ่งดําเนินการสอนโดยคณะศิลปศาสตร 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหคณะ/สาขาวิชาอ่ืน 
            หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มีรายวิชาเพื่อบริการสําหรับหลักสูตร     
อื่น ๆ ไดเลือกเรียนตามความสนใจ โดยอาจจัดรายวิชาไวในกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กลุมวิชาชีพ
บังคับ หรือกลุมวิชาชีพเลือก 
 13.3 การบริหารจัดการ 
 การดําเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
“ศรีวิชัย QA” ซึ่งเปนไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางดานการเรียนการสอนตาม
องคประกอบที่ 2 โดยกําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย
ผูแทนจากสาขาวิชาอื่นหรือหลักสูตรหรือคณะอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนให
มีผลมาตรฐานการเรียนรูเปนไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งกําหนดใหอาจารยผูสอนจัดทํา
รายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดําเนินการสอนรายวิชา เพื่อเปนมาตรฐานในการติดตามและ
ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
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หมวดท่ี 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
  ผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะดานการเงิน กาวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรมและจริยธรรม  
 1.2  ความสําคัญ 

 จากการขยายตัวของสถาบันการเงินประเภทตาง ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ
ของไทยและการเช่ือมโยงระบบการเงินจากการเปดเสรีดานการเงินระหวางประเทศตาง ๆ 
โดยเฉพาะในกลุมประเทศอาเซียน ทําใหเกิดการพัฒนาระบบการเงิน เครื่องมือทางการเงินและ
นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบตาง ๆ ที่ทันสมัยมากข้ึน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงดานสังคม 
รูปแบบการใชชีวิต การมีชวงชีวิตที่ยืนยาวข้ึน ทําใหประชาชนทุกสาขาอาชีพจําเปนตองมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการใชเงิน การออม การลงทุน การจัดการความเสี่ยงและการจัดการหน้ีสิน 

การเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งในภาคเศรษฐกิจและการดํารงชีวิตของประชาชนทําใหเกิด
ความตองการบุคลากรที่มีความรูดานการเงินในหลายมิติ รวมทั้งมีทักษะดานเทคโนโลยีสมัยใหมที่
เกี่ยวของอยางดี หลักสูตรสาขาวิชาการเงินจะสามารถผลิตบุคลากรทางการเงินที่มีศักยภาพสามารถ
ปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตอบสนองสังคมและเศรษฐกิจ นําไปสูการ
พัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ินและประเทศตอไป 
  
 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
   1.3.1  ผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม และมีสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ รับผิดชอบ
ตอตนเอง สังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความซื่อสัตย สุจริต 

 1.3.2  ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานดานการเงินใหสอดคลอง
ตามความตองการของหนวยงานทั้งเอกชนและภาครัฐ 

 1.3.3 ผลิตบัณฑิตใหมีทักษะในการคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และประยุกตใชความรูดาน
การเงิน เพื่อพัฒนางาน พัฒนาตนเอง และสามารถแกปญหาไดอยางเหมาะสม 

 1.3.4 ผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ มีเจตคติที่ดี มีภาวะผูนํา และ
สามารถทํางานรวมกันเปนทีม 

 1.3.5 ผลิตบัณฑิตใหมีทักษะดานภาษาและการสื่อสาร รวมทั้งสามารถใชเทคโนโลยีไดอยาง
มีประสิทธิภาพ   
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
    คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเวลา 5 ป 

 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
1) ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความ
ทันสมัย สอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิตและเปน 
ไปตามมาตรฐานที่ สกอ.กําหนด 
และมีมาตรฐานไมต่ํากวา        
ขอกําหนดของวิชาชีพทางการเงิน 

(1) ศึกษาการเปล่ียนแปลงในความ
ตองการแรงงานของหนวยงานผูใช
บัณฑิต 
(2) สํารวจความพึงพอใจของสถาบัน
การเงินและหนวยงานผูใชบัณฑิต 
 
 
 
(3) จัดตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงาน 
ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และ 
คณาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

(1) รายงานผลการศึกษาความ
ตองการของตลาดแรงงานทุก ๆ 2 ป 
 
(2) รายงานผลการสํารวจระดับความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกปการ 
ศึกษา โดยระดับเฉล่ียของความพอใจ
อยูในระดับไมนอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 
(3) รายงานผลการประชุมเพื่อพัฒนา
หลักสูตร ทกุ 2 ป 

2) พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการ 

(1) สนับสนุนใหอาจารยเขารวมอบรม
กับสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและภาค 
เอกชน 
(2) สนับสนุนการทําวิจัยและเขารวม
นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
(3) จัดโครงการใหคําแนะนําดาน
การเงินกับชุมชน 

(1) จํานวนการเขารวมอบรมกับ
สถาบันการเงิน อยางนอยคนละ1ครั้ง
ตอป 
(2) จํานวนการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการอยางนอยปละ 2 เรื่อง  
(3) จํานวนโครงการใหคําแนะนําดาน
การเงินกับชุมชน อยางนอยปละ 1 
โครงการ 

3) พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (1) สนับสนุนใหบุคลากรสาย
สนับสนุนเขารับการฝกอบรม  

(1) มีบันทึกการเขารับการอบรม/
สัมมนา อยางนอยคนละ 1 ครั้งตอป
การศึกษา 

4) พัฒนานักศึกษา (1) สงเสริมใหนักศึกษามีทักษะการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ 
(2) จัดอบรมเพื่อสอบเปนผูรับ
ใบอนุญาต ผูใหคําแนะนําการลงทุน
ดานหลักทรัพย (Single Licence)  

(1) จํานวนนักศึกษาที่สอบ TOEIC 
ไมนอยกวาครึ่งหน่ึงของแตละชั้นป  
(2) รายงานผลการจัดอบรมหลักสูตร 
Single Licence จํานวน 1 ครั้ง
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 
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หมวดท่ี  3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ใชระบบการศึกษาเต็มเวลาแบบทวิภาค โดยหน่ึงปการศึกษาแบงออกเปนสองภาคการศึกษา
ปกติ ซึ่งหน่ึงภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ไมรวมเวลาที่ใชในการสอบ  
ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
  มหาวิทยาลัยอาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 7 สัปดาห 
และใหมีระยะเวลาในการศึกษาแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ีใหเปนไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง ขอปฏิบัติในการเปดสอนภาคฤดูรอน 
 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค     
          ไมมี 
 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม – เมษายน 
 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
   เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา ในโปรแกรมที่เนน
วิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร 
   การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
  1) โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา 

  2) โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
  3) โดยวิธีการสอบคัดเลือกผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
  2.3.1  ความรูพื้นฐานของนักศึกษาแรกเขามีความแตกตางกัน 
  2.3.2  การปรับตัวของนักศึกษา 
  2.3.3  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการใชงาน 



                                              มคอ.2 

9 
 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
 2.4.1 จัดใหมีการเรียนปรับพื้นฐานโดยการสอนเสริมสําหรับวิชาที่เปนพื้นฐาน เชน  
วิชาคณิตศาสตรและรายวิชาดานบริหารธุรกิจ กอนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก หรือ 
มีการแนะแนวการศึกษา 
 2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม มีการแนะนําการวางเปาหมายในชีวิต เทคนิคการเรียน
ระดับมหาวิทยาลัย และการใชเวลาใหเปนประโยชน  
 2.4.3 จัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาทางดานการเรียนและอื่น ๆ  
 2.4.4 สงเสริมและสนับสนุน การใชภาษาอังกฤษประเภทใชงาน 
 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
  จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษา 
 

นักศึกษาช้ันปที ่
ปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

1 40 40 40 40 40 

2 - 40 40 40 40 

3 - - 40 40 40 

4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 40 40 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)   

ประเภทรายรับ 
ปงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 

1. รายรับเงินรายได      

   คาธรรมเนียมการศึกษา 960,000 1,920,000 2,880,000 3,840,0,000 3,840,000 

2. รายรับเงินงบประมาณ      

  2.1 งบดําเนินงาน 639,370 879,827 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 2,879,827 2,027,614 1,216,141 1,200,321 

    รวมรายรับทั้งหมด 1,599,370 4,799,827 4,907,614 5,056,141 5,040,321 

จํานวนนักศึกษา (คน) 40 80 120 160 160 

รายรับเฉลี่ย (บาท/คน) 39,984 59,998 40,897 31,601 31,502 

 
2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

 

หมวดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 
 1. งบบุคลากร 432,570 445,547 458,914 472,681 486,861

 2. งบดําเนินงาน 241,400 350,200 430,200 510,200 510,200

    2.1 คาตอบแทน 86,400 115,200 115,200 115,200 115,200

    2.2 คาใชสอย 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000

    2.3 คาวัสดุ 80,000 160,000 240,000 320,000 320,000

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

    3.1 คาใชจายงานวิจัย 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

    3.2 คาใชจายบริการวิชาการ 34,075 34,075 34,075 34,075 34,075
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หมวดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 
 4. งบรายจายอื่น 135,750 255,750 255,750 255,750 255,750

    4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

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

    4.2 โครงการทํานุบํารุง  
 ศิลปวัฒนธรรม 

33,750 33,750 33,750 33,750 33,750

    4.3 โครงการทุนการศึกษาให
นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี 

0 120,000 120,000 120,000 120,000

 5. คาเสื่อมราคา 0 400,000 400,000 400,000 400,000

    5.1 คาเสื่อมราคาครุภัณฑ 0 400,000 400,000 400,000 400,000

 รวมรายจายทั้งหมด 993,795 1,635,572 1,728,939 1,822,706 1,836,886

 จํานวนนักศึกษา (คน) 40 80 120 160 160

 รายจายเฉลี่ย (บาท/คน) 24,845 20,445 14,408 11,392 11,481
  

2.7  ระบบการศึกษา 
  แบบช้ันเรียน 
  แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงสื่อหลัก 
  แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 
  อื่น ๆ (ระบุ) 

 2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 
   เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการเทียบโอน
ผลการศึกษา พ.ศ. 2551 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
     3.1  หลักสูตร 
 3.1.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร       137 หนวยกิต 
 3.1.2  โครงสรางหลักสูตร   
  1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                      34 หนวยกิต 
   1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม   3 หนวยกิต 
   1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    6 หนวยกิต 
   1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร      

ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6 หนวยกิต 

   1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ 3 หนวยกิต 
   1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม 3 หนวยกิต 
   1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย 1 หนวยกิต 
   1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ                            97 หนวยกิต 
   2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 35 หนวยกิต 
   2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ                                                 47 หนวยกิต 
   2.3 กลุมวิชาชีพเลือก                                                  15 หนวยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสร ี                          6 หนวยกิต 
   3.1.3 รายวิชา 
       1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        34    หนวยกิต 
   1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม  3  หนวยกิต 
     ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

01-021-001   จริยธรรมสําหรับมนุษย 
Ethics for Human Beings 

3(3-0-6) 

   1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  6  หนวยกิต    
     ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ 
Human Relations and Personality 
Development 

3(3-0-6) 

01-021-003 ไทยศึกษา 
Thai Studies 

 3(3-0-6) 

01-021-005 จิตวิทยาทั่วไป 
General Psychology 

3(3-0-6) 

  



                                              มคอ.2 

13 
 

01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 
Life Style Enhancement 

3(3-0-6) 

01-022-003 สังคมกับการปกครอง 
Society and Government 

3(3-0-6) 

   1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะ 
    การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  6  หนวยกิต 
     ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
    ความรูทางดานวิทยาศาสตร 

02-032-007 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 
Environment and Resources 
Management 

3(3-0-6) 

        

ทักษะเชิงตัวเลข 
02-031-001 คณิตศาสตรทั่วไป 

General Mathematics 
3(3-0-6) 

02-031-003 คณิตศาสตรตนแบบ 
Classical Mathematics 

3(3-0-6) 

       

ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
01-033-001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

Information Technology for Study Skills 
  3(3-0-6) 

02-033-001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
Computer Technology 

  3(2-2-5) 

 

   1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ  3  หนวยกิต 
    ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี   

01-040-001 ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย 
Human Essence and Fulfillment 

3(3-0-6) 

01-040-005 เอเชียอาคเนยศึกษา 
Southeast Asian Studies 

3(3-0-6) 

02-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
Life and Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

02-040-008 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 
Man and Environment 

3(2-2-5) 
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1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม  3  หนวยกิต 
    ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต 
Southern Cultures and Traditions 

3(3-0-6) 

01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน 
Thai Civilization in the Globalization 
Context 

3(3-0-6) 

01-021-009 สารัตถะแหงความงาม 
Beauty Matters 

3(3-0-6) 

   
   1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย  1  หนวยกิต 
     ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

01-023-001 พลศึกษา 
Physical Education 

1(0-2-1) 

01-023-006 แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) 

01-023-009 กีฬาลีลาศ 
DanceSport 

1(0-2-1) 

01-023-010 แอโรบิกเพื่อสุขภาพ 
Aerobic Dance for Health 

1(0-2-1) 

01-023-011 โยคะเพื่อสุขภาพ 
Yoga for Health 
 

1(0-2-1) 

   1.7  กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร  12  หนวยกิต 
         ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai Language for Communication 

3(3-0-6) 

01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1 
English I 

3(3-0-6) 

01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2 
English II 

3(3-0-6) 

01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation 

3(3-0-6) 

01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 
English for Work 

3(3-0-6) 

01-312-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาบันเทิง 
English for Edutainment 

3(3-0-6) 
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 2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                  97    หนวยกิต 
  2.1  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                                       35    หนวยกิต 
      ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

05-111-101 การบัญชีการเงิน 
Financial 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) 

05-311-002 กฎหมายธุรกิจ    
Business Laws 

3(3-0-6) 

05-311-003 การภาษีอากร    
Taxation 

3(3-0-6) 

05-311-004 การเงินธุรกิจ    
Business Finance 

3(3-0-6) 

05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร 
Principles of Economics 

3(3-0-6) 

05-311-008 องคการและการจัดการ    
Organization and Management 

3(3-0-6) 

05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 
Production and Operation 
Management 

3(3-0-6) 

05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส 
Typing Skills 

2(0-4-2) 

05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ   
Using Information Technology for 
Business 
 

3(2-2-5) 
 

  2.2  กลุมวิชาชีพบังคับ 47    หนวยกิต 
   ใหศึกษา  40  หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

05-315-201 การเงินสวนบุคคล 
Personal Finance 

3(3-0-6) 

05-315-202 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค 
Microeconomic Theory 

3(3-0-6) 
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05-315-203 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาค 
Macroeconomic Theory 

3(3-0-6) 

05-315-308 การจัดการการเงิน 
Financial Management 

3(3-0-6) 

05-315-309 หลักการลงทุน 
Principles of Investment 

3(3-0-6) 

05-315-310 สถาบันการเงิน 
Financial Institutions 

3(3-0-6) 

05-315-311 จรรยาบรรณทางการเงิน 
Ethics in Finance 

3(3-0-6) 

05-315-313 การเงินธุรกิจระหวางประเทศ  
Multinational Corporate Finance 

3(3-0-6) 

05-315-315 การลงทุนในตลาดอนุพันธและนวัตกรรม           
ทางการเงิน 
Derivatives Investment and Financial 
Innovations 

3(3-0-6) 

05-315-316 ตลาดการเงินและเครื่องมือทางการเงิน 
Financial Markets and Instruments 

3(3-0-6) 

05-315-317 การวิเคราะหหลักทรัพยและการจัดการกลุม
หลักทรัพย 
Securities Analysis and Portfolio 
Management 

3(2-2-5) 

05-315-418 การวิจัยทางการเงิน 
Research in Finance 

3(2-2-5) 

05-315-419 การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ 
Strategic Financial Management 

3(3-0-6) 

05-315-424 สัมมนาการเงิน    
Seminar in Finance 

1(0-2-1) 

 และใหศึกษา 7 หนวยกิต สําหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาสหกิจศึกษาดานการเงิน 

จากรายวิชาตอไปน้ี 
*05-315-425 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

Preparation for Cooperative Education  
1(1-0-2) 

*05-315-426 สหกิจศึกษาดานการเงิน 
Cooperative Education in Finance 

6(0-40-0) 

 หรือใหศึกษา 7 หนวยกิต สําหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาการฝกงานดานการเงินจากรายวิชา 
ตอไปน้ี 



                                              มคอ.2 

17 
 

*05-315-427 การเตรียมความพรอมการฝกงาน 
Preparation for Internship 

1(1-0-2) 

*05-315-428 ประเด็นรวมสมัยทางการเงิน 
Contemporary Issue in Finance 

3(2-2-5) 

*05-315-429 การฝกงานดานการเงิน  
Internship in Finance 

 3(0-40-0) 

 หมายเหตุ    * เปนรายวิชาที่กําหนดใหผลการเรียนเปน S หรือ U 

  2.3  กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต 
     ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

05-311-320 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ  
English for Business Communication 

3(2-2-5) 

05-311-322 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ  
English for Business Presentation 

3(2-2-5) 
 

05-315-204 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 
Statistics for Business Decision 

3(3-0-6) 

05-315-205 คณิตศาสตรการเงินเบื้องตน 
Introductory Financial Mathematics 

3(3-0-6) 

05-315-206 หลักการประกันภัย 
Principles of Insurance  

3(3-0-6) 

05-315-307 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ 
ทางการเงิน 
Quantitative Analysis for Financial 
Decision Making 

3(3-0-6) 

05-315-312 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน 
Financial Planning and Control 

3(3-0-6) 

05-315-314 เศรษฐศาสตรการเงิน 
Financial Economics 

3(3-0-6) 

05-315-420 การวาณิชธนกิจ 
Investment Banking 

3(3-0-6) 

05-315-421 การจัดการสินเช่ือ  
Credit Management 

3(3-0-6) 

05-315-422 การประเมินมูลคาสินทรัพย 
Assets Valuation 

3(3-0-6) 

 
 

  



 มคอ.2 

 

18 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสร ี      6 หนวยกิต 
    นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาที่เปดสอน 
ในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  

05-315-423 คอมพิวเตอรประยุกตเพื่อการจัดการ 
ทางการเงิน 
Computer Application for 
Financial Management 

3(2-2-5) 
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 3.1.4  แผนการศึกษา  
             

ปการศึกษาท่ี 1 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร  3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3(T-P-E) 
 

05-111-101 การบัญชีการเงิน  3(3-0-6) 
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร       3(3-0-6) 
05-311-108 องคการและการจัดการ 3(3-0-6) 
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส 2(0-4-2) 

รวม 20 หนวยกิต 
 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 
01-012-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย 1(0-2-1) 
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  3(3-0-6) 
05-211-101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
05-311-004 การเงินธุรกิจ      3(3-0-6) 
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1 3(T-P-E) 

รวม 19 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 2   
 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

     3(T-P-E) 

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม      3(3-0-6) 
05-311-001 สถิติธุรกิจ      3(3-0-6) 
05-311-003 การภาษีอากร 3(3-0-6) 
05-315-201 การเงินสวนบุคคล     3(3-0-6) 
05-315-202 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค 3(3-0-6) 

รวม 18 หนวยกิต 
 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ 3(T-P-E) 
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม 3(3-0-6) 
05-311-317 การจัดการผลิตและการดําเนินงาน 3(3-0-6) 
05-315-203 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาค 3(3-0-6) 
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2 3(T-P-E) 

รวม 21 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 3 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 

UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร       3(3-0-6) 
05-315-308 การจัดการการเงิน 3(3-0-6) 
05-315-309 หลักการลงทุน      3(3-0-6) 
05-315-310 สถาบันการเงิน 3(3-0-6) 
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3 3(T-P-E) 
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4 3(T-P-E) 

รวม 18 หนวยกิต 
 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร      3(3-0-6) 
05-315-311 จรรยาบรรณทางการเงิน      3(3-0-6) 
05-315-313 การเงินธุรกิจระหวางประเทศ  3(3-0-6) 
05-315-315 การลงทุนในตลาดอนุพันธและนวัตกรรม                

ทางการเงิน 
3(3-0-6) 

05-315-316 ตลาดการเงินและเครื่องมือทางการเงิน 3(3-0-6) 
05-315-317 การวิเคราะหหลักทรัพยและการจัดการ               

กลุมหลักทรัพย 
3(2-2-5) 

05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5 3(T-P-E) 
                                                      รวม 21 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 4 
  
 สําหรับนักศึกษากลุมท่ีเลือกรายวิชาการฝกงานดานการเงิน 

 ภาคการศึกษาท่ี 1    
05-315-418 การวิจัยทางการเงิน 3(2-2-5) 
05-315-419 การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 
05-315-424 สัมมนาการเงิน 1(0-2-1) 
05-315-427 การเตรียมความพรอมการฝกงาน  1(1-0-2) 
05-315-428 ประเด็นรวมสมัยทางการเงิน 3(2-2-5) 

UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 1 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 2 3(T-P-E) 

รวม 17 หนวยกิต 
 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 2   

05-315-429 การฝกงานดานการเงิน 3(0-40-0) 
รวม 3 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 4 
  
 สําหรับนักศึกษากลุมท่ีเลือกรายวิชาสหกิจศึกษาดานการเงิน 

 ภาคการศึกษาท่ี 1    
05-315-418 การวิจัยทางการเงิน 3(2-2-5) 
05-315-419 การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 
05-315-424 สัมมนาการเงิน 1(0-2-1) 
05-315-425 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 1 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 2 3(T-P-E) 

                                                                              รวม 14 หนวยกิต 
 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 2    
05-315-426 สหกิจศึกษาดานการเงิน     6(0-40-0) 

รวม 6 หนวยกิต 
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3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
    ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

 UU-VWX-YZZ 
  UU   หมายถึง คณะ 

   01  คือ  คณะศิลปศาสตร 
   02  คือ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   05  คือ  คณะบริหารธุรกิจ 

  V   หมายถึง สาขา 

 0  คือ  สาขาศึกษาทั่วไป 
 1   คือ  สาขาการบัญชี 
 2   คือ  สาขาการตลาด 
 3   คือ  สาขาการจัดการ 
 4  คือ  สาขาระบบสารสนเทศ 

 
 สําหรับสาขาศึกษาท่ัวไป 

          WX   หมายถึง   กลุมวิชา/วิชายอย 
  10  หมายถึง กลุมวิชาภาษา 
  1  คือ  วิชายอยภาษาไทย 
 2  คือ วิชายอยภาษาอังกฤษ 
 3-9 คือ วิชายอยภาษาตางประเทศอื่น ๆ  
                           20  หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และสุขพลานามัย 
  1  คือ วิชายอยมนุษยศาสตร 
 2  คือ วิชายอยสังคมศาสตร 
 3  คือ วิชายอยสุขพลานามัย 
 30  หมายถึง กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
 1  คือ วิชายอยคณิตศาสตร 
 2  คือ วิชายอยวิทยาศาสตร 
 3  คือ วิชายอยเทคโนโลยี 
  40  หมายถึง กลุมวิชาบูรณาการ/สหวิชาการ 
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 สําหรับสาขาการจัดการ 
  WX หมายถึง สาขาวิชา/กลุมวิชา 
   11   คือ   กลุมวิชาการจัดการทั่วไป 
   12  คือ   กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
   13  คือ   กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 
   14  คือ   กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
   15  คือ   กลุมวิชาการเงิน     

   Y หมายถึง ปที่ควรศึกษา 
    0  จัดใหศึกษาในภาคเรียนใดก็ได 
    1  ควรจัดใหศึกษาในช้ันปที่ 1 

   2  ควรจัดใหศึกษาในช้ันปที่ 2     
   3  ควรจัดใหศึกษาในช้ันปที่ 3 
   4  ควรจัดใหศึกษาในช้ันปที่ 4 
       ZZ หมายถึง  ลําดับที่ของรายวิชาในกลุมวิชา/วิชายอย 

 
  ความหมายของรหัสหนวยกิตและการจัดชั่วโมงเรียน 
        C(T-P-E) 

C       หมายถึง  จํานวนหนวยกิตของรายวิชาน้ัน 
T       หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงศึกษาภาคทฤษฎีตอสัปดาห 
P       หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงศึกษาภาคปฏิบัติตอสัปดาห 
E       หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงการคนควานอกเวลาตอสัปดาห 
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา 

 
01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai Language for Communication 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน: -  
Prerequisite: -  
เอกลักษณของภาษาไทย  การฝกทักษะการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอาน 
และ การเขียน  การอานและการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ  การสื่อความคิดดวยการพูด
และการเขียน  และการประยุกตใชเทคโนโลยีสื่อผสมในการนําเสนอ 
Thai language identities; skill practice in listening, speaking, reading, and 
writing; reading and listening for main ideas; speaking and writing to 
express ideas; the application of multimedia technology in 
presentation  
 

01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย 3(3-0-6) 
Ethics for Human Beings  
วิชาบังคับกอน: -  
Prerequisite: -  
ปรัชญาทางจริยศาสตร  ทฤษฎีทางจริยธรรม  จริยศาสตรเชิงคุณธรรม กรณียธรรม
และอันตวิทยา  จริยศาสตรเชิงหนาที่  อัตนิยม ปรัตนิยม และประโยชนนิยม   
การใหเหตุผลสนับสนุนทางจริยธรรม  ศีลธรรมกับศาสนา  จริยศาสตรประยุกตใน
สถานการณปจจุบัน พฤติกรรมทางเพศ การทําแทงและอิสระทางเพศ ความขาด
แคลน ความทุกขทรมาน สวัสดิภาพสัตว 
Philosophy of ethics; ethical theory; virtue ethics; deontology and 
teleology; duty ethics; egoism, altruism and utilitarianism; ethical 
justification; morality and religion; applications to contemporary 
controversies, sexual behavior, abortion and free choice, poverty, 
torture, animal welfare 
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01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6) 
Human Relations and Personality Development  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ  พฤติกรรมการอยูรวมกันของมนุษย   
การปรับปรุงตนเองเพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลในองคการและสังคม   
มารยาททางสังคมและการนันทนาการ  และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
Basic knowledge of Human Relations; human behavior in socializing; 
self-improvement to create relationship within organization and 
society; social manners and recreations; personality development 

  
01-021-003 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 

Thai Studies  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

ความเปนมาของชนชาติไทย  สังคม เศรษฐกิจและการปกครองของไทย   
ศาสนา  ประเพณีไทย  ภาษาและวรรณกรรมไทย  ทัศนศิลป  หัตถกรรม   
นาฏศิลปและดนตรีไทย  อาหารไทย  และวัฒนธรรมพื้นบานและภูมิปญญาไทย 
History of Thai ethnic; Thai society, economic and government; 
religions; Thai traditions; Thai language and literatures; visual arts; 
handicrafts; Thai classical dances and music; Thai food; Thai folk 
cultures and wisdom 

  
01-021-005 จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 

General Psychology  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา  รูปแบบของพฤติกรรม  ขบวนการทางจิตวิทยาเพื่อ
การพัฒนามนุษย การรับสัมผัส การรับรู การเรียนรู เชาวนปญญา อารมณ การจูงใจ 
บุคลิกภาพ และสุขภาพจิต  ปจจัยทางจิตวิทยาและบทบาทของสังคมตอพฤติกรรม
ของมนุษย  การปรับตัวเพื่อคุณภาพของชีวิต 
Psychological theories and concepts; multiple 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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01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต 3(3-0-6) 
Southern Cultures and Traditions  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

อัตลักษณของชาวใต ภาษาพื้นเมืองและสําเนียงภาษา วัฒนธรรมและความเช่ือ    
คติชนและภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา  สังคมไทยมุสลิมและ
ไทยพุทธ  เทศกาลเฉลิมฉลองและงานรื่นเริง  การปกปกรักษาประเพณีของชาวใตใน
ยุคปจจุบัน  ทัศนศึกษาและกิจกรรม 
Character of Southerner: indigenous language and dialects, cultures 
and beliefs, folk lore 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 
 

01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน 3(3-0-6) 
Thai Civilization in the Globalization Context  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

ความโดดเดนของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก  อารยธรรมไทยยุคกอน
ประวัติศาสตรและอาณาจักรโบราณ  สภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจไทยสมัย
สุโขทัยถึงปจจุบัน  ผลดี ผลเสียของการพัฒนาประเทศตามกระแสโลก  และการ
ปรับเปลี่ยนอารยธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน 
The distinction of western and eastern civilizations; prehistoric Thai 
history and the ancient kingdoms; Thai political, social and economic 
development from Sukhothai up to contemporary period; advantages 
and disadvantages of western-oriented development; Thai culture 
adjustment in the globalization context 
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01-021-009 สารัตถะแหงความงาม 3(3-0-6) 
Beauty Matters  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

ธรรมชาติของความงามตามภววิสัยและจิตวิสัย  ความงามและรสนิยม  ความงาม
ของมนุษย  ความงามตามธรรมชาติและความงามสรางสรรค  คุณคาของความงาม
และสุนทรียะในภาษา วรรณกรรม ดนตรี ศิลปกรรม นาฏศิลป และการละเลน
พื้นบาน  สุขภาพกายและสุขภาพจิต  การดูแลสุขภาพ  มารยาทงามตามคติของไทย  
และการอยูรวมกันอยางมีความสุข 
Nature of beauty, objective and subjective aspects; beauty and taste; 
human beauty; natural beauty and constructed beauty; beauty and 
aesthetic values in languages, literatures, music, visual art, performing 
art, and folk entertainment; physical and spiritual well-being; health 
cares; Thai etiquette and peaceful co-existence 
 

01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 
Life Style Enhancement  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

สุขภาวะองครวม  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม  ทักษะชีวิตกับการพัฒนาจิตสาธารณะ  
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถ่ิน  พหุวัฒนธรรมกับวิถีประชาธิปไตย  และ
การเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
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; long life learning for sustainable 
development 
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01-022-003 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 
Society and Government  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

วิวัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองของไทย  อํานาจอธิปไตยและ
รูปแบบการปกครอง  การปกครองแบบประชาธิปไตย  แนวความคิด ทฤษฎี และ
อุดมการณทางการเมือง  สถาบันและกระบวนการทางการเมือง  ปจจัยเกื้อหนุนและ
ปญหาอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมือง 
Development of Thai politics and governments; sovereignty and forms 
of governments; democratic government; concepts, theories, and 
political ideals; political institutions and processes; supporting factors 
and obstacles to social and political changes 
 

01-023-001 พลศึกษา 1(0-2-1) 
Physical Education  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา การสรางเสริมสมรรถภาพทาง
กาย การทํางานเปนทีม  ระเบียบ กติกา มารยาท  การจัดการและการดําเนินการ
แขงขันโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม 
Basic knowledge; physical education activities; developing physical 
fitness; team working; rules, regulations and etiquettes; organizing and 
arranging  selected sport competition 

  
01-023-006 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

Badminton  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม  การสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย  ระเบียบ  กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging badminton 
competition 
 
 

 



                                              มคอ.2 

31 
 

01-023-009 กีฬาลีลาศ 1(0-2-1) 
DanceSport  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

ความรูพื้นฐาน  การฝกปฏิบัติจังหวะพื้นฐาน  การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย  
ระเบียบ กติกา มารยาท  การพัฒนาทาทาง  และการดําเนินการแขงขันกีฬาลีลาศ 
Basic knowledge; basic steps practice; developing physical fitness; rules, 
regulations, and etiquettes; movement control; arranging DanceSport 
competition 
 

01-023-010 แอโรบิกเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 
Aerobic Dance for Health  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

หลักการและวิธีการของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก  ข้ันตอนในการประกอบ
กิจกรรมแอโรบิก  การเคลื่อนไหวพื้นฐานของการเตนแอโรบิก  การจับชีพจรและการ
คํานวณอัตราการเตนของหัวใจ  และการเตนแอโรบิกเพื่อสุขภาพ 
Principles and techniques of aerobics; steps in doing aerobic activities; 
basic body movement; heart pulse approach and heart rate 
determination; aerobic dance for health 
 

01-023-011 โยคะเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 
Yoga for Health  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

ความหมายและประวัติของโยคะ  หลักการของหัตถะโยคะ  ความสัมพันธระหวาง
โยคะและอายุรเวช  การเตรียมพรอมรางกาย  การยืดเหยียดขอตอและกลามเน้ือ  
เทคนิคการเกร็งและคลายกลามเน้ือ  การฝกทาอาสนะ  การควบคุมลมหายใจและ
ลมปราณ  สิ่งควรระวังและความปลอดภัยในการฝกโยคะ 
Meaning and history of Yoga; principles of Hatha Yoga; relationship 
between Yoga and Ayuraveda; body preparation; joint and muscle 
stretching; techniques of muscle contraction and relaxation; Asana 
practice; breathing and Pranayama; care and safety in Yoga training 
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01-033-001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 3(3-0-6) 
Information Technology for Study Skills  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

แนะนําการประยุกตใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ  แหลงสารสนเทศ   
วิธีแสวงหาสารสนเทศ  การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ  การเรียบเรียงและ
นําเสนอสารสนเทศ  การจัดการและการเก็บรวบรวมขอมูลและฐานขอมูล  
จริยธรรมและระบบปองกันขอมูลสารสนเทศ  การฝกฝนและการประยุกตใชระบบ
สารสนเทศ   
Introduction to computer applications and information systems; 
information sources; information seeking; information analysis and 
synthesis, information composition and presentation; management and 
collection of data and databases; ethics and information protection; 
hands-on training and information system applications 
 

 

01-040-001 ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย 3(3-0-6) 
Human Essence and Fulfillment  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

รางกายและจิตวิญญาณ  อัตตะบริขารสําหรับปจเจกชน  ดัชนีช้ีวัดความอยูดีมีสุข  
สิ่งที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของมนุษยเกี่ยวกับสภาวะจิต คุณธรรม ความเช่ือ 
พฤติกรรม สันดาน รสนิยม คานิยม ภยันตราย ภัยพิบัติ ความปลอดภัย สุขภาพ 
มลภาวะ ประเพณี สังคม และเทคโนโลยี  ความรูและประสบการณของมนุษย
ในทางศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม ปรัชญา และประวัติศาสตร  การแสวงหาอัตลักษณ 
ความรู สถานะทางสังคม และการแสวงหาความสุข 
Body and mind; the necessary articles for individual; indicators of well-
being; impacts on human beings on mental status, morals, believes, 
behavior, trait, taste, value, danger, disaster, safety, health, pollutants, 
culture, community, and technology; human experiences in art, music, 
literature, philosophy, and history; the search for identity, the quest for 
knowledge, the status in society, and the need for happiness 
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01-040-005   เอเชียอาคเนยศึกษา   3(3-0-6) 
Southeast Asian Studies  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

ประวัติศาสตร สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาของเอเชียอาคเนย  การเมืองการ
ปกครองและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ศาสนาและประเพณี  ลักษณะพื้นที่ 
ทรัพยากร ธรรมชาติ และสภาพแวดลอม  ความขัดแยงและการรวมมือระหวาง
ประเทศ  สังคมสมัยใหมและความเปนสากล  การพัฒนาและความรวมมือทาง
การเกษตร อุตสาหกรรม และการคา  การจัดระบบเศรษฐกิจ 
History, sociology, and anthropology of South East Asia; political and 
cultural diversity; religious and traditions; landforms, natural resources 
and environment; conflict and cooperation among nations; 
modernization and globalization; agricultural, industrialized and 
merchandized cooperation and development; economic renovation 
 

01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
English I  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

ทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน  หนาที่และประเภท
ของคําศัพท  รูปแบบกาลปจจุบัน  อดีต และอนาคต  การถามและตอบคําถาม  
กลุมคําและสํานวน  การอานเน้ือเรื่องสั้นๆ ที่มีโครงสรางภาษาไมซับซอน 
English language skills: listening, speaking, reading and writing; 
functions and parts of speech of words; tenses: present, past, and 
future tenses; question making; idioms and phrasal verbs; reading short 
simple passages 
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01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
English II  
วิชาบังคับกอน: 01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1  
Prerequisite: 01-312-001 English I 

 

คําศัพทและหลักไวยากรณข้ันสูง  ฝกทักษะการฟงและการสนทนาโตตอบเกี่ยวกับ
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง  การอานเน้ือเรื่อง
ที่มีประโยคซับซอนข้ึน  การแตงประโยคและการเขียนเรียงความที่มีความยาวและ
ซับซอนมากข้ึน 
Advanced vocabulary and grammar; listening and speaking practice in 
daily conversation with appropriate expressions; reading more complex 
articles; writing longer and more complex sentences and articles 
 

01-312-003 
 

สนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

ทบทวนไวยากรณและโครงสรางสําคัญในภาษาอังกฤษ  การทักทาย การกลาวลา 
การแนะนําตนเองและผูอื่น  การใชภาษาตามสถานการณสังคม  การแสดงความ       
รูสึกและการแสดงความคิดเห็น  การพูดถึงเหตุการณปจจุบันและเหตุการณในอดีต  
การพูดโทรศัพท  การสอบถามขอมูล  การบอกทิศทางและสถานที่ต้ัง  และการพูด
เรื่องงานและสถานที่ทํางาน 
Revision of essential English grammar and structure; greetings, parting, 
and introducing oneself and others; socializing; expressing feelings and 
opinions; talking about current issues and past experiences; 
telephoning; asking for information; giving direction and location; 
talking about jobs and the work place 
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01-312-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 
English for Work  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

การสมัครงาน  ศัพทและสํานวนเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงานภายในองคการ  
การอานและการเขียนเกี่ยวกับงานในองคการ  การนําเสนอโครงการ  และการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
Job application; appropriate vocabulary and expressions used for 
communication in an organization and practice; reading and writing 
passages about work; project presentation; performance reports  
 

02-031-001 คณิตศาสตรท่ัวไป 3(3-0-6) 
General Mathematics  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

ประเภทของจํานวน  ทักษะทางเลขคณิต  เรขาคณิตและตรีโกณมิติ  พื้นฐาน
เบื้องตนทางพีชคณิต  เศษสวนยอย  เลขช้ีกําลังและกรณฑ  สมการเชิงเสนและ
กราฟ  เซต เมทริกซ และการประยุกต  
Classification of numbers; arithmetic skills; geometry and trigonometry; 
algebraic preliminaries; partial fractions; exponent expressions and 
radicals; linear equations and graph; sets, matrices and their 
applications 
 

02-031-003 คณิตศาสตรตนแบบ 3(3-0-6) 
 Classical Mathematics 
 วิชาบังคับกอน: - 

Prerequisite: - 
 ประวัติการพัฒนาความรูทางคณิตศาสตร จํานวนและวิธีการดําเนินการ วิธีการให

เหตุผลเชิงอุปนัยและนิรนัย เซทและตรรกศาสตร รูปทรงทางเรขาคณิต สมการทาง
คณิตศาสตร แบบจําลองทางคณิตศาสตร การประยุกตหลักการทางคณิตศาสตรเพื่อ
แกปญหาและอธิบายเหตุผล 
History of mathematics; numbers and operations; inductive and 
deductive reasoning; set and logic; geometric shapes; mathematical 
equations; mathematical modeling; mathematical applications 
emphasizing problem solving and reasoning 
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02-032-007 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
Environment and Resources Management  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร  หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ  มลพิษสิ่งแวดลอม  การปองกัน
และแกไขมลพิษ  มลพิษกับปญหาสุขภาพ  กฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม  การจัดการสิ่งแวดลอมแบบผสมผสานและการพัฒนาอยางย่ังยืน 
Basic knowledge of environment and resources management; 
principles of ecology and natural balance; natural resources and the 
conservation; environmental pollution; preventing and solving 
pollution problems; pollution and health problems; law of 
environmental impact; integrated environmental management and 
sustainable development 
 

02-033-001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
Computer Technology  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

แนะนําเกี่ยวกับฮารดแวร ซอฟตแวร การประมวลผลขอมูล และเครือขาย
คอมพิวเตอร  การประยุกตใชสารสนเทศในองคการ  เทคนิคการโปรแกรม         
การพัฒนาระบบ การออกแบบฐานขอมูล อีเมล และการใชบราวเซอรและโปรแกรม
คนหา  เครือขายสังคม คลาวดคอมพิวต้ิง การออกแบบเว็บ และการโปรแกรมเว็บ  
การใชเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร  การฝกปฏิบัติและการประยุกตใชงาน 
An overview of hardware, software, data processing and computer 
network; information applications for organization; programming 
techniques, systems development, database design, e-mail and the 
uses of browsers and search engines; social network, Cloud computing, 
web design and web programming; the use of computer networks for 
communication; hands-on training in computer applications 
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02-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
Life and Sufficiency Economy  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

ความเปนมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิวัฒนาการของโครงสรางระบบ
เศรษฐกิจไทย  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตและชุมชน  
การบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน  โครงการพระราชดําริ การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจการเกษตร
และอุตสาหกรรม  กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
Background of the philosophy of sufficiency economy; development 
of Thai economy structure; sufficiency economy application 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 applied in agribusiness and in 
industrial sectors; case study of sufficiency economy in community 
 

02-040-008 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 
Man and Environment  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

ระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรทางธรณีและสิ่งทําลายดิน  บรรยากาศ
และมลพิษทางอากาศ  นํ้าและมลพิษทางนํ้า  ยาปราบศัตรูพืช  สารปนเปอนทาง
อาหาร  การวิเคราะหระบบของประชากร  ชุมชนและสิ่งแวดลอม  ทัศนศึกษาและ
กิจกรรมเชิงนิเวศน   
Ecological system; 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; field, laboratory, and working activities 
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05-111-101 การบัญชีการเงิน 
Financial Accounting 
วิชาบังคับกอน:  
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

หลักการบัญชีทั่วไป  หลักการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด ลูกหน้ี ต๋ัวเงินรับ สินคา
คงเหลือ เงินลงทุน สินทรัพยที่มีตัวตนและไมมีตัวตน หน้ีสินและสวนของผูเปน
เจาของ การจัดทํารายงานทางการเงิน 
General accounting principles; principles of recording transactions for 
cash, account receivables, notes receivable, inventories, investments, 
tangible and intangible assets, liabilities and owners’ equities; 
preparation  of financial reports 
 

05-211-101 

 

หลักการตลาด 
Principles of Marketing 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

บทบาทและความสําคัญของการตลาดที่มีตอสังคม เศรษฐกิจ  พัฒนาการของ
แนวความคิดการตลาด  กิจกรรมและหนาที่ทางการตลาด  ลักษณะและพฤติกรรม
การซื้อในตลาดผูบริโภคและตลาดอุตสาหกรรม  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนด
สวนประสมการตลาด  กลยุทธการตลาด  การประยุกตเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใช
ในกิจกรรมการตลาด  จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบตอสังคม 
Roles and the importance of marketing in society and the economy; 
the development of marketing concepts; marketing activities and 
marketing function; consumers’ buying behavior in consumer market 
and industrial market; factors affecting marketing mix; strategic 
marketing; the application of modern technology in marketing 
activities; marketing ethics and social responsibilities 
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05-311-001 สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 
 

แนะนําหลักการทางสถิติ  ตัวแปรสุม  การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม  
การแจกแจงของตัวอยางสุม  การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน  การ
วิเคราะหความแปรปรวน  การทดสอบไคสแควรการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน
และสหสัมพันธอยางงาย  และการวิเคราะหอนุกรมเวลา   
Introduction to statistics; random variables; probability distributions for 
random variables; sampling distributions; estimation and hypothesis 
testing; variance analysis; Chi–square test; simple linear regression and 
correlation analysis; time series analysis 
 

05-311-002 กฎหมายธุรกิจ 
Business Laws 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

บทบัญญัติของกฎหมายที่สําคัญในทางธุรกิจเกี่ยวกับบุคคล  นิติบุคคล (หางหุนสวน
สามัญ หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด)  นิติกรรม  สัญญา       
ซื้อขาย  ขายฝาก  เชาทรัพย  เชาซื้อ  จางแรงงาน  จางทําของ  ต๋ัวสัญญาใชเงิน  
ต๋ัวแลกเงิน  เช็ค  คํ้าประกัน  จํานอง  จํานํา  ตัวแทน  นายหนา 
Business legal provisions in relation to natural persons; juristic persons:  
general partnerships, limited partnerships, limited companies, and 
public limited companies; juristic acts; contracts related to sale, sale 
with right of redemption, hire of property, hire-purchase, hire of 
services, hire of work, promissory notes, bill of exchange, cheques, 
suretyship, mortgage, pledge, agency, and brokerage   
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05-311-003 การภาษีอากร 
Taxation 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

หลักการและความสําคัญของภาษีอากร  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิติ
บุคคล  ภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป  ภาษีสรรพสามิต  ภาษี
ศุลกากร  และภาษีทองถ่ิน 
Principles and the importance of taxation; personal income tax; 
corporate income tax; VAT; specific business tax and stamp duty; 
excise tax; customs duty; local taxes 
 

05-311-004 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

 3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน:  05-111-101 การบัญชีการเงิน  
Prerequisite:  05-111-101  Financial Accounting      

ขอบเขต  ลักษณะ  บทบาทของการบริหารการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน  การ
วางแผนและการพยากรณทางการเงิน  การบริหารเงินทุนหมุนเวียน  การบริหาร 
เงินสดและหลักทรัพยในความตองการของตลาด  การบริหารลูกหน้ี การบริหาร
สินคาคงคลัง  มูลคาเงินตามเวลา  งบลงทุน  การจัดหาเงินทุนระยะสั้น  การจัดหา
เงินทุนระยะปานกลาง  การจัดหาเงินทุนระยะยาว  โครงสรางทางการเงินและ
ตนทุนของเงนิทุน 
Scope, characteristics and roles of financial management; financial 
statement 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 and cost of capital  
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05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร 
Principles of Economics 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

แนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตรจุลภาค อุปสงคและอุปทาน  ความยืดหยุน  พฤติกรรม
ผูบริโภค  การผลิตและตนทุนการผลิต  ตลาดแขงขันสมบูรณและตลาดแขงขันไมสมบูรณ 
แนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตรมหภาค  รายไดประชาชาติ  วัฏจักรธุรกิจ  การเงินการ
ธนาคาร  นโยบายการคลังและการเงิน  การคาและการเงินระหวางประเทศ 
Principles of microeconomics; market forces of demand and supply; 
elasticity; consumer behavior; theory of production; cost of production; 
perfectly and imperfectly competitive markets; principles of 
macroeconomics; national income; business cycle; money and banking 
system; monetary and fiscal policies; international trade and monetary 
system 
 

05-311-108 องคการและการจัดการ  
Organization and Management 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ความหมายขององคการและการจัดการ  แนวความคิดและวิวัฒนาการทางการ
จัดการ  กระบวนการจัดการ  การวางแผน  การจัดองคการ การนํา  การควบคุม  
การจัดการทรัพยากรมนุษย  การจัดการติดตอสื่อสารและเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร 
การจัดการความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการจัดการในยุคโลกาภิวัตน  จริยธรรม
ทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม  
The meaning of organization and management; concepts and 
development of management; management process, planning 
organizing, leading, and controlling; human resource management; 
communication management and information technology; change 
management and innovation in globalization; business ethics and  
social responsibilities 
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05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม  
Entrepreneurship 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ  ประเภทธุรกิจ  คุณสมบัติของการเปนผูประกอบการ         
กลยุทธในการทําธุรกิจ  วัฒนธรรมองคการ  ผลกระทบตอการเปนประชาคม
อาเซียนตอการประกอบธุรกิจ  จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
General knowledge in business; types of business; qualification of 
entrepreneur; business strategies; organizational culture; impact of 
ASEAN Economic Community on entrepreneurship; entrepreneurs’ 
ethics 

 

05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 
Production and Operation Management 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

ความสําคัญของการบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ  ระบบการผลิต  เทคนิคการ
พยากรณ  การตัดสินใจสําหรับการผลิต  การวางแผนการผลิตแบบตาง ๆ  การ
กําหนดตารางการผลิต  การควบคุมการผลิต  การเลือกทําเลที่ต้ัง  การวางผัง
โรงงาน  การควบคุมคุณภาพ  การจัดการสินคาคงคลัง  การบริหารความปลอดภัย  
ชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในโรงงาน  และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการ
บริหารการผลิต 
Importance of production and operation management; production 
system; forecasting techniques; production decision-making; types of 
production planning; production scheduling; production control; 
location decision; plant layout; quality control; inventory 
management; safety management; occupational health and factory’s 
environment; the use of software packages in production 
management  
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05-311-320 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ 
English for Business Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

การฝกทักษะการอาน  การเขียน  รูปแบบจดหมายธุรกิจ  การเขียนจดหมายธุรกิจ 
จดหมายเชิญ จดหมายแสดงความยินดี  จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความ
เสียใจ  จดหมายสอบถาม  จดหมายตอบสอบถาม  จดหมายสั่งซื้อ  ตอบสั่งซื้อ  
และการเขียนบันทึกขอความแฟกซและอีเมล 
Reading practice; writing practice; forms of business letters; writing 
business letters; letters of invitation; letters of congratulations; letters 
of thanks; sympathy letters; letters of inquiry; letters of order; replies 
to orders; facsimile and electronic-mail messages 

 
05-311-322 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอทางธุรกิจ 

English for Business Presentation 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับกอน:  
Prerequisite:  
ศัพท  สํานวน  เทคนิคการนําเสนองานทางธุรกิจ  ทักษะในการใชภาษาอังกฤษ   
ข้ันตอนและการใชภาษาในการนําเสนอทางธุรกิจ  การรวมฟงและจดเน้ือหาของ
การนําเสนอ 
Vocabulary; expressions; business presentation techniques; English 
usage skills; process and language of business presentation; listening 
to presentation and note taking 
 

05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส 
Typing Skills 
วิชาบังคับกอน: -  
Prerequisite: - 

2(0-4-2) 

ฝกปฏิบัติใหเกิดความเช่ียวชาญ  มีความชํานาญในการพิมพสัมผัสทั้งตัวอักษรและ
ตัวเลข 
Touch typing practice for mastership in typing skills both in numbers 
and letter 
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05-315-201 การเงินสวนบุคคล 
Personal Finance 
วิชาบังคับกอน: -  
Prerequisite: -  

3(3-0-6) 

การกําหนดวัตถุประสงคทางการเงินที่เหมาะสมใหสอดคลองกับข้ันตอนตาง ๆ ของ
วงจรชีวิตของแตละบุคคล  การจัดหาเงินและการใชจายของบุคคล  การวางแผน
ทางการเงินสวนบุคคลและการควบคุม  การออมและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
การใชเครดิตที่เหมาะสม  การวางแผนประกันชีวิต  การวางแผนภาษีสวนบุคคล
และการชําระเงินภาษีรายได  การวางแผนทางการเงินหลังเกษียณอายุ 
Determination of optimal financial objectives in accordance with 
various stages 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 
 

05-315-202 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค 
Microeconomic Theory 
วิชาบังคับกอน:  05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร   
Prerequisite:  05-311-005  Principles of Economics    

3(3-0-6) 

 การวิเคราะหอุปสงคและอุปทาน  ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค  ทฤษฎีการผลิตและ
ตนทุนการผลิต  โครงสรางและพฤติกรรมของตลาดประเภทตาง ๆ และทฤษฎีเกม
เบื้องตน  การกําหนดราคาในตลาดปจจัยการผลิต  การวิเคราะหดุลยภาพทั่วไป 
เศรษฐศาสตรสวัสดิการเบื้องตน  ความลมเหลวของตลาดและเครื่องมือในการ
แกปญหา 
Demand and supply analysis; theory of consumer behavior; the 
theory of production and cost; structure and behavior of different 
types of markets and introductory game theory; price determination 
in factor markets; general equilibrium analysis, introductory welfare 
economics, market failures and measures to solve the problems 
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05-315-203 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาค 
Macroeconomic Theory 
วิชาบังคับกอน:  05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร                  
Prerequisite:  05-311-005  Principles of Economics       

3(3-0-6) 

แบบจําลองดุลยภาพรวมในตลาดผลผลิต  ตลาดเงินและตลาดเงินตราตางประเทศ 
(แบบจําลอง IS - LM - BP) แบบจําลองอุปสงคมวลรวมและอุปทานมวลรวมใน
ระบบเศรษฐกิจแบบปดและแบบเปด  ภาวะเงินเฟอ  การวางงาน  และนโยบาย
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ทฤษฎีของ       
นิวเคนส-เซียน  และทฤษฎีวัฏจักรธุรกิจที่แทจริง  การประยุกตทฤษฎีเศรษฐศาสตร 
มหภาคมาวิเคราะหสถานการณทางเศรษฐกิจ 
Model of joint equilibrium in product market; money market and 
foreign exchange market (the IS-LM-BP model); model of aggregate 
demand and aggregate supply in closed and open economies; 
inflation; unemployment; economic stabilization policies; economic 
growth theory, New Keynesian economics theory; the real business 
cycle theory; applications of macroeconomic theory to analyze 
economic situations 
 

05-315-204 สถิติเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 
Statistics for Business Decision 
วิชาบังคับกอน: 05-311-001  สถิติธุรกิจ    
Prerequisite: 05-311-001  Business Statistics  

3(3-0-6) 

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการประยุกตใชทางธุรกิจ  การเก็บรวบรวมขอมูล 
การนําเสนอขอมูล  การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน  ตัวแปรสุมและการแจกแจงความ
นาจะเปนของตัวแปรสุม  ประชากรและการสุมตัวอยาง  การประมาณคา  การ
ทดสอบสมมุติฐาน  การทดสอบไคสแควร  การวิเคราะหความแปรปรวน  สถิตินอน
พาราเมตริก  การวิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอย  อนุกรมเวลา  เลขดัชนี การ
พยากรณและการตัดสินใจทางธุรกิจ 
Basic knowledge of statistics and applications for business; data 
collection; preliminary data analysis;  random variables and 
probability distributions; population and sampling; estimation; 
hypothesis testing; the chi-square test, analysis of variance; non-
parametric statistics; correlation and regression analysis; index 
numbers; time series forecasting and business decision making 
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05-315-205 คณิตศาสตรการเงินเบ้ืองตน 
Introductory Financial Mathematics 
วิชาบังคับกอน: 02-031-001  คณิตศาสตรทั่วไป 
Prerequisite: 02-031-001  General Mathematics 

3(3-0-6) 

ทักษะคณิตศาสตรเบื้องตนทางดานการเงิน  คาปจจุบันและมูลคาสะสมของเงิน 
การคิดดอกเบี้ย  อัตราสวนลด  การชําระคารายงวด  การชําระหน้ีแบบตาง ๆ  
ชนิดของคาเสื่อมและการคิดคาเสื่อม  การหาอัตราผลตอบแทนของหุนกู  พันธบัตร 
และหลักทรัพยอื่น ๆ  
Introduction of mathematical skills to finance; the present value and 
the accumulated value of money; interest rate calculation, discount 
rate; annuity settlements, types of payments; types and calculation 
of depreciation; calculation of the return rate on bonds, debentures 
and other securities 
 

05-315-206 หลักการประกันภัย 
Principles of Insurance  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

แนวความคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประกันภัย บทบาทของการประกันภัยตอ
ระบบเศรษฐกิจและสังคม  ประเภทของการประกันภัย  การประกันชีวิตและการ
ประกันวินาศภัย  สัญญาและกรมธรรมประกันภัย  กฎหมายการประกันภัย การ
ประกันสังคม 
Risk and insurance concepts; the role of insurance in economic and 
social system; types of insurance, life insurance and non-life 
insurance; casualty insurance policies; insurance law; social insurance 
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05-315-307 
 

การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางการเงิน 
Quantitative Analysis for Financial Decision Making 
วิชาบังคับกอน:  05-311-001  สถิติธุรกิจ    
Prerequisite:  05-311-001  Business Statistics   

3(3-0-6) 

พื้นฐานและเครื่องมือในการวิเคราะหเชิงปริมาณทางการเงิน  ข้ันตอนการวิเคราะห        
เชิงปริมาณ  ตัวแบบการวิเคราะหเชิงปริมาณทางการเงิน ตัวแบบโปรแกรมเชิงเสน       
ตัวแบบการตัดสินใจ  ตัวแบบการควบคุมสินคาคงคลัง ตัวแบบจําลองเชิง
คณิตศาสตร  การประยุกตคณิตศาสตรและสถิติในงานดานการเงิน  การฝกปฏิบัติ
ใช Excel spreadsheets  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการเงนิกับตัวแบบ 
Fundamental and tools in quantitative analysis in finance; processes 
in quantitative analysis; models of quantitative analysis in finance; 
linear programming models; decision making models; inventory 
control models; simulation models; application of mathematics and 
statistics to finance; excel spreadsheets practicing; financial 
application program using with models 
 

05-315-308 การจัดการการเงิน 
Financial Management  
วิชาบังคับกอน: 05-311-004  การเงินธุรกิจ    
Prerequisite: 05-311-004  Business Finance   

3(3-0-6) 

เปาหมายของการจัดการทางการเงิน  การจัดการเงินทุนหมุนเวียน  การวางแผน        
ทางการเงินและการควบคุม  การวิเคราะหพื้นฐานเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน  มูลคาของเงินตามเวลา  การประเมินมูลคาพันธบัตรและหุนสามัญ 
การลงทุนในสินทรัพยถาวร การจัดสรรและการไดมาของเงินทุน  การจัดหาเงินทุน
ระยะสั้นและระยะยาว  โครงสรางเงินทุน ตนทุนของการจัดหาเงินทุน  นโยบาย
การจายเงินปนผลและการควบรวมกิจการ 
Goals 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 policy and mergers 
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05-315-309 หลักการลงทุน 
Principles of Investment 
วิชาบังคับกอน: 05-311-004  การเงินธุรกิจ    
Prerequisite: 05-311-004  Business Finance   

3(3-0-6) 

ตลาดทุน ทฤษฎีกลุมหลักทรัพย  ทฤษฎีประเมินมูลคาที่ใชกับตลาดหลักทรัพย 
อุตสาหกรรมและบริษัททีเ่ปนทางเลือกในการลงทุน  หลักการข้ันตนในการ
วิเคราะหหลักทรัพย  การวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุน 
Capital markets; the effective portfolio theory; valuation theory of 
stock exchange; alternative industries and individual firms for 
investment; basic principles analysis of securities; investment 
possibility analysis 
 

05-315-310 สถาบันการเงิน 
Financial Institutions 
วิชาบังคับกอน:  05-315-203  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาค 
Prerequisite:  05-315-203  Macroeconomic Theory  

3(3-0-6) 

บทบาทและความสําคัญของสถาบันการเงินตอเศรษฐกิจ  ประเภทและหนาที่ของ
สถาบันการเงินในตลาดเงินและเครื่องมือตาง ๆ  การกํากับดูแลโดยธนาคารกลาง  
ประเภทและหนาที่ของสถาบันการเงินในตลาดทุนและเครื่องมือตาง ๆ  การกํากับ
ดูแลสถาบันการเงินในตลาดทุน 
Roles and importance of financial institutions to economy; types and 
functions of financial institutions in money market and instruments, 
supervision from central bank; types and functions of financial 
institutions in capital market and instruments, supervision of financial 
institutions in the capital market 
 

05-315-311 จรรยาบรรณทางการเงิน 
Ethics in Finance 
วิชาบังคับกอน: 05-315-308  การจัดการการเงิน            
Prerequisite: 05-315-308  Financial Management   

3(3-0-6) 

การกํากับดูแลที่ดีของสถาบันการเงิน ทฤษฎีตัวแทน  จรรยาบรรณทางการเงินและ
ตลาดการเงิน  จรรยาบรรณทางการเงินกับการบริหารทางการเงิน  ประมวล
จรรยาบรรณสําหรับผูประกอบวิชาชีพทางการเงิน  
Good corporate governance of financial institutions; agency theory; 
financial ethics and financial market; financial ethics for financial 
management; code of ethics for financial professional 
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05-315-312 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน 
Financial Planning and Control 
วิชาบังคับกอน: 05-311-004  การเงินธุรกิจ    
Prerequisite: 05-311-004   Business Finance  

3(3-0-6) 

การวางแผนและควบคุมทางการเงินขององคการ  เน้ือหาเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการใช
เครื่องมือในการวางแผนและควบคุม  การควบคุมดวยงบประมาณ  ตนทุน
มาตรฐาน  งบประมาณเงินสด  การควบคุมและติดตามรายจายเงินลงทุน 
Organizational financial planning and control; tools for financial 
planning and control; budgetary control; standard cost; cash 
budgeting; capital expenditure control and monitoring 
 

05-315-313 การเงินธุรกิจระหวางประเทศ  
Multinational Corporate Finance  
วิชาบังคับกอน:  05-311-004 การเงินธุรกิจ 
 05-315-203  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาค    
Prerequisite:  05-311-004  Business Finance  
 05-315-203   Macroeconomic Theory  

3(3-0-6) 

การดําเนินงาน นโยบายและบทบาทของสถาบันการเงินระหวางประเทศ  เครื่องมือ
ในการปริวรรตเงินตรา  ระบบอัตราแลกเปลี่ยน  นโยบายการควบคุมและการ
สงเสริมขอตกลงระหวางประเทศอันมีผลกระทบตอกําไรทางธุรกิจ  การดําเนิน
ธุรกิจระหวางประเทศโดยพิจารณาในแงเงินทุน  ภาษีอากร  ปญหาทางการตลาด
และขอตกลงระหวางประเทศ  การปฏิบัติงานของฝายตางประเทศของธนาคาร
พาณิชย  การจําลองการจัดการการเงินระหวางประเทศ 
Operation, policies and function of international financial institutions; 
foreign exchange tools; foreign exchange rate system; policies of 
controlling and promotions international agreements that affecting 
business profit; international business operations including capital 
taxation; marketing problems and international agreements; operation 
of foreign department of commercial banks; simulation of 
international financial management 
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05-315-314 เศรษฐศาสตรการเงิน 
Financial Economics 
วิชาบังคับกอน: 05-315-203 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาค    
Prerequisite: 05-315-203  Macroeconomic Theory     

3(3-0-6) 

ตลาดเงินและตลาดทุนในระดับจุลภาค  สินทรัพยทางการเงิน  ความเสี่ยงและการ        
แบกรับความเสี่ยงทางการเงิน  ทฤษฎีวาดวยดุลยภาพการกําหนดราคาสินทรัพย
ทางการเงิน  โครงสรางอัตราดอกเบี้ย  ตราสารหน้ี  ตราสารทุน  อนุพันธทางการ
เงิน  ปญหาสารสนเทศไมสมมาตรในตลาดการเงิน  สถาบันการเงิน  บทบาทและ
หนาที่ของธนาคารพาณิชย  การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน  การกํากับ
และควบคุมสถาบันการเงิน  ระบบการคุมครองเงินฝาก  ธุรกิจสถาบันการเงินในมิติ
ของเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 
Money and capital markets at a micro-level; financial assets; risks and 
risk-bearing; the theory of equilibrium pricing of financial assets; 
interest rate structure; fixed income and equity instruments; financial 
derivatives; asymmetric information problem 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 from the perspective of industrial economics 
 

05-315-315 การลงทุนในตลาดอนุพันธและนวัตกรรมทางการเงิน 
Derivatives Investment and Financial Innovations  
วิชาบังคับกอน: 05-315-308  การจัดการการเงิน  
Prerequisite: 05-315-308  Financial Management    

3(3-0-6) 

ประเภทของตราสารอนุพันธทางการเงิน  สัญญาซื้อขายลวงหนาและสัญญาตรา
สารสิทธิ  บทบาทและหนาที่ของตลาดอนุพันธ  การซื้อขายและกลไกของตลาด
ลวงหนา  ตัวแบบการกําหนดราคาสําหรับสัญญาซื้อขายลวงหนา  การใชสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาในการจัดการความเสี่ยง  คุณสมบัติของอนุพันธตราสารสิทธิ กลยุทธ
การซื้อขายสําหรับสัญญาตราสารสิทธิ  ตัวแบบการกําหนดราคาตราสารสิทธิ     
ตัวแบบทวินามและตัวแบบ Black-Scholes  การใชตราสารสิทธิในการจัดการ
ความเสี่ยง  การลงทุนในกองทุนรวมประเภทตาง ๆ 
Types of financial derivatives; futures contracts and options contracts; 
roles and functions of derivative markets; trading and mechanisms of 
futures markets; pricing models for futures contracts; applying futures 
contracts to risk management; features of option-based derivatives; 
trading strategies for option contracts; option pricing models; Binomial 
model and Black-Scholes model; applying options to risk 
management; investment in mutual funds 
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05-315-316 ตลาดการเงินและเครื่องมือทางการเงิน 
Financial Markets and Instruments 
วิชาบังคับกอน: 05-315-308  การจัดการการเงิน             
Prerequisite: 05-315-308  Financial Management    

3(3-0-6) 

บทบาทและหนาที่ของสถาบันการเงินในประเทศไทย  ผลกระทบของนโยบายการเงิน  
การควบคุมอัตราดอกเบี้ยและการควบคุมสถาบันการเงินตอตลาดเงิน ตลาดทุน และ
ตลาดการเงินระหวางประเทศ  ประเภทของเครื่องมือทางการเงิน  การประยุกตใช
เครื่องมือทางการเงิน  การใชเครื่องมือทางการเงินในการวิเคราะหและประเมิน
โครงการทางการเงิน 
Roles and functions of financial institutions in Thailand; effects of 
monetary policy; interest rates regulations and controls of financial 
institutions on money market, capital market and international financial 
market; types of financial instruments; the application of financial 
instruments; using financial instruments to analyze and evaluate 
financial projects  
 

05-315-317 การวิเคราะหหลักทรัพยและการจัดการกลุมหลักทรัพย 
Securities Analysis and Portfolio Management 
วิชาบังคับกอน: 05-315-309  หลักการลงทุน  
Prerequisite: 05-315-309  Principles of Investment    

3(2-2-5) 

วิเคราะหการลงทุนในหลักทรัพย การประเมินราคา และความเสี่ยงของหลักทรัพย 
การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย  การวิเคราะหปจจัยพื้นฐานและการวิเคราะหทาง
เทคนิค  การบริหารกลุมหลักทรัพย 
Securities investment analysis, valuation and risk of securities; securities 
investment decisions; fundamental and technical analysis; portfolio 
management  
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05-315-418 การวิจัยทางการเงิน 
Research in Finance  
วิชาบังคับกอน: 05-311-001 สถิติธุรกิจ 
Prerequisite: 05-311-001 Business Statistics 

3(2-2-5) 

ความหมายและบทบาทของการวิจัยทางการเงิน  คุณธรรมและจรรยาบรรณของ
นักวิจัย  กระบวนการในการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การสรางเครื่องมือวิจัย  
เทคนิคการสุมตัวอยาง  การรวบรวมและจัดทําขอมูล  สถิติสําหรับการวิเคราะห
ขอมูล  การทดสอบสมมติฐาน  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  การวิเคราะห
ขอมูลและการแปลผล  การเขียนรายงานผลงานวิจัย  การประเมินผลงานวิจัย 
Defination and the role of financial research; moral and ethics for 
researchers; research process; research design; research tool 
construction; random sampling techniques; data collection and 
manipulation; statistics for data analysis; hypothesis testing; using 
statistical application program; data analysis and interpretation; 
research report writing; research evaluation 
 

05-315-419 การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ 
Strategic Financial Management 
วิชาบังคับกอน: 05-315-308  การจัดการการเงิน 
Prerequisite: 05-315-308  Financial Management    

3(3-0-6) 

ข้ันตอนการวางแผนทางการเงิน  การตรวจสอบสถานการณทางการเงินในปจจุบัน 
พัฒนาวัตถุประสงคและเปาหมายทางการเงิน  จัดทําและระบุทางเลือกของแผน    
กลยุทธทางการเงิน  ประเมินทางเลือก  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการทางการเงิน
การทบทวนและปรับปรุงแผนการเงิน  การตรวจสอบและการควบคุมตนทุนดวย 
Value Engineering technique  กระบวนการประเมินผลดวย Balanced 
Scorecard  กรณีศึกษาในการบริหารจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ 
Financial planning procedures; current financial situation scanning; 
developing financial objectives and goals; formulating and identify 
alternative strategic plans; evaluate alternatives; implementing 
financial action plan; review and revise the financial plan; cost 
monitoring and control using Value Engineering technique; evaluation 
process using Balanced Scorecard; case studies in strategic financial 
management 
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05-315-420 การวาณิชธนกิจ 
Investment Banking 
วิชาบังคับกอน: -  
Prerequisite: -  

3(3-0-6) 

หลักการของวาณิชธนกิจ วิธีสําหรับการหามูลคาสูงสุด  การประเมินมูลคาเพื่อการ
ควบรวมและการเขาซื้อกิจการ  การปรับโครงสรางทางการเงินและการปรับการจัด
องคการของธุรกิจ  กิจกรรมตาง ๆ ของการวาณิชธนกิจ  การปรับโครงสรางหน้ี 
การเสนอขายหลักทรัพยตอสาธารณะในครั้งแรก การรวมทุน 
Principles of investment banking; methods for value maximization; 
valuation for mergers and acquisitions; financial restructing and 
reorganizations; variety of investment banking activities; debt 
restructuring; initial bond public offering; venture capital 
 

05-315-421 การจัดการสินเชื่อ  
Credit Management 
วิชาบังคับกอน: 05-315-308  การจัดการการเงิน             
Prerequisite: 05-315-308  Financial Management    

3(3-0-6) 

ลักษณะและขอบเขตของการจัดการสินเช่ือ  โครงสรางองคการของแผนกสินเช่ือ 
ประเภทของสินเช่ือ  เครื่องมือของสินเช่ือและหลักประกัน  ความเสี่ยงของสินเช่ือ 
การจัดการสินเช่ือผูบริโภค  การจัดการสินเช่ือการคา  การจัดการสินเช่ือสถาบัน
การเงิน  ตรวจสอบและการวิเคราะหความเสี่ยงของสินเช่ือ  การวิเคราะหการให
สินเช่ือ  การกําหนดวงเงินสินเช่ือ  นโยบายการเรียกเก็บและการปฏิบัติ  การ
ควบคุมสินเช่ือและการติดตาม  
Nature and scope of credit management; organization structure of 
credit department; types of credit; credit instruments and collateral; 
credit risk; consumer credit management; commercial credit 
management; financial institution credit management; investigation 
and analysis of credit risk; credit analysis; credit line determination; 
collection  policies  and  practices; credit  control  and follow-up 
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05-315-422 การประเมินมูลคาสินทรัพย 
Assets Valuation 
วิชาบังคับกอน: 05-315-308  การจัดการการเงิน             
Prerequisite: 05-315-308  Financial Management    

3(3-0-6) 

การใชแบบจําลองเพื่อประเมินมูลคาสินทรัพยทางการเงิน  สินทรัพยที่แทจริงและ
มูลคาของบริษัท  การใชวิธีการประเมินมูลคาในการวางแผนทางการเงินและวัดผล
การดําเนินงาน  วิเคราะหตนทุนของเงินทุนของบริษัทที่ใชเปนอัตราลดใน
แบบจําลองการประเมินมูลคา 
Using the valuation models to value financial assets; real assets and        
the firm value; applying valuation in financial planning and 
performance measurements; analysis the cost of capital of the 
company used as discount rate in valuation model 
 

05-315-423 คอมพิวเตอรประยุกตเพ่ือการจัดการทางการเงิน 
Computer Application for Financial Management 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับกอน: 05-411-101  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ  
Prerequisite: 05-411-101  Using Information Technology for Business 
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหทางการเงินและการประเมินมูลคา
ตามทฤษฎีการเงิน  การสรางแบบจําลองเพื่อการจัดการการเงิน  การจัดทํา
ประมาณการงบการเงินเพื่อการวางแผนงาน  การจัดทํางบประมาณ  การนําเสนอ
รายงานทางการเงิน  การปรับปรุงโปรแกรมเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการ 
Using software applications for financial analysis and valuation  
according to 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 to be appropriate for the requirements  
 

05-315-424 สัมมนาการเงิน 
Seminar in Finance 
วิชาบังคับกอน: 05-315-308  การจัดการการเงิน           
Prerequisite: 05-315-308   Financial Management  

1(0-2-1) 

กรณีศึกษาทางการเงิน วิเคราะห อภิปรายปญหาและการตัดสินใจที่สอดคลองกับ
ทฤษฎีการเงิน 
Case studies in finance, analysis, problem discussions and decision 
making according to the financial theories  
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05-315-425 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
Preparation for Cooperative Education  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

1(1-0-2) 

 ปรัชญาและเปาประสงคของการศึกษาแบบบูรณาการ  บุคลิกภาพที่เหมาะสมใน
การทํางาน  พัฒนาทักษะพื้นฐานทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่
ทํางาน  ประมวลจริยธรรมทางดานการเงิน  มนุษยสัมพันธ  ทักษะพื้นฐานการใช
คอมพิวเตอรดานการเงิน และทักษะการนําเสนอ 
Philosophy and goal of Work Integrated Learning (WIL); appropriate 
working personality; developing the basic interpersonal 
communication skills in the workplace; code of financial ethics; 
human relations; computer skills for finance and presentation skills 
 

05-315-426 สหกิจศึกษาดานการเงิน 
Cooperative Education in Finance 

6(0-40-0) 

วิชาบังคับกอน:  05-315-425  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา                   
Prerequisite:  05-315-425  Preparation for Cooperative Education   
ปฏิบัติงานเสมือนเปนพนักงานเต็มเวลาในสถาบันการเงินตามความเห็นชอบของคณะ
บริหารธุรกิจ อยางนอย 16 สัปดาหและนําเสนอโครงงาน 1 โครงงานตามท่ีไดรับ
มอบหมายจากหนวยงาน 
Practical work equivalent to full-time employee at the financial 
institutions with the faculty’s improval for at least 16 weeks and present 1 
project assigned from the firm 

 
05-315-427 การเตรียมความพรอมการฝกงาน 

Preparation for Internship 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

1(1-0-2) 

ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  บุคลิกภาพที่
เหมาะสมในการทํางาน  การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางดานการสื่อสารระหวาง
บุคคลในสถานที่ทํางาน  ประมวลจรรยาบรรณในการทํางาน  มนุษยสัมพันธ  
ทักษะพื้นฐานในการใชเครื่องใชสํานักงาน 
Philosophy and goal of Work Integrated Learning (WIL); appropriate 
working personality; developing of basic interpersonal communication 
skills in the workplace; code of conduct; human relations; basic skills 
in using office equipment 
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05-315-428 ประเด็นรวมสมัยทางการเงิน 
Contemporary Issue in Finance 
วิชาบังคับกอน: 05-315-308  การจัดการการเงิน             
Prerequisite: 05-315-308  Financial Management    

3(2-2-5) 

หัวขอที่นาสนใจในปจจุบันทางการเงิน การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตลาด
การเงินของไทยรวมถึงสถาบันการเงินที่สําคัญ  ผลของการรวมกลุมภาคการเงิน
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและโลกาภิวัตนทางการเงินตอตลาดเงินและตลาด
ทุนของไทย 
Selected current interesting topics in finance; Thai financial market 
development and changes including major financial institutions; the 
effect of ASEAN financial integration and financial globalization on 
Thai money market and capital market  
 

05-315-429 การฝกงานดานการเงิน 
Internship in Finance 
วิชาบังคับกอน: 05-311-427  การเตรียมความพรอมการฝกงาน    
Prerequisite:  05-311-427  Preparation for Internship  

 3(0-40-0) 

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในองคการภาครัฐหรือภาคเอกชนตามความ
เห็นชอบของคณะบริหารธุรกิจ มีระยะเวลาในการฝกไมนอยกวา 525 ช่ัวโมง และ
นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน 
Job training in public or private organizations with the faculty’s 
improval for at least 525 hours and present the working report 
 

05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ   
Using Information Technology for Business  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ฮารดแวร  ซอฟตแวร เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศ
และการจัดการองคการ  อินเทอรเน็ตและระบบเครือขาย  การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
คุณธรรมและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  กฎหมายและพระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เอกสารอิเล็กทรอนิกส  โปรแกรมนําเสนอ
ผลงาน  โปรแกรมตารางการคํานวณ  การวิเคราะหขอมูล  การจัดการขอมูล  โปรแกรม
สรางสื่อสิ่งพิมพ  ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ 
Hardware technology; software technology; information technology; 
information systems and enterprise management; internet and networking; 
electronoic commerch; moral, ethical, and legal issues of information 
technology; electronic documents; presentation program; spreadsheets 
program; data analysis; information management; create publication; 
practical experience using the business software  
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ ำตวับัตรประชำชน ต ำแหน่ง และคุณวุฒิของอำจำรย์ 
 3.2.1  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกลุ คุณวุฒิ สำขำวิชำเอก สถำบันทีจ่บ ปีที่จบ ต ำแหน่งวิชำกำร 
ภำระกำรสอน 

ชม./ปีกำรศึกษำ 
2557 2558 2559 2560 

1 นางสาวมนต์ทนา  คงแก้ว 
3 9305 00202 37 7 
 

บธ.ม. 
วท.บ. 

การเงินและการธนาคาร 
สถิติประยุกต ์

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

2552 
2546 

อาจารย ์ 450 450 450 450 

2 นางชฎามาศ  แก้วสุกใส 
3 9099 00408 15 9 

บธ.ม. 
น.บ. 
บช.บ. 

บริหารธรุกิจ 
นิติศาสตร ์
การธนาคารและการเงิน 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2548 
2541 
2522 

อาจารย ์ 450 450 450 450 

3 นางสาวสุภาพร  ทองราช 
3 9504 00102 13 3 

บธ.ม. 
ร.บ. 

บธ.บ. 

การเงินและการธนาคาร 
รัฐศาสตร ์
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

2550 
2545 
2544 

อาจารย ์ 450 450 450 450 

4 นางสาวหมื่นสดุารักษ์  ไลส่าม 
5 9007 00022 29 8 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

การเงินและการธนาคาร 
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

2556 
2548 

อาจารย ์ 450 450 450 450 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พศิกา ช านาญเวชกิจ 
3 9099 00229 13 1 

บธ.ม. 
ศ.บ. 

บริหารธรุกิจ 
เศรษฐศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2535 
2523 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

450 450 450 450 

 

 

 



 

58 

มคอ.2 3.2.2  อำจำรย์ประจ ำ 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกลุ คุณวุฒิ สำขำวิชำเอก สถำบันทีจ่บ ปีที่จบ ต ำแหน่งวิชำกำร 
ภำระกำรสอน 

ชม./ปี กำรศึกษำ 
2557 2558 2559 2560 

1 นายยุทธนา  พงศกร 
3 1017 02272 29 3 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธรุกิจ 
การเงินและการธนาคาร 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
วิทยาลัยศรปีทุม  

2542 
2524 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

180 180 180 450 

2 นายนัดพลพิชัย  ดุลยวาทิต 
3 8001 00812 33 1 

ศ.ม. 
ศ.บ. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

เศรษฐศาสตร ์
เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 
บริหารธรุกิจ 
ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2551 
2548 
2547 
2539 

อาจารย ์ 450 450 450 450 

3 นางสาวธันยพร อริยะเศรณ ี
1 8604 00005 60 4 

วท.ม. 
วท.บ. 

สถิต ิ
สถิต ิ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2553 
2549 

อาจารย ์ 450 450 450 450 

4 นางสาวกุลธีรา  ทองใหญ ่
0 8099 00102 38 0 

ศ.ม. 
วท.บ. 

เศรษฐศาสตร ์
เศรษฐศาสตรส์หกรณ ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2554 
2551 

อาจารย ์ 450 450 450 450 

5 นางสาวจุฑามาศ  รอดเนียม 
1 8099 00045 48 4 

วท.ม. 
กศ.บ. 

สถิติประยุกต ์
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2552 
2550 

อาจารย ์ 450 450 450 450 

6 
 

นางสาวบุษบรรณ เหลี่ยวรุ่งเรือง 
3 5099 01379 89 0 

บช.ม. 
บธ.บ. 

บัญชีต้นทุน 
การบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัพายัพ 

2529 
2525 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

450 450 450 450 

7 นางยุพาภรณ์  อุไรรตัน ์
3 6398 00068 17 1 
 

Ph.D. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 
บธ.บ. 

Business Administration 
บริหารธรุกิจ 
การตลาด 
บริหารธรุกิจ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2554 
2543 
2543 
2525 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

450 450 450 450 
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3.2.2  อำจำรย์ประจ ำ (ตอ่) 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกลุ คุณวุฒิ สำขำวิชำเอก สถำบันทีจ่บ ปีที่จบ ต ำแหน่งวิชำกำร 
ภำระกำรสอน 

ชม./ปี กำรศึกษำ 
2557 2558 2559 2560 

8 นางสาวอรพรรณ  จันทร์อินทร ์
3 9098 01008 25 0 
 
 
 

Ph.D. 
คอ.ม. 

 
บธ.บ. 

Management 
ธุรกิจอุตสาหกรรม 
 
ธุรกิจศึกษา-บัญช ี

University of Utara, Malaysia 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  
วิทยาเขตภาคใต ้

2553 
2545 
 
2537 

อาจารย ์ 450 450 450 450 
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4.  องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม  
 ผูใชบัณฑิตตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังน้ันหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ไดกําหนดรายวิชาฝกงานดานการเงินและสหกิจศึกษาดาน
การเงินสําหรับนักศึกษา โดยใหนักศึกษาช้ันปที่ 4 เลือกศึกษาวิชาใดวิชาหน่ึง ทั้งน้ีจะพิจารณาจาก
ผลการศึกษาและความพรอมของนักศึกษาเปนสําคัญ ดังน้ี 
 4.1 สหกิจศึกษาดานการเงิน 
       4.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา 
        ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 

 1) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม 

 2) มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานวิชาชีพและอื่น ๆ โดยใชวิธีการเรียนรูจาก
ประสบการณ 
 3) สามารถสืบคนขอมูล ประมวลขอมูล และแนวคิดตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการระบุและ
วิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสม 
 4) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 5) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับสถานการณและ
วัฒนธรรมขององคการไดเปนอยางดี  

 6) มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรค และเสนอแนะ  
       4.1.2 ชวงเวลา  
  วิชาสหกิจศึกษาดานการเงิน จัดในภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปการศึกษาที่ 4 
       4.1.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
              วิชาสหกิจศึกษาดานการเงิน จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา 

 

 4.2 การฝกงานดานการเงิน 
       4.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา 
  ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 

 1) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม 

 2) มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานวิชาชีพและอื่น ๆ โดยใชวิธีการเรียนรูจาก
ประสบการณ 
 3) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับสถานการณและ
วัฒนธรรมขององคการไดเปนอยางดี  

 4) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ   
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 4.2.2  ชวงเวลา 
           วิชาการฝกงานดานการเงิน จัดในภาคการศึกษาที ่2  ช้ันปการศึกษาที่ 4 
      4.2.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
           วิชาการฝกงานดานการเงิน จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) มีจิตอาสา 
 

1) จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแกสังคมเพื่อสรางจิตสํานึกและ
ความรับผิดชอบตอสวนรวม และกําหนดใหมีการบําเพ็ญ
ประโยชนอยางนอย 1 ครั้ง/คน/ป 

2) จัดต้ังกลุมกิจกรรมหรือชมรมตาง ๆ ที่นักศึกษาสามารถทํา
กิจกรรมสาธารณประโยชนแกชุมชนและสังคมได 

2) มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

1) เนนใหตระหนักถึงผลกระทบตอสังคมและตอตนเองที่
เกี่ยวเน่ืองกับการกระทําผิดในจรรยาบรรณวิชาชีพดวยการ
เสนอขาวสารขอมูลหรือกรณีศึกษาเกี่ยวกับการกระทําผิด
จรรยาบรรณ 

2) เชิญผูทรงคุณวุฒิบรรยายเกี่ยวกับจริยธรรมทางการเงิน 
3) มีความสามารถในการ 
สื่อสารภาษาอังกฤษและมี
ความรูทางดานเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย 

1) กําหนดใหมีการใชสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษในบาง
รายวิชา โดยเฉพาะรายวิชาชีพบังคับ 

2) สรางสภาพแวดลอมดานภาษาตางประเทศ เชน บอรดแจง
ขาวสารหรือประชาสัมพันธแกนักศึกษาเปนภาษาอังกฤษ 

3) จัดอบรมเพื่อมุงเนนการเขาสอบ TOEIC 
4) มอบหมายงานที่ใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศจาก

แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสและใหมีการนําเสนอ 
4) มีความคิดสรางสรรค พัฒนา
ตนเองท้ังทางดานความรูและ 
ทักษะดานการเงิน มีศักยภาพ
ในการสอบเปนผูรับอนุญาต
แนะนําการลงทุน 

1) จัดการเรียนการสอนที่เนนใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง    
โดยเนนการศึกษาขอมูลที่ทันสมัยหรือเปนเหตุการณ
ปจจุบัน 

2) จัดรายวิชาที่มีเ น้ือหาสอดคลองกับการสอบเพื่อขอรับ
อนุญาตเปนผูแนะนําการลงทุน 

3) จัดหลักสูตรอบรมเพื่อสอบขอรับใบอนุญาต เชิญวิทยากร
จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 

  1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 1) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ มีจรรยาบรรณและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ 

 2) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม 

 3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม 

 4) มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนอยาง
มีคุณธรรม 

  1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 1) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดกับนักศึกษาโดยการจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนา
จิตสาธารณะ และการทําประโยชนใหกับชุมชน รวมทั้งจัดกิจกรรมยกยองชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติ
ดีและทําประโยชนใหกับสังคม 

 2) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบโดยเนนการเขาช้ันเรียนใหตรง
เวลาและการสงงานภายในเวลาที่กําหนด 

 3) ปลูกฝงใหนักศึกษาแตงกายและปฏิบัติตนใหเหมาะสม ถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

 4) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม คุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพในการ
สอนทุกรายวิชา  

  1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 1) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียนระหวางการเรียนการสอน 

 2) ประเมินจากการเขาหองเรียน ความรับผิดชอบและการสงงานตรงเวลา 

 3) ประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

 2. ความรู 

  2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

 1) มีความรู ความเขาใจ ในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางดานวิชาชีพ 

 2) มีความรู ความเขาใจในองคความรูทางสาขาวิชาที่เกี่ยวของ สามารถบูรณาการและ
นํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

 3) มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานวิชาชีพและอื่น ๆ โดยใชวิธีการเรียนรูจาก
ประสบการณ 
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 4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

   2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

 1) จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสให
ผูเรียนไดมีการแสดงความคิดเห็นและซักถามขอสงสัย มุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจใน
วิชาชีพการเงิน และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของ  

 2) การคนควาและทํารายงานทั้งรายบุคคลและกลุมตามหัวขอที่เปนปจจุบันและผูเรียนมี
ความสนใจ 

 3) การอภิปรายเปนกลุมโดยนําเน้ือหาที่เรียนมาประสมประสานกับเน้ือหาวิชาอื่นที่
เกี่ยวของ 

 4) การเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูมีประสบการณ หรอื
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยายเฉพาะเรื่อง 

 5) ฝกการแกปญหาจากโจทย แบบฝกหัด หรือกรณีศึกษา 

 2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

 1) ประเมินผลจากการทดสอบทั้งการสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

 2) ประเมินผลจากการทํารายงาน ทั้งการนําเสนอหนาช้ันเรียนและเอกสารรายงาน 

 3) ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัด หรือกรณีศึกษา 

  
 3. ทักษะทางปญญา 

   3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 1) สามารถสืบคนขอมูล ประมวลขอมูล และแนวคิดตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการระบ ุ

และวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสม 
 2) สามารถประยุกตและบูรณาการความรูทางการเงิน และดานอื่นที่สัมพันธกัน สามารถ
ใชทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหมในสถานการณ 
ตาง ๆ อยางสรางสรรค โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 

 3) สามารถติดตาม ประเมินผลสรุปประเด็นและรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน  

   3.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีโอกาสบูรณาการความรูทางวิชาชีพกับ
ศาสตรอื่น ๆ ได 

 2) การสอนโดยใชกรณีศึกษา การอภิปราย การเรียนรูแบบมีสวนรวม หรือการสัมมนา 

 3) การฝกปฏิบัติในหองเรียน หรือในสถานประกอบการ การฝกงานหรือสหกิจศึกษา 

 4) มอบหมายงานการศึกษา คนควา และรายงานเปนเอกสาร หรือรายงานหนาช้ันเรียน 
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  3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 1) ประเมินผลจากการทดสอบทั้งการสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

 2) ประเมินผลจากงานที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุมและงานรายบุคคล เชน ผลการ 
ศึกษาคนควา หรืองานวิจัยที่มอบหมาย 

 3) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในหองเรียน 

 4) ประเมินผลจากการฝกงาน หรือสหกิจศึกษา 
 4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 2) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและปรับตัวเขากับสถานการณ 
และวัฒนธรรมขององคการไดเปนอยางดี  
 3) มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก 
ในการแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมงาน 
              4) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรูความสามารถทั้งดานวิชาการและวิชาชีพของ
ตนเองอยางตอเน่ือง 

  4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุมและงานที่ตองมีปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล เชน การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นที่นักศึกษา
สนใจ 

 2) สงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงออกและเสนอความคิดเห็นผานงานกลุม งานรายบุคคล  

 3) จัดกิจกรรมและการทํางานที่ตองประสานงานกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก เชน 
โครงการแขงขันทักษะดานวิชาชีพ 

 4) สอดแทรกเน้ือหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอตนเองและองคการ การมีมนุษยสัมพันธ 
การเขาใจวัฒนธรรมขององคการ การปรับตัวเขากับสภาวะแวดลอมและการยอมรับผูอื่น 

  4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

 1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผูเรียนขณะทํากิจกรรมกลุมและงานที่ตองมี
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 

 2) ประเมินผลงานที่ไดรับมอบหมายและรายงานหนาช้ันเรียน 

 3) ใหนักศึกษาประเมินตนเองหรือประเมินโดยเพื่อนรวมช้ันเรียน 
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 5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

 1) มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ และเสนอแนะแนวทางในการ
แกไขปญหาหรือขอโตแยง 

 2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบ
การนําเสนอที่เหมาะสม 

 3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ  

  5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มอบหมายงาน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาหา
ความรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผู เรียนสามารถเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

 3)  มอบหมายงาน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษามีโอกาสคนควา   
เรียบเรียงขอมูล พรอมการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล และสามารถนําเสนอใหผูอื่นเขาใจไดอยาง
ถูกตอง  

  4) มอบหมายงานที่ตองคนควาหาขอมูลเชิงตัวเลขและนําเสนองานที่ตองมีการตัดสินใจ
บนฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข และใหนักศึกษานําเสนอหนาช้ัน   

  5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1) ประเมินจากการสอบขอเขียนและสอบปฏิบัติ 

    2) ประเมินจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งรูปแบบการนําเสนอรายงานหนาช้ันเรียน
และรายงานที่เปนรูปเลม ความสามารถในการอธิบายหรือการตอบคําถาม 
    3) ประเมินจากวิธีการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร หรือสถิติที่
เกี่ยวของ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

 ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังน้ี 
 3.1 หมวดศึกษาท่ัวไป 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 1) มีศีลธรรมประจําใจ ใชหลักคุณธรรมในการดําเนินชีวิต ใฝสรางคุณงามความดี 

    2) มีวินัย ตรงตอเวลา เคารพกฎระเบียบ มีความซื่อสัตย และประพฤติ ปฏิบัติตามหลัก 
จรรยาบรรณ 

    3) มีจิตสาธารณะ เสียสละ รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 
 
2. ดานความรู 

     1) มีความรู ความเขาใจในเน้ือหาสาระและวิธีการเรียนรูตามแนวคิด กระบวนการ
หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน ทางมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 
     2) มีความรู ความเขาใจในเน้ือหาสาระและวิธีการเรียนรูตามแนวคิด กระบวนการ 
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
     3) สามารถผสมผสานบูรณาการความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสัมพันธ
ของการอยูรวมกันระหวาง มนุษย สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    4) ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม การรักษาสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินและสากล 

3. ดานทักษะทางปญญา 
     1) สามารถพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูไดตลอดชีวิต 
     2) สามารถคิดคน คิดริเริ่ม คิดพิจารณาอยางเปนอิสระ และคิดเชิงสรางสรรค 
     3) สามารถสืบคน แยกแยะ คัดกรอง วิเคราะห ประเมิน เพื่อพัฒนาปญญาและองค
ความรู 
     4) สามารถอธิบาย ตีความ สรุปประเด็นปญหาดวยเหตุผล และรูวิธีการแกปญหาในทาง 
เลือกที่หลากหลาย 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1) มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี และมีสมรรถนะทางกีฬา 
    2) มีวุฒิภาวะทางอารมณ รูจักกาลเทศะ ทํางานรวมกับผูอื่นไดทั้งฐานะผูนําและผูตาม 
    3) มีภาวะผูนํา ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นและความรับผิดชอบตอสังคม 
     4) มีมนุษยสัมพันธและมารยาททางสังคมที่ดี สื่อสารกับคนอื่นอยางมีประสิทธิภาพ 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1) สามารถใหเหตุผลและวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชความรูและเทคนิคทางคณิตศาสตร
สถิติ และตรรกะ 
 2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสม ทั้งในดานการ 
ศึกษาคนควาหาความรู และการสื่อสารระหวางบุคคล 
 3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและมีวิจารณญาณในการสืบคนขอมูล การสื่อสาร
และการศึกษาคนควา 
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 3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
   1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ มีจรรยาบรรณและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ 

 2) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม 

 3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม 

 4) มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

 2. ความรู 

 1) มีความรู ความเขาใจ ในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางดานวิชาชีพ 

 2) มีความรู ความเขาใจในองคความรูทางสาขาวิชาที่เกี่ยวของ สามารถบูรณาการและ
นํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

 3) มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานวิชาชีพและอื่น ๆ โดยใชวิธีการเรียนรูจาก
ประสบการณ 

 4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

   3. ทักษะทางปญญา 
 1) สามารถสืบคนขอมูล ประมวลขอมูล และแนวคิดตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการระบุและ
วิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสม 
 2) สามารถประยุกตและบูรณาการความรูทางการเงินและดานอื่นที่สัมพันธกัน สามารถ
ใชทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหมในสถานการณ
ตาง ๆ อยางสรางสรรค โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 

 3) สามารถติดตาม ประเมิน ผลสรุปประเด็นและรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน 

 4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 2) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับสถานการณและ
วัฒนธรรมขององคการไดเปนอยางดี  
 3) มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการ
แกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนําหรือในบทบาทของผูรวมงาน  
 4) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรูความสามารถทั้งดานวิชาการและวิชาชีพของ
ตนเองอยางตอเน่ือง 
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   5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคและเสนอแนะ
แนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง 

 2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบ
การนําเสนอที่เหมาะสม 

 3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum  Mapping)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
1. กลุ่มความรู้ตามหลักจริยธรรม                   

01-021-001  จริยธรรมส ำหรับมนุษย์                   

2. กลุ่มความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   

                  

01-021-002  มนุษยสัมพันธ์และกำรพัฒนำบุคลิกภำพ                     

01-021-003  ไทยศึกษำ                     

01-021-005  จิตวิทยำทั่วไป                     

01-022-001  วัฒนวิถีแห่งกำรด ำรงชีวิต                     

01-022-003  สังคมกับกำรปกครอง                   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
3.กลุ่มความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                  

01-031-001  คณิตศำสตร์ทั่วไป                   

01-031-003  คณิตศำสตรต์้นแบบ                   

02-032-007  สิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกร                   

01-033-001  เทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ                     

02-033-001  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                     

4. กลุม่วิชาบูรณาการ/สหวิชาการ                   

01-040 -001   ปัจจัยและสิ่งเตมิเตม็ส ำหรับมนุษย์                     

01-040-005  เอเชียอำคเนยศ์ึกษำ                     

02-040-006  ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง                     

02-040-008  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
5.กลุ่มความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม                     

01-021-007  วัฒนธรรมและขนบประเพณีของ
ภำคใต้  

                  

01-021-008   อำรยธรรมไทยในบริบทโลกำภิวัตน์                     

01-021-009  สำรตัถะแห่งควำมงำม                     

6.กลุ่มทักษะทางกีฬาและสขุพลานามัย        
 

            
01-023-001  พลศึกษำ                   

01-023-006  แบดมินตัน                   

01-023-009  กีฬำลลีำศ                   

01-023-010  แอโรบิกเพื่อสุขภำพ                     

01-023-011  โยคะเพื่อสุขภำพ                      

7.กลุ่มทักษะทางภาษาและการสือ่สาร                     

01-011-001  ภำษำไทยเพื่อกำรสือ่สำร                   

01-312-001  ภำษำอังกฤษ 1                     

01-312-002  ภำษำอังกฤษ 2                     

01-312-003  สนทนำภำษำอังกฤษ                     

01-312-006  ภำษำอังกฤษเพื่อกำรท ำงำน                     

01-312-007  ภำษำอังกฤษเพื่อกำรศึกษำบันเทิง                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (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 
สาขาการบัญช ี                   
05-111-101 กำรบัญชีกำรเงิน                   
สาขาวิชาการตลาด                   
05-211-101 หลักกำรตลำด                   

สาขาวิชาการจัดการ                   

1.กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป                   

05-311-001 สถิติธุรกิจ                   

05-311-002 กฎหมำยธรุกิจ                   

05-311-003 กำรภำษีอำกร                   

05-311-004 กำรเงินธุรกิจ                   

05-311-005 หลักเศรษฐศำสตร ์                   

05-311-108 องค์กำรและกำรจัดกำร                   

05-311-317  
 

กำรจัดกำรกำรผลติและกำร
ด ำเนินงำน 

                  

05-311-320 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรธุรกิจ                   
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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 
05-311-322 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรน ำเสนอ 

ทำงธุรกิจ 
                  

05-311-233 กำรเป็นผูป้ระกอบกำรใหม ่                   
2. กลุ่มวิชาการจัดการส านกังานอิเล็กทรอนิกส ์                   
05-313-101 ทักษะกำรพิมพ์สัมผสั                   
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                   
05-411-101 กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

เพื่อธุรกิจ 
                  

สาขาการเงิน                   
05-315-201 กำรเงินส่วนบุคคล                   

05-315-202 ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์จุลภำค                    

05-315-203 ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์มหภำค                   

05-315-204 สถิติเพื่อกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ                   

05-315-205 คณิตศำสตร์กำรเงินเบื้องต้น                   

05-315-206 หลักกำรประกันภัย                   

05-315-307 กำรวิเครำะห์เชิงปรมิำณเพ่ือกำร
ตัดสินใจทำงกำรเงิน 

                  

05-315-308 กำรจัดกำรกำรเงิน                   
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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 
05-315-309 หลักกำรลงทุน                   

05-315-310 สถำบันกำรเงิน                   

05-315-311 จรรยำบรรณทำงกำรเงิน                   

05-315-312 กำรวำงแผนและควบคุมทำงกำรเงิน                   

05-315-313 กำรเงินธุรกิจระหว่ำงประเทศ                   

05-315-314 เศรษฐศำสตร์กำรเงิน                   

05-315-315 กำรลงทุนในตลำดอนุพันธ์และ
นวัตกรรมทำงกำรเงิน 

                  

05-315-316 ตลำดกำรเงินและเครื่องมือ
ทำงกำรเงิน 

                  

05-315-317 กำรวิเครำะห์หลักทรัพย์และกำร
จัดกำรกลุ่มหลักทรัพย ์

                  

05-315-418 กำรวจิัยทำงกำรเงิน                   

05-315-419 กำรจัดกำรกำรเงินเชิงกลยุทธ์                   

05-315-420 กำรวำณิชธนกิจ                   

05-315-421 กำรจัดกำรสินเช่ือ                    

05-315-422 กำรประเมินมลูค่ำสินทรัพย ์                   
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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 
05-315-423 คอมพิวเตอร์ประยุกตเ์พื่อกำร

จัดกำรทำงกำรเงิน 
                  

05-315-424 สัมมนำกำรเงิน                      
05-315-425 กำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำ                   
05-315-426 สหกิจศึกษำด้ำนกำรเงิน                   
05-315-427 กำรเตรียมควำมพร้อมกำรฝึกงำน                   
05-315-428 ประเด็นร่วมสมัยทำงกำรเงิน                   
05-315-429 กำรฝึกงำนด้ำนกำรเงิน                   
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 ใหพิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวม
กิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอื่นใดที่กําหนดไวในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจมีหลาย
ครั้งในระหวางภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอยางนอยภาค
การศึกษาละหน่ึงครั้ง เพื่อประเมินผลการศึกษา 
 นักศึกษาที่มีสิทธิไดรับการประเมินผลการศึกษาแตละรายวิชา ตองมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา
รอยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของแตละรายวิชา เวนแตไดรับอนุญาตเปนกรณีพิเศษ
จากอาจารยผูสอน 
 
  การประเมินผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน มีลําดับข้ันดังน้ี 

ระดับคะแนน ผลการศึกษา คาระดับคะแนนตอหนวยกิต 
A  ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 

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

 C+  ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 
C  พอใช (Fair) 2.0 

 D+  ออน (Poor) 1.5 
D  ออนมาก (Very Poor) 1.0 
F  ตก (Fail) 0.0 

  
 กรณีที่ไมมีการประเมินผลเปนระดับคะแนน ใหประเมินผลการศึกษาเปนสัญลักษณดังน้ี 

สัญลักษณ                          ความหมาย 
W ถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn) 
I การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
S ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน การฝกงาน เปนที่พอใจ (Satisfactory) 
U ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน การฝกงาน ไมเปนที่พอใจ 

(Unsatisfactory) 
  AU การลงทะเบียนเรียนเปนกรณีพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 ต้ังคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒทิั้งภายในและภายนอก 
2.2 คัดเลือกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในทุกสาขาวิชาตามเกณฑการคัดเลือกที่

คณะกรรมการทวนสอบกําหนด 
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2.3 คณะกรรมการทวนสอบ ตรวจสอบผลการใหคะแนนกับขอสอบ รายงาน หรืองานอื่น  ๆ  
ที่ผูเรียนไดรับมอบหมาย 

2.4 คณะกรรมการทวนสอบ สัมภาษณทั้งผูใชบัณฑิตและตัวบัณฑิต 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษา 
     นักศึกษาไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยตองศึกษา
รายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชา มีหนวยกิตสะสม ไมตํ่ากวาที่
หลักสูตรกําหนดไว และไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00  เปนผูมีความประพฤติที่ไมขัดตอ
ระเบียบของมหาวิทยาลัย และตองผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 มีการปฐมนิเทศแกอาจารยใหมใหมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่จรรยาบรรณครู 
นโยบายของ สาขา/คณะ/มหาวิทยาลัย 

1.2 มอบหมายอาจารยอาวุโสเปนอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อใหคําแนะนําและปรึกษาเพื่อเรียนรูและ
ปรับตัวเขาสูการเปนอาจารย 

1.3 ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
         (1) สงเสริมอาจารยใหเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อพัฒนาการสอนและการ 
ทําวิจัยอยางตอเน่ือง โดยการสนับสนุนดานการฝกอบรมการสอนและประเมินผลการศึกษา การวิจัย
ในช้ันเรียน การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคการตาง ๆ การเขารวมประชุมทางวิชาการใน
ประเทศหรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 
         (2) จัดใหอาจารยนําเสนอวิธีการสอนอยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
และพัฒนาการสอน 
     2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน  ๆ 
 (1) สนับสนุนใหอาจารยเขารับการฝกอบรมหรือประชุมสัมมนาทางวิชาการ การวิจัย และ
ความรูในวิชาชีพอื่น ๆ ที่เปนประโยชนในการเรียนการสอน และการพัฒนาความรูที่เปนประโยชน
โดยตรงตอการเรียนการสอน 
 (2) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมีคุณวุฒิทางวิชาการสูงข้ึน 
 (3) สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพและการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนสรางแรงจูงใจแกผูที่มีผลงานทางวิชาการอยางประจักษ 
 (4) สนับสนุนใหอาจารยไปศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การบริหารหลักสูตร 
  1.1  มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและ
ใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบาย 
  1.2  มีการทบทวนรายวิชาในหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาใหทันสมัยอยางตอเน่ืองทุก 2 ป 
  1.3  มีการประเมินผลการปฏิบัติตาม 7 มาตรฐานของการประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ. 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
  จัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อวารสาร สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใน          
ช้ันเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูของนักศึกษาดวยตนเอง 
 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
 สํานักหอสมุดมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูล โดยมีหนังสือ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งวารสารดานการบริหารจัดการและฐานขอมูลที่จะใหสืบคน 
นอกจากน้ีคณะบริหารธุรกิจมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง 

     สําหรับหองบรรยายและหองปฏิบัติการ ใชอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ ประกอบดวย 
 1)   หองบรรยาย    ขนาด     70    ที่น่ัง จํานวน  19   หอง 
 2)   หองบรรยาย    ขนาด   120    ที่น่ัง จํานวน    2   หอง 
 3)   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ขนาด     35    ที่น่ัง จํานวน    4   หอง 
 4)   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ขนาด     30    ที่น่ัง จํานวน    4   หอง 
 

อุปกรณ และสื่อการสอนท่ีสําคัญ ประกอบดวย 
ลําดับท่ี ชื่อครุภัณฑ จํานวน 

1.  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร  289  เครื่อง 
2.  เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา    13  เครื่อง 
3.  เครื่องฉายภาพสามมิติ    23  เครื่อง 
4.  เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร    27  เครื่อง 
5.  เครื่องเซิรฟเวอร     2  เครื่อง 
6.  แอคเซสพอยทอินเทอรเน็ตไรสาย     7  ตัว 
7.  เครื่องถายเอกสาร     5  เครื่อง 
8.  เครื่องอัดสําเนาระบบดิจิตอล     2  เครื่อง 
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 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 มีการประสานงานกับสํานักหอสมุดในการจัดซื้อหนังสือตําราที่เกี่ยวของและสื่อการเรียน
การสอนที่จําเปน เพื่อใหบริการอาจารยและนักศึกษาไดคนควาและใชประกอบการเรียนการสอน 
อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ  ตํารา หรือวารสารดาน
บริหารธุรกิจ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน และมีสวนรวมในการวางแผนงบประมาณจัดซื้อ เพื่อใหมี
ทรัพยากรการเรียนการสอนอยางเพียงพอ รวมทั้งสื่อโสตทัศนูปกรณ ไดแก เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ เปนตน ทั้งน้ีเพื่อใหการเรียนการสอนดําเนิน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 มีการประสานงานกับสถาบันการเงินเพื่อเรียนรูการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางการเงิน 
ตลอดจนการจัดหาอาจารยพิเศษที่มีความรูทางการเงินเฉพาะดาน 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
จัดใหมีเจาหนาที่ประจําเพื่อดูแลการใชงานอุปกรณการเรียนการสอน หองปฏิบัติการ และ

ประเมินความพอเพียงและความพรอมในการใชงาน สําหรับหนังสือตําราจัดใหมีผูประสานงานกับ
หอสมุดกลางในการเก็บขอมูล การใชบริการยืมหนังสือ ทําใหทราบวาหนังสือกลุมวิชาใดยังไม
เพียงพอตอความตองการซึ่งจะตองดําเนินการจัดหาเพิ่มเติม 

3. การบริหารคณาจารย 
 3.1 การรับอาจารยใหม 

3.1.1 อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิที่ตรงในสายวิชาน้ัน และระดับการศึกษาไมตํ่ากวา
ปริญญาโท 

3.1.2 มีความรูดานการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาและมีประสบการณทํา
วิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอนและมีความรูดานภาษาตางประเทศใน
ระดับที่เพียงพอสําหรับการพัฒนาวิชาการหรือศึกษาตอ 

3.1.3 จัดใหมีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ ทดลองสอน และนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ 

 

 3.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียม
ไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตาม
หลักสูตร น่ันคือเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 

 3.3  คณาจารยท่ีสอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ 
 อาจารยพิเศษจะเปนผูที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชาที่สอน มีวุฒิการศึกษาอยางตํ่าระดับ

ปริญญาโทและมีประสบการณเกี่ยวของโดยตรงกับรายวิชาที่สอน 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิข้ันตํ่าปริญญาตรีและมีความรูดานงานสํานักงาน การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งมีจิตบริการเพื่อใหบริการที่ดีแก
คณาจารยและนักศึกษา 
 

 4.2  การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร เขาใจบทบาทและหนาที่ของตน 

จะตองปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชสื่อการสอนไดเปนอยางดี จึง
จําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส  การดูแลหองปฏิบัติการ 
การใชงานคอมพิวเตอรเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะทาง  

 
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 5.1  การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืน ๆ แกนักศึกษา 

 มีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทํา
หนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และตองกําหนดช่ัวโมงวางเพื่อใหนักศึกษาเขา
ปรึกษาได นอกจากน้ีตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก
นักศึกษา 

 

 5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 
 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถย่ืนคํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาไดและเปนไปตาม
ระเบียบ/ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 จัดใหมีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานและสมรรถนะของบัณฑิตที่หนวยงานตาง ๆ 
พึงประสงคเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงเน้ือหารายวิชา เสริมสรางนักศึกษาใหมีความรูและทักษะ
สอดคลองกับความตองการขององคการผูใชบัณฑิต รวมทั้งสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ตอคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมทุก ๆ ป โดยระดับความพอใจไมนอยกวา 3.51 จาก 5.0 
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเน่ือง 2 ปการศึกษาเพื่อ

ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งน้ีเกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ           
1-5 อยางนอยอยูในระดับรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
 

 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

x x x x x 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา  
ใหครบทุกวิชา 

x x x x x 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายวิชา และประสบการณภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน  หลังสิ้นสุดปการศึกษาท่ี
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

x x x x x 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี
กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปด
สอนในแตละปการศึกษา 

x x x x x 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7  ปท่ีแลว 

 x x x x 

8) อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน การจัดการ
เรียนการสอน 

x x x x x 

9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

x x x x x 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

x x x x x 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม  
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

รวมตัวบงช้ีบังคับที่ตองดําเนินการ (ขอ 1-5) ในแตละป 5 5 5 5 5 

รวมตัวบงช้ีในแตละป 9 10 10 11 12 
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หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 
 กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนน้ัน พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุก ๆ  หัวขอวามีความ
เขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาว
ขางตนแลวจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการสอนที่ใชไม
สามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาค
เรียน จะสามารถช้ีไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเน้ือหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตอง
มีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
 ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการ
สอน การตรงตอเวลา การช้ีแจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ช้ีแจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา 
การใชสื่อการสอนในทุกรายวิชาและเชิญผูเช่ียวชาญเขารวมฟงการสอนในหองเรียนเพื่อประเมินกล
ยุทธการสอนและใหคําแนะนํา 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมน้ันจะกระทํา เมื่อนักศึกษาเรียนอยูช้ันปที่ 4 ซึ่งนักศึกษาตอง
ออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 1 ภาคการศึกษา ซึ่งจะเปนชวงเวลาที่อาจารยจะไปนิเทศ
นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรูและทักษะของนักศึกษาวา สามารถปฏิบัติงานไดหรือไม  
มีความรับผิดชอบเพียงพอหรือไมหรือยังออนดอยในดานใด ซึ่งจะมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ภาพรวมและในแตละรายวิชา  อีกทั้งประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุ
ในหมวดที่ 7 ขอ 7  
 
4.  การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน 
     จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต
ละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ัน ๆ ไดทันทีซึ่ง
จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยน้ันสามารถทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับจะกระทําทุก 5 ป ทั้งน้ีเพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชา 

 

วัตถุประสงคของ 
หลักสูตร 

รายวิชา 
รหัส ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีสํานึกใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
รับผิดชอบตอตนเอง สังคม
และประเทศชาติ ปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวย
ความซ่ือสัตย สุจริต 

01-021-001 
01-021-003 
01-022-001 
05-315-311 
05-315-425 
05-315-426 
05-315-427 
05-315-429 
 

จริยธรรมสําหรับมนุษย 
ไทยศึกษา 
วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 
จรรยาบรรณทางการเงิน 
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
สหกิจศึกษาดานการเงิน 
การเตรียมความพรอมการฝกงาน 
การฝกงานดานการเงิน 

3 
3 
3 
3 
1 
6 
1 
3 

2.  ผลิตบัณฑิตใหมีความรู
ความสามารถและทักษะการ
ปฏิบัติงานดานการเงินให
สอดคลองตามความตองการ
ของหนวยงานทั้งเอกชนและ
ภาครัฐ 

05-111-101 
05-211-101 
05-311-002 
05-311-003 
05-311-004 
05-311-005 
05-311-108 
05-311-233 
05-313-101 
05-315-201 
05-315-203 
05-315-309 
05-315-310 
05-315-316 
05-315-421 

การบัญชีการเงิน 
หลักการตลาด 
กฎหมายธุรกิจ 
การภาษีอากร 
การเงินธุรกิจ 
หลักเศรษฐศาสตร 
องคการและการจัดการ 
การเปนผูประกอบการใหม 
ทักษะการพิมพสัมผัส 
การเงินสวนบุคคล 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาค 
หลักการลงทุน 
สถาบันการเงิน 
ตลาดการเงินและเครื่องมือทางการเงิน 
การจัดการสินเชื่อ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
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วัตถุประสงคของ 
หลักสูตร 

รายวิชา 
รหัส ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

3.  ผลิตบัณฑิตใหมีทักษะใน
การคิดวิเคราะห ตัดสินใจ 
และประยุกตใชความรู
ทางดานการเงิน เพื่อพัฒนา
งาน พัฒนาตนเอง และ
สามารถแกปญหาไดอยาง
เหมาะสม 
 

02-031-001 
05-311-001 
05-311-317 
05-315-204 
05-315-205 
05-315-206 
05-315-307 

 
05-315-308 
05-315-309 
05-315-312 
05-315-314 
05-315-315 
05-315-317 

 
05-315-418 
05-315-419 
05-315-420 
05-315-422 
05-315-424 
05-315-428 

คณิตศาสตรทั่วไป 
สถิติธุรกิจ 
การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 
สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 
คณิตศาสตรการเงินเบื้องตน 
หลักการประกันภัย 
การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ 
ทางการเงิน 
การจัดการการเงิน 
หลักการลงทุน 
การวางแผนและควบคุมทางการเงิน 
เศรษฐศาสตรการเงิน 
การลงทุนในตลาดอนุพันธและนวัตกรรมทางการเงิน 
การวิเคราะหหลักทรัพยและการจัดการกลุม
หลักทรัพย 
การวิจัยทางการเงิน 
การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ 
การวาณิชธนกิจ 
การประเมินมูลคาสินทรัพย 
สัมมนาการเงิน 
ประเด็นรวมสมัยทางการเงิน 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

4.  ผลิตบัณฑิตใหเปน ผูมี
ความรับผิดชอบ มีมนุษย
สัมพันธ มีเจตคติที่ดี มีภาวะ
ผูนํา และสามารถทํางาน
รวมกันเปนทีม 

01-040-001 
01-023-006 
05-315-425 
05-315-426 
05-315-427 
05-315-429 

ปจจัยและส่ิงเติมเต็มสําหรับมนุษย 
แบดมินตัน 
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
สหกิจศึกษาดานการเงิน 
การเตรียมความพรอมการฝกงาน 
การฝกงานดานการเงิน 

3 
1 
1 
6 
1 
3 

5.  ผลิตบัณฑิตใหมีทักษะ
ทางดานภาษาและการ
ส่ือสาร รวมทั้งสามารถใช
เทคโนโลยีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   

01-033-001 
01-312-003 
01-312-006 
05-311-320 
05-311-322 
05-315-423 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
สนทนาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ 
คอมพิวเตอรประยุกตเพื่อการจัดการทางการเงิน 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
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ภาคผนวก ข 
รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 
1.   ท่ีปรึกษาหลักสูตร  

1.1  คณบดี คณะบริหารธุรกิจ 
1.2  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
1.3  หัวหนางานหลักสูตร 
1.4  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
 

     2.  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 2.1  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย ประธานกรรมการ 
 2.2  นายธนาวุธ   แสงกาศนีย ผูทรงคุณวุฒ ิ
 2.3  นายสัญญา จันทวดี ผูทรงคุณวุฒ ิ
 2.4  นายโสภณ จะยะสกูล ผูทรงคุณวุฒ ิ
 2.5  ผูชวยศาสตราจารยยุทธนา  พงศกร กรรมการ 
 2.6  ผูชวยศาสตราจารยพศิกา  ชํานาญเวชกิจ กรรมการ 
 2.7  นางชฎามาศ แกวสุกใส กรรมการ 
 2.8  นายนัดพลพิชัย ดุลยวาทิต กรรมการ 
 2.9  นางภาณุพร เต็มพระสิร ิ กรรมการ 
 2.10 นางสาวกุลธีรา ทองใหญ กรรมการ 
 2.11 นางสาวจุฑามาศ รอดเนียม กรรมการ 
 2.12 นางสาวรักขิฏา เอี่ยมวิจารณ กรรมการ 
 2.13 นางสาวมนตทนา  คงแกว กรรมการและเลขานุการ 
 

3.   คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร 
3.1 นางสาวเยาวลักษณ  ประโมจนีย ผูจัดการบุคคลธนกิจ ธนาคารทิสโก จํากัด 

สาขาสงขลา 
3.2 นางสาวตัณฑกา  วิวัฒนสุรกิจ นักธุรกิจและอาจารยพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
3.2 นางสาวเบญจวรรณ  เตียวเจริญ ผูชวยผูอํานวยการ บริษัทหลักทรัพย เมยแบ็งค  

กิมเอ็ง สาขาหาดใหญ  
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