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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

ภาคบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
หมวดที่ 1 ลักษณะและขอมูลทั่วไปของหลักสูตร

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

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

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

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

3. วิชาเอก (ถามี) :
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :
135 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ

: เปนหลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552

5.2 ภาษาที่ใช :ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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5.3 การรับเขาศึกษา
5.3.1 รับนิสิตไทย และนิสิตตางชาติ
5.3.2 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2549
5.3.3 เปนไปตามประกาศวาดวยการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและของมหาวิทยาลัยนเรศวร
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น:
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา:
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
6.2 เริ่มใชภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555
6.3 คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
6.4 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 6 ธันวาคม 2554
6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิ ลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 167 (1/2555) วันที่ 29 มกราคม 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ผูทสี่ ําเร็จการศึกษาสามารถเขาทํางานไดทั้งภาคเอกชน ภาครัฐบาล และองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ภาคเอกชน : สถาบันการเงินตางๆ อาทิ ธนาคารพาณิชย บริษัทหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย เปนตน
ภาคราชการ : เขารับราชการในหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงการคลัง กระทรวง
พาณิชย ธนาคารแหงประเทศไทย
องคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ: สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (กลต.) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมธุรกิจการ
ประกันภัย(คปภ.)
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ทั้งนี้ผทู ี่สําเร็จการศึกษาสามารถเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาการเงินหรือ
สาขาที่เกี่ยวของ
9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทาง
คุณวุฒิสูงสุด / สาขาวิชา / สถาบัน
ที่
วิชาการ
1 ดร.สุพรรณี บัวสุข
ผูชวย
Ph.D (Business Administration)
3 6001 00909 01 8
ศาสตราจารย
Old Dominion University,USA
2 ดร.ปาริชาติ ราชประดิษฐ
อาจารย
Ph.D (International Business)
3 6599 00021 67 2
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย (AIT)
3 นายอดิศักด โชติธรรมธรา
อาจารย
M.B.A (Business Administration)
3 6599 00463 99 3
Saint Louis University

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2544
2553
2539

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน:
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
11.สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ผลจากการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและการเปดเสรีภาคการเงินในชวง
20 ปที่ผานมา ทําใหระบบการเงินโลกมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น เกิดการเปดเสรีการเคลือ่ นยายเงินทุน
ระหวางประเทศและการเปดเสรีการทําธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง สงผลให
ตลาดทุนโลกเกิดการแขงขันทีร่ ุนแรงมากขึ้นและเกิดความทาทายสําหรับระบบการเงินแบบดัง้ เดิม ในป
2552 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในแผนพัฒนาตลาดทุนไทย เพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ผานการ demutualization ในอนาคตอันใกลนี้ ตลาด
หลักทรัพยทางเลือก (Alternative Trading System: ATS) จะเขามามีบทบาทในตลาดทุนไทยมาก
ขึน้ จากสัญญาณความตองการรุกเขามาเปดตลาดในแถบเอเซียของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
แถบยุโรป โดยการสรางความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ เมื่อรัฐบาลไทยมีนโยบายที่จะเปดเสรีตลาดทุน โดย
ยกเลิกการผูกขาดและยกระดับความสามารถในการแขงขันของตลาดหลักทรัพย และเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของสถาบันตัวกลางตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย เพือ่ รองรับการแปรสภาพตลาดหลักทรัพยภายหลัง
การ Demutualization จะเกิดการพัฒนาตลาดทุนและภาคการเงินในประเทศในวงกวางอันจะเปน
ตัวเรงสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดทุนในประเทศไทย และสามารถปรับตัวไดทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดทุนโลก
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรที่เนนการพัฒนาคนทั้งในมิติของจริยธรรมและมิติของความรู
มุงสู “สัง คมที่มีความสุขยั่งยืน” โดยนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ทั้งการเรงการปฏิรูป
การศึกษา ขยายรูปแบบการเรียนการสอนที่มุงการ “เรียนใหรู” โดยใหความสําคัญกับแนวความคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงควบคูกับ การพัฒ นาดานจิตใจ เพื่อใหรูเ ทาทันการเปลี่ยนแปลงสูสัง คมฐานความรู และเพิ่ม ขีด
ความสามารถของประเทศ ในดานทรัพยากรมนุษย สาธารณสุข การศึกษา ทักษะแรงงาน วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น รวมถึงการออกแบบสังคมที่มีคุณภาพและมีความสมานฉันท (social cohesion) ไปพรอมๆ
กัน ซึ่งรัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อแกปญหาดังกลาวไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
11 (พ.ศ.2555 – 2559) ที่มุงใหเกิดสังคมเชิงสรางสรรคภายใตการเชื่อมโยงพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจควบคู
กับวัฒนธรรมกอใหเกิดนวัตกรรมสมัยใหม
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 –
2559) ที่มุงสรางเศรษฐกิจสรางสรรคควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจความรู จึงมีความจําเปนตองพัฒนา
หลักสูตรเชิงรุกทีม่ ีศักยภาพในการผลิตบุคลากรทางดานการเงินและการธนาคาร ที่มีความพรอมทีจ่ ะ
ปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติในตลาดแรงงาน
เพื่อเปนการชวยเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับทองถิ่นใหสามารถแขงขันไดในระดับประเทศ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดตั้งอยูในเขตภาคเหนือตอนลาง ซึ่งเปนพื้นที่ทมี่ ีการเติบโตทางดาน
เศรษฐกิจในระดับตนของประเทศ โดยมีสถาบันการเงินตางๆมากมายที่จะชวยกระตุนเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้
ใหเติบโตมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงตองพัฒนาหลักสูตรการเงินและการธนาคาร ที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากร
ทางดานการจัดการทางการเงินและการธนาคารทีม่ ีความพรอมที่จะปฏิบัตงิ านไดทันที และมีศกั ยภาพสูงใน
การพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทีจ่ ะไปปฏิบัติในตลาดแรงงาน และสามารถนําความรูไปปรับใชในการ
ดําเนินชีวิตไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับอัตตลักษณของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยนเรศวรไดกําหนดใหคือ “เกง
งาน เกงคน เกงคิด เกงครองชีวิต และเกงพิชิตปญหา” เพือ่ ปจจัยพื้นฐานทีจ่ ําเปนตอการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
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ประกอบดวยกลุมรายวิชาที่เปนวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งกําหนดไวในหลักสูตรไม
ต่ํากวา 31 หนวยกิต และไมต่ํากวา 6 หนวยกิต ตามลําดับ นอกจากนั้น เปนรายวิชาในกลุม วิชาตอไปนี้
1. กลุมวิชาทางดานธุรกิจ ซึ่งมีรายวิชาดังตอไปนี้
1.1. วิชา 213102 หลักการจัดการและพฤติกรรมองคกร
3(3-0-6)
1.2. วิชา 213103 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
1.3. วิชา 213130 หลักการตลาด
3(3-0-6)
1.4. วิชา 213242 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3(2-2-5)
1.5. วิชา 213300 จริยธรรมธุรกิจ
3(2-2-5)
1.6. วิชา 213371 การจัดการการปฏิบัตกิ ารเบื้องตน
3(2-2-5)
1.7. วิชา 214110 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
1.8. วิชา 222103 หลักการบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
2. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ซึ่งมีรายวิชาดังตอไปนี้
2.1. วิชา 205111 การฝกอาน
2.2. วิชา 205371 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2.3. วิชา 214111 เศรษฐศาสตรจลุ ภาค 1
2.4. วิชา 214112 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
2.5. วิชา 222200 การบัญชีเพื่อการจัดการ

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

13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรนี้ นิสิตสาขาวิชาอื่นภายในคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
สามารถเลือกเรียนไดในบางรายวิชาทั้งนี้ตามความสนใจของแตละคน นอกจากนี้นสิ ิตตางคณะก็สามารถเลือก
เรียนเปนวิชาเลือกเสรีได
13.3 การบริหารจัดการ
มหาวิท ยาลัย คณะ และอาจารยผูรับ ผิดชอบหลัก สูตรวางแผนการดําเนินงานรวมกันในการ
ประสานงานและการใหความรวมมือกับ ภาควิชาอื่นที่จัดรายวิชาซึ่ง นิสิตในหลักสู ตรนี้ตองไปเรียนในดาน
เนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ การกําหนดกลยุทธในการสอน การวัดประเมินผลทั้งนี้เพื่อให
นิสิตไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตรนี้
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสําคัญ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร เชื่อมั่นในความสําคัญของนักการเงินมืออาชีพที่
มีศักยภาพและมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ในอันที่จะชวยนําพาเศรษฐกิจทองถิ่นใหกาวหนาไป
พรอม ๆ กับเศรษฐกิจระดับชาติ และทางคณะฯ ก็พรอมทีจ่ ะเปนผูนําในการสรางเสริมบุคลากรในภาคเหนือ
ตอนลางใหสามารถเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดเงินและตลาดทุนระดับประเทศและพรอมจะ
กาวเขาสูระดับนานาชาติ
1.2 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1) มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของงานทางวิชาชีพการเงินและการ
ธนาคาร
2) มีทักษะในการวิเคราะหและแกปญหาทางการเงินและการธนาคารไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) มีความสามารถประยุกตใชความรูทางวิชาชีพการเงินและการธนาคารใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันและอนาคตได
4) มีความสามารถในสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมเพื่อการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
5) มีทักษะทางการวิจัย การใชเหตุผลและการแกปญ
 หาในการตัดสินใจและการปฏิบัติอยาง
เหมาะสม
6) มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทางการเงินและการธนาคาร
2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง
แผนพัฒนาหลักๆทีเ่ สนอในหลักสูตรจะสอดคลองกับกรอบนโยบายและแผนกลยุทธสเู ปาหมายและ
แผนการดําเนินงาน ในชวงป พ.ศ. 2552 – 2556 โดย ศ.ดร.สุจินต จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
การดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2556 โดยจะมีแผนการพัฒนา กลยุทธ และหลักฐาน/ตัวบงชี้ที่
สําคัญ ดังนี้
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนใหบัณฑิตมีอัตตลักษณ เกงงาน เกง
คน เกงคิด เกงครองชีวิต และเกงพิชิตปญหา
เปนที่ตองการของแหลงจางงานระดับแนว
หนาของประเทศ (Demand Based

Competency) และไดรับคาจางในอัตา
จางที่สูงกวาเกณฑเฉลี่ย

กลยุทธ

1. มหาวิทยาลัยพัฒนาปจจัยพื้นฐานที่
จําเปนตอการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่ง
หลักสูตรจะนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพนิสิต
เชน
-สรางวัฒนธรรมองคกรสู

Knowledge
Based Society ดวยจิตสํานึกของความใฝรูใฝ
เรียน
- ใหนิสิตสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดวยตนเองดวยระบบ e-Learning ซึ่งสถาน
พัฒนาวิชาการดานภาษาอังกฤษ (Language
Center) จะเปนหนวยสนับสนุน
- จัดใหมีการแลกเปลี่ยนทักษะโครงการ
ฝกอบรม โครงการศึกษษดูงานแกคณาจารย
เพื่อปรับระบบการเรียนการสอนที่เนนนิสิตเปน
ศูนยกลางและมีสวนรวนในการเรียนรูรวมกัน
ระหวางผูเรียนและผูสอน กระบวนการเรียนรูที่
ยึดหลักใหเห็น ใหคิด ใหคนหา หลักการ
(ทฤษฎี) และใหปฏิบัติ
- จัดใหมีการสอนภาษาอังกฤษสําหรับ
วิชาชีพโดยเนนการพูดและฟง ภาคเรียนที่ 1
หนวยกิต ตอหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร
เชน วิชาภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ 3 หนวย
กิต ก็จะมีการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนละ
1 หนวยกิต ตอเนื่องกัน 3 ภาคการศึกษา โดย
เนนการพูดและการฟง โดยระบุหนวยกิตคือ 1
(0-2-1)
- มีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ
มาบรรยายในรายวิชาเฉพาะทุกรายวิชา ไม
นอยกวา 1 ครั้ง
- จัดใหมีหองปฏิบัติการที่พรอมในการ
ปฏิรูประบบการเรียนรูดวยหลักความคิด
ปฏิบัติการเพื่อใหเห็น ใหคิด และไดทําแลวจึง
สอนใหเขาใจถึงเหตุผลโดยใชองคความรูและ
ทฤษฎี

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. มีเอกสาร มคอ. 2,3 และ 5 ที่สมบูรณ
2. มีแผนการสอนในรูปของ มคอ. 3 และ 4
ที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง
3. รอยละของจํานวนรายวิชาเฉพาะทั้งหมด
ที่เปดสอนในหลักสูตร มีการเชิญวิทยากร
จากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ มาบรรยาย
อยางนอยวิชาละ 1 ครั้ง
4. นิสิตจะตองมีการฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู (ดูจาก มคอ. 4)
5. รอยละของรายวิชาที่มี Tutorial
6. มี Tutorial เพื่อเตรียมการสอบขึ้น
ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
7. รอยละของบัณฑิตที่สอบไดใบประกอบ
วิชาชีพจากการสอบครั้งแรก
8. มี มคอ. 3 คูกับ มคอ. 5 ทุกรายวิชา
9. รอยละของนิสิตที่ทําวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาตรี (6 หนวยกิต)
10. รอยละของนิสิตที่สอบภาษาอังกฤษครั้ง
แรกผานตามหลักเกฌฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
11. รอยละของสิติที่สอบเทคโนโลยี
สารสนเทศครั้งแรกผานตามหลักเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
12. รอยละของนิสิตที่มีงานทํา/ประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป
13. คาเฉลี่ยของอัตราเงินเดือนของนิสิตสูง
กวาอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. กําหนด.
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

- มีระบบ Co-operative Education
2. พัฒนากระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรสู
คุณภาพโดยมุงผลที่บัณฑิตมีความสามารถใน
การประยุกตและบูรณาการความรูโดยรวม มา
ใชในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ โดย
- จัดใหมีการปรับปรุงหลักสูตรไปสู
Problem Based Learning/ Topic Based
Learning แทน Content Based Learning
- จัดใหมีการปฏิรูประบบการเรียน
ภาษาตางประเทศอยางจริงจัง โดยเรงรัดใหมี
หองปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อสารที่สามารถ
เรียนรูไดดวยตนเองตลอดเวลา
- จัดใหมีระบบ Tutorial ในทุกรายวิชา
และมีการจัดการใหใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
- ใหนิสิตทําวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
ทุกคน
- ใหอาจารยและนิสิตไดมีกิจกรรมรวมกัน
- คณาจารยมรการประเมินผลการสอนที่
เอื้อตอระบบ PDCA เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การสอนโดยตนเอง
3. พัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษาที่ชี้วัด
ระดับขีดความสามารถของบัณฑิต
(Competency Based Assessment) โดย
- จัดใหมรี ะบบความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการสื่อสาร
2.พัฒนาอาจารยใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

1.สงเสริม สนับสนุนใหอาจารยไดมี
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อ
นํามาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนกในการ
เรียนการสอน

1. ปริมาณงานทางดานการวิจัย
2. ปริมาณงานทางดานการใหบริการทาง
วิชาการ การสัมมนา อบรม การศึกษาตอ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
3. เสริมสรางความรู และทักษะวิชาชีพของ
นิสิตอยางตอเนื่อง

กลยุทธ

1.สรางความรวมมือทางวิชาการกับองคกร
วิชาชีพ หรือผูใชบัณฑิต ในการพัฒนาขีด
ความสามารถทางวิชาชีพของนิสิต

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. บันทึกความรวมมือทางวิชาการ กิจกรรม
โครงการที่มีองคกรวิชาชีพ หรือผูใชบัณฑิต
ใหการสนับสนุน
2. ผลการทดสอบความรูและทักษะวิชาชีพ
ของนิสิตกอนจบการศึกษา

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.1.1 ใชระบบทวิภาคโดยหนึ่งปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยแตละ
ภาคการศึกษา มีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห หรือเทียบเทา
1.1.2 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2549 (ภาคผนวก ค)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ ในกรณีทจี่ ําเปนอาจจัดใหนิสิตเรียนนอกเวลา
ราชการได
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
1) หลักสูตรการเงินและการธนาคาร มีกลุมวิชาเฉพาะดานทัง้ วิชาบังคับและวิชาเลือก ซึง่
ลวนแลวแตมีเนื้อหาทีเ่ กี่ยวของกับการคํานวณเพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนหาความคุมคาและเก็บ
ขอมูลเพื่อการวิเคราะหเชิงปริมาณ ดังนั้น จึงอาจมีปญ
 หาบาง สําหรับนิสิตที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร
และสถิตจิ ากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไมดี

10

2) หลักสูตรการเงินและการธนาคาร ไดรับการพัฒนาความรูและเผยแพรทฤษฎี ถายทอด
วิวัฒนาการจากตางประเทศและเปนวิชาชีพที่มีลกั ษณะเฉพาะ รวมทั้งการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ
การเงินดังนั้น หากนิสิตทีเ่ ขามาเรียนมีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ําก็จะทําใหยากตอการเขาใจใน
เนื้อหา รูปแบบ และทฤษฏีที่เกี่ยวของ
3) การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา กับระดับมัธยมศึกษามีความแตกตางกัน ดังนั้นนิสิต
ใหมอาจมีปญ
 หาเกี่ยวกับการปรับตัวได
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
1) ดําเนินการแกปญหาสําหรับนิสิตที่มีปญหาเกี่ยวกับพื้นฐานความรูทางคณิตศาสตรและ
ภาษาอังกฤษต่ํา จัดใหนิสิตรุนพี่ใหคําแนะนําและสอนเสริมใหรุนนอง พรอมทั้งจัดใหมีการแตงตั้ง
อาจารยที่ปรึก ษาทางวิชาการประจําทุกชั้นป ดัง นั้นเมื่อเกิดปญ หานิสิตก็สามารถปรึก ษาหรือขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาได
2) จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
และการแบงเวลา จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธของนิสิตและการดูแลนิสิต เชน วัน
แรกพบระหวางนิสิตกับอาจารย วันพบผูปกครอง จัดโครงการสานสัมพันธเพื่อติดตามผลการเรียน
ของนิสิต และจัดกิจกรรมสอนเสริมถาจําเปน เปนตน
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสาํ เร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิตระดับ ปการศึกษา
จํานวนรับเขาในแตละชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนนิสิตทีค่ าดวาจะสําเร็จ
การศึกษา

2555
80
80

2556
80
80
160

ปการศึกษา
2557
80
80
80
240

-

-

-

2558
80
80
80
80
320

2559
80
80
80
80
320

80

80
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)

ปงบประมาณ

รายละเอียดรายรับ
2555

2556

2557

2558

2559

-

-

-

-

-

คาลงทะเบียน

640,000

1,280,000

1,920,000

2,560,000

2,560,000

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

101,410

101,410

101,410

101,410

101,410

รวมรายรับ

741,410

1,381,410

2,021,410

2,661,410

2,661,410

คาบํารุงการศึกษา

2.6.2. งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)

หมวดเงิน

2555

2556

1. คาใชจายบุคลากร

127,834

255,667

2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3)

256,166

ปงบประมาณ
2557

2558

2559

383,501

511,334

511,334

512,333

768,499

1,024,666

1,024,666

-

-

-

-

-

4. รายจายระดับคณะ

256,000

512,000

768,000

1,024,000

1,024,000

รวม (ก)

640,000

1,280,000

1,920,000

2,560,000

2,560,000

คาครุภัณฑ

-

-

-

-

-

รวม (ข)

-

-

-

-

-

640,000

1,280,000

1,920,000

2,560,000

2,560,000

80

160

240

320

320

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

ก. งบดําเนินการ

3. ทุนการศึกษา

ข. งบลงทุน

รวม (ก) + (ข)
จํานวนนิสิต
คาใชจายตอหัวนิสิต / ป
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2.7 ระบบการศึกษา
ใชระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค ขอ 11)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก ค ขอ 7)

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร

13

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาและกลุมวิชาตาง ๆ ดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไมนอยกวา

เกณฑ

หลักสูตรปรับปรุง

สธ.

พ.ศ. 2555

30

31

1.1 กลุมวิชาภาษา
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร

12
6

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร

7
6

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
2.1 วิชาแกน กลุมวิชาทางดานธุรกิจ
2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

84

2.3 วิชาเฉพาะดาน
2.3.1 วิชาบังคับ

98
30
15
53
35

2.3.2 วิชาเลือก
2.2.3 ประสบการณภาคสนาม

12
6

1) สหกิจศึกษา
2) การฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

รวมจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา

6 หรือ
6
6

6

120

135
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3.1.3 รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน 31 หนวยกิต
กําหนดใหนิสิตเรียนตามกลุมวิชาดังตอไปนี้
1.
กลุมวิชาภาษา
จํานวน
12 หนวยกิต
001201
ทักษะภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Skills
001211
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English
001212
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(2-2-5)
Developmental English
001213
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Purposes
2.
กลุมวิชามนุษยศาสตร
จํานวน
6
หนวยกิต
001221
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information Science for Study and Research
001224
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Arts in Daily Life
3.
กลุมวิชาสังคมศาสตร
จํานวน
7
หนวยกิต
001232
กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
001235
อารยธรรมและภูมปิ ญญาทองถิ่น
3(3-0-6)
Civilization and Local Wisdom
และวิชาพลานามัย
อยางนอย
1
หนวยกิต
โดยเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
001250
กอลฟ
1(0-2-1)
Golf
001251
เกม
1(0-2-1)
Game
001252
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
001253
กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
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001254
001255
001256
001257
001258
001259
001260
001261
001262
001263
001264
001265
4.

วายน้ํา
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกรอ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
ซอฟทบอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลยบอล
Volleyball
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
Art of Self–Defense

กลุมวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน
001276
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
Energy and Technology around Us
001278
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ

จํานวน

98

หนวยกิต

จํานวน

30

หนวยกิต

กําหนดใหนิสิตเรียนตามกลุมวิชา ดังตอไปนี้
2.1) วิชาแกน กลุม วิชาทางดานธุรกิจ
213102

213303
213130
213242
213200
213260
213371
214110
222103
808110

หลักการจัดการและพฤติกรรมองคกร
Principles of Management and Organizational
Behavior
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
หลักการตลาด
Principles of Marketing
การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
Quantitative Analysis in Business Statistics
จริยธรรมธุรกิจ
Business Ethics
การจัดการทุนมนุษย
Human Capital Management
การจัดการการปฏิบัตกิ ารเบื้องตน
Introduction to Operations Management
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
Introduction to Economics
หลักการบัญชีการเงิน
Financial Accounting
การเงินธุรกิจ
Business Finance

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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2.2) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
205111

จํานวน

15 หนวยกิต

205371

การฝกอาน
Reading Practice
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

214111

Business English
เศรษฐศาสตรจลุ ภาค 1

3(3-0-6)

214112

Microeconomics I
เศรษฐศาสตรมหภาค 1

3(3-0-6)

222200

808202
808203
808304
808305
808306
808307

3(3-0-6)

Macroeconomics I
การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting

2.3) วิชาเฉพาะ
2.3.1) วิชาบังคับ
808201

3(3-0-6)

3(2-2-5)

จํานวน
จํานวน

การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับงานทางการเงิน
Computer Application for Finance
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
Financial Market and Institutions
ทฤษฎีการจัดการทางการเงิน
Financial Management Theory
หลักการลงทุน
Principles of Investment
การเงินระหวางประเทศ
International Finance
ภาษาอังกฤษสําหรับการเงิน
Business English for Finance
ระเบียบวิธีวิจัยทางการเงิน
Research Methodology for Finance

53 หนวยกิต
35 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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808308
808309
808401
808491
808499

บรรษัทภิบาล
Corporate Governance
การวิเคราะหและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
Financial Risk Analysis and Management
กฎหมายและจรรยาบรรณทางการเงิน
Law and Professional Ethics for Finance
สัมมนาทางการเงินและการธนาคาร
Seminar in Finance and Banking
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
Undergraduated Thesis

2.3.2) วิชาเลือก

808311
808312
808313
808314

ไมนอยกวา

2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
6

12 หนวยกิต

โดยเลือกรายวิชาจากกลุมใดกลุมหนึ่งหรือหลายกลุมรวมกัน ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
1) กลุมวิชาการจัดการทางการเงิน
การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Planning and Control
การบริหารสินเชื่อ
3(3-0-6)
Credit Management
การวิเคราะหโครงการ
3(2-2-5)
Project Analysis
การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Statement Analysis
2) กลุมวิชาการธนาคาร

808312
808313
808314
808321

การบริหารสินเชื่อ
Credit Management
การวิเคราะหโครงการ
Project Analysis
การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
Financial Statement Analysis
การบริหารธนาคารพาณิชย
Commercial Bank Management

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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808322

การวางแผนการเงินสวนบุคคล
Personal Financial Planning

3(2-2-5)

3) กลุมวิชาการลงทุน
808322

การวางแผนการเงินสวนบุคคล
Personal Financial Planning

3(2-2-5)

808331

การบริหารกองทุนรวม
Fund Management

3(2-2-5)

808332

การวาณิชธนกิจ
Investment Banking

3(3-0-6)

808333

3(2-2-5)

808334

การวิเคราะหและประเมินมูลคาตราสารหนี้
Fixed-Income Securities Analysis and Valuation
การวิเคราะหและประเมินมูลคาตราสารทุน

808335

Equity Analysis and Valuation
ตราสารอนุพันธ

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

Derivative Securities
4) กลุมวิชาการประกันภัย
808322
808341

การวางแผนการเงินสวนบุคคล
Personal Financial Planning
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกันภัย

808342

General Principal of Insurance
การบริหารและดําเนินงานธุรกิจประกันชีวิต

3(3-0-6)

808343

Life Operation and Management
การประกันชีวิตและสุขภาพ

3(3-0-6)

808344

Life and Health Insurance
การประกันวินาศภัย
Non-Life Insurance

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

3(3-0-6)
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2.3.3) กลุมวิชาการฝกงาน
808493

จํานวน 6 หนวยกิต

สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6 หนวยกิต

การฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ
International Academic or Professional Training

6 หนวยกิต

หรือ
808494

2.3.4) วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
808499

วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี

จํานวน 6 หนวยกิต
6 หนวยกิต

Undergraduate Thesis

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาที่เปดสอนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

21

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน

001211

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

3(2-2-5)

001221

สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
Information Science for Study and Research

3(3-0-6)

001235

อารยธรรมและภูมปิ ญญาทองถิ่น
Civilization and Local Wisdom

3(3-0-6)

213102

3(3-0-6)

214110

หลักการจัดการและพฤติกรรมองคกร
Principles of Management and Organizational Behavior
เศรษฐศาสตรเบื้องตน

222103

Introduction to Economics
หลักการบัญชีการเงิน

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

Financial Accounting
รวม

18

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
001201
001212
001276
0012XX
213242
214112
808110

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
Energy and Technology around Us
พลานามัย
การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
Quantitative Analysis in Business Statistics
เศรษฐศาสตรมหภาค1
Macroeconomics I
การเงินธุรกิจ
Business Finance
รวม

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

19

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน

001213

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

3(2-2-5)

001278

English for Academic Purposes
ชีวิตและสุขภาพ

3(3-0-6)

213303
213130
213260
214111
222200

Life and Health
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
หลักการตลาด
Principles of Marketing
การจัดการทุนมนุษย
Human Capital Management
เศรษฐศาสตรจลุ ภาค 1
Microeconomics I
การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
รวม

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

21

หนวยกิต

24

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย

001224

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life

3(2-2-5)

001232

กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
Fundamental Laws for Quality of Life
การฝกอาน

3(3-0-6)

205111
808201
808202
808203

3(3-0-6)

Reading Practice
การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับงานทางการเงิน
Computer Application for Finance
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
Financial Market and Institutions
ทฤษฎีการจัดการทางการเงิน
Financial Management Theory
รวม

18

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

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
205371

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English

3(3-0-6)

213200

3(2-2-5)

213371

จริยธรรมธุรกิจ
Business Ethics
การจัดการการปฏิบัตกิ ารเบื้องตน

808304

Introduction to Operations Management
หลักการลงทุน

808305
808XXX

3(2-2-5)
3(2-2-5)

Principle of Investment
การเงินระหวางประเทศ
International Finance

3(3-0-6)

วิชาเลือก 1
Elective Course I

3(X-X-X)

รวม

18

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย

808306

ภาษาอังกฤษสําหรับการเงิน

3(3-0-6)

808307

Business English for Finance
ระเบียบวิธีวิจัยทางการเงิน

3(2-2-5)

808308

Research Methodology for Finance
บรรษัทภิบาล

2(2-0-4)

808309

Corporate Governance
การวิเคราะหและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
Financial Risk Analysis and Management

3(3-0-6)

808XXX

วิชาเลือก 2
Elective Course II

3(X-X-X)

808XXX

วิชาเลือก 3
Elective Course III

3(X-X-X)

XXXXXX

วิชาเลือกเสรี 1
Free Elective 1

3(X-X-X)

รวม

20

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
808401
808491
808XXX
XXXXXX
808499

กฎหมายและจรรยาบรรณทางการเงิน
Law and Professional Ethics for Finance
สัมมนาทางการเงินและการธนาคาร
Seminar in Finance and Banking
วิชาเลือก 4
Elective Course IV

2(2-0-4)

วิชาเลือกเสรี 2
Free Elective 2
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
Undergraduate Thesis

3(X-X-X)

1(0-3-1)
3(X-X-X)

6 หนวยกิต

รวม

15

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
808493

สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6 หนวยกิต

การฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ
International Academic or Professional Training

6 หนวยกิต

หรือ
808494

รวม

6

หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
001201
ทักษะภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Skills
พัฒนาทักษะการใชภาษาทั้งในดานการฟง การอาน การพูดและการเขียน
เพื่อการสื่อสาร โดยเนนทักษะการเขียนเปนสําคัญ
Development of communicative language skills including listening, reading,
speaking, and writing with an emphasis on writing skill
001211

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English
พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน ภาษาอังกฤษและไวยากรณระดับพื้นฐาน
เพื่อการสื่อสารในปริบทตาง ๆ
Development of fundamental English listening, speaking, reading skills, and
grammar for communicative purposes in various contexts
001212

ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(2-2-5)
Developmental English
พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ เพื่อการสื่อสารในปริบทตาง ๆ
Development of English listening, speaking, reading skills, and grammar for
communicative purposes in various contexts
001213

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Purposes
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนทักษะการอาน การเขียนงานและการศึกษา
คนควาเชิงวิชาการ
Development of English skills with an emphasis on academic reading, writing
and researching
001221

สารสนเทศศาสตรเพือ่ การศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information Science for Study and Research
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหลงสารสนเทศ การเขาถึง
แหลงสารสนเทศตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก การสังเคราะห และการนําเสนอ
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สารสนเทศตลอดจนการเสริมสรางใหผูเรียนมีเจตคติที่ดี และมีนิสัยในการใฝหาความรู
The meaning and importance of information, types of information sources,
approaches, information technology application, selection, synthesis, and presentation of
information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in students
001232

กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ศึกษาถึงวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิขนั้ พื้นฐานตาม รัฐธรรมนูญ รวมทั้ง
ศึกษาถึงกฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เชน กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่นรวมทัง้
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
The evolution of the law and human rights under the constitution including
laws concerning the quality of the students’ life such as intellectual property law,
environmental law, laws concerning local administration, traditional knowledge, and the
development of the quality of life
001234

อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3(3-0-6)
Civilization and Local Wisdom
อารยธรรมในยุคตาง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปญญา
ทองถิ่น และการอนุรักษ สืบทอด และพัฒนาภูมปิ ญญาทองถิ่น
Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions,
ritual practices, beliefs, and contributions, development are preservation of local wisdom
001250

กอลฟ
1(0-2-1)
Golf
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬากอลฟ การ
ฝกทักษะเบือ้ งตน และกฎกติกามารยาทของกีฬากอลฟ
History, definition, importance, and physical fitness for golf; basic skill training,
rules, and etiquette of golf
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001251

เกม
1(0-2-1)
Game
ประวัติ ปรัชญา ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะของเกมชนิดตางๆ การเปนผูนําเกม
เบื้องตน และการเขารวมเกม
History, philosophy, definition, and importance of games; type of games, basic
game leadership, and games participation
001252

บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
ประวัติ ความหมายความสําคัญของการบริหารกาย หลักการออกกําลังกาย กิจกรรมการ
สรางสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
History, definition, and importance of body conditioning; principle of
exercises, physical fitness activities, and physical fitness test
001253

กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลือ่ นไหวเบือ้ งตน ทาเตนรําพื้นเมือง และวัฒนธรรม
การเตนรําของนานาชาติ
History, definition, importance, and basic movements of folk dances and
international folk dances
001254

วายน้ํา
1(0-2-1)
Swimming
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาวายน้ํา
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวายน้ํา
History, definition, importance, physical fitness, basic skill training, rules, and
etiquette of swimming
001255

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลือ่ นไหวเบือ้ งตน รูปแบบการเตนรําสากล และ
มารยาทของการเตนรําสากล

32

History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of
social dances
001256

ตะกรอ
1(0-2-1)
Takraw
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาตะกรอ การ
ฝกทักษะเบือ้ งตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาตะกรอ
History, definition, importance, physical fitness, basic, skill training, rules and
etiquette of takraw
001257

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
ประวัติ ปรัชญา ความหมาย และความสําคัญของนันทนาการ ลักษณะของกิจกรรม
นันทนาการ และการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
History, philosophy, definition and importance of recreation; nature of
activities and recreation participation
001258

ซอฟทบอล
1(0-2-1)
Softball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาซอฟทบอล
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกามารยาทของกีฬาซอฟทบอล
History, definition, importance, and physical fitness for softball; basic skill
training, rules, and etiquette of softball
001259

เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทนนิส
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for tennis; basic skill
training, rules, and etiquette of tennis
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001260

เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
Table Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทเบิล
เทนนิส การฝกทักษะเบื้องตนและกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for table tennis; basic skill
training, rules, and etiquette of table tennis
001261

บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาบาสเกตบอล
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for basketball; basic skill
training, rules, and etiquette of basketball
001262

แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาแบดมินตัน
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตัน
History, definition, importance, and physical fitness for badminton; basic skill
training, rules, and etiquette of badminton
001263

ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาฟุตบอล
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for football; basic skill
training, rules, and etiquette of football
001264

วอลเลยบอล
1(0-2-1)
Volleyball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาวอลเลยบอล
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวอลเลยบอล
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History, definition, importance, and physical fitness for volleyball; basic skill
training, rules, and etiquette of volleyball
001265

ศิลปะการตอสูปองกันตัว
1(0-2-1)
Art of Self – Defense
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับศิลปะการตอสู
ปองกันตัว ทักษะเบื้องตนของศิลปะการตอสูปองกันตัว กฎหมายสําหรับการปองกันตัว และกฎกติกา มารยาท
ของศิลปะการตอสูปอ งกันตัว
History, definition, importance, and physical fitness for the art of
self-defense; basic skill of the art of self-defense, laws for self-defense, rules and etiquette
of the art of self-defense
001276

พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
3(3-0-6)
Energy and Technology around Us
ความรูพื้นฐานดานพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรกั ษพลังงาน การใชพลังงานอยางฉลาด
ที่มาและการบรรเทาสภาวะโลกรอน ที่มาของพลังงานไฟฟาและการใชอยางถูกตอง ประหยัด และปลอดภัย
หลักการทํางานและการเลือกใชระบบปรับอากาศ รถยนต เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน การใชพลังงานใน
อนาคต อันไดแก ความเขาใจเรื่องการผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร เทคโนโลยีสําหรับรถยนตในอนาคต
ระบบขนสงมวลชนประสิทธิภาพสูง การเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง และการตัดสินใจเลือกใช
อยางเหมาะสม
Basic energy and technology including; energy conservation, consuming
energy intelligently, source of global warming and how to prevent it, electricity generation
and how to consume it properly, economically, and safely, air conditioning, automobiles,
and basic information technology as well as how to use them effectively and efficiently; and
newer technology, such as understanding electricity generation from nuclear energy, future
automotive technology, high performance mass transportation systems to prepare for the
change in technology and be able to choose accordingly
205111

การฝกอาน
3(3-0-6)
Reading Practice
ศึกษาหลักการอานและฝกอานภาษาอังกฤษประเภทตางๆ ดวยความเขาใจและรวดเร็ว
รวมทั้งฝกอานหนังสือนอกเวลา
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Study of principles of reading and reading practice of different types of
English texts with comprehension and speed, including external-reading practice.
205371

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
Business English
ฝกทักษะการอานและการเขียนเอกสารเชิงธุรกิจ ศึกษาคําศัพทเชิงธุรกิจ ฝกการสรุป
ความ การเขียนบันทึกขอความ จดหมายเชิงธุรกิจ จดหมายสมัครงาน รวมทัง้ ประวัติยอสวนตัว ฝก
กระบวนการสมัครงาน และการสัมภาษณ
Practice of reading and writing business documents, including
summarizing documents and writing memos, correspondence, application letters and
resumes; study of business vocabulary; and study and practice of job application and
interview process.
213102

หลักการจัดการและพฤติกรรมองคกร
3(3-0-6)
Principles of Management and Organizational Behavior
แนวคิดและหลักการทางการจัดการ กระบวนการทางการจัดการ ทฤษฎีและวิวัฒนาการ
ทางการจัดการ สภาพแวดลอมทางการจัดการ หนาทีห่ ลักในการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคกร
การชี้นําจูงใจ การควบคุม รวมทั้งใหเขาใจเรื่องการรับรู การจูงใจ การติดตอสือ่ สาร การตัดสินใจ รวมถึง
การศึกษาโครงสราง วัฒนธรรมและการเมืองภายในองคการ ความแตกตางของแตละคน กลุมและทีมงาน
ภาวะผูนํา
Concepts and principles of management; managerial process; theories
and evolution of management; business environment; business functions: planning,
organizing, influencing and controlling. Perception; motivation; communication; decision
making; organizational structure, culture and politics; diversity, group, work team and
leadership.
213303

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมการ
ดําเนินงานของธุรกิจ เอกเทศสัญญาที่สําคัญ เชน กฎหมายซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ กูยืม ค้ําประกัน
จํานอง จํานํา ตั๋วเงิน กฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมาย
แรงงาน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายภาษีมูลคาเพิม่ ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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Legal issues on business establishment; regulations of business endeavours ;
individual specific contracts such as trade contracts, hiring renting, leasing, borrowing-lending,
mortgaging, pledging, bills, laws on financial instruments, intellectual property law, labor law,
taxation, VAT and related laws.
213130

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
แนวคิดพื้นฐานและบทบาทหนาที่ทางการตลาด สภาพแวดลอมทางการตลาด ระบบขอมูล
ทางการตลาด และการวิเคราะหตลาด พฤติกรรมผูบ ริโภค การกําหนดตลาดเปาหมาย การแบงสวนตลาด การ
วางตําแหนงผลิตภัณฑทางการตลาด การจัดการเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดและการตลาดเพื่อสังคม
Concepts, functions and roles of marketing, marketing environment, marketing
information, market analysis, consumer behavior, market segmentation, targeting and
positioning strategies; marketing mix and CSR.
213242

การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธรุ กิจ
3(2-2-5)
Quantitative Analysis in Business Statistics
ศึกษาวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติ ที่จะชวยสรางทักษะในการวิเคราะหปญ
 หา โดย
ศึกษาลักษณะของตัวแบบและวิธีการทางคณิตศาสตร ทีเ่ ปนประโยชนตอการตัดสินใจทางธุรกิจ เชน ความ
นาจะเปน เมทริกซ และ สมการเสนตรง การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง สถิติแบบไมใช
พารามิเตอร สหสัมพันธและการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนอยางงายและเชิงซอน อนุกรมเวลา เปนตน
ศึกษาโปรแกรมเชิงเสน ตัวแบบการขนสง ทฤษฎีการตัดสินใจ ทฤษฎีแถวคอย การวิเคราะหโครงขายงาน
ทฤษฎีเกมและการจําลองสถานการณ โดยเนนการประยุกตใชกับปญหาทางธุรกิจ เพื่อวางแผนและตัดสินใจ
Mathematical and statistical methods assisting in development of skills for
problem analysis; Mathematical models and approaches useful for business decision making:
probability, matrix, and linear equation; one way and two ways analysis of variance; non
parametric statistics; correlations; simple and complex linear regression analysis; time series;
Linear programming; Transportation Model; Decision theory; Queuing theory; Network
analysis; Game theory and simulation; Applying these theories to business problems,
planning and decision making.
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213200

จริยธรรมธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Ethics
ศึกษาแนวคิดและที่มาของจริยธรรม เหตุผลและความจําเปนที่ธุรกิจตองมีจริยธรรม การ
สรางจริยธรรมในองคกรธุรกิจ ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจกับผูมสี วนไดสวนเสีย วิเคราะหกรณีศึกษาประกอบ
Concepts and background of ethics, necessity for business ethics, ethic
creation in organization, CSR, ethics and code of ethics relating to stakeholders, case study
analysis.
213260

การจัดการทุนมนุษย

3(3-0-6)

Human Capital Management
วิวัฒนาการ ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทุนมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน
กําลังคน การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาและฝกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน
และสวัสดิการ การสรางแรงงานสัมพันธ ความปลอดภัยในการทํางาน และคุณภาพชีวิตการทํางาน กลยุทธใน
การบริหารทุนมนุษยสมัยใหม
Evolution of concepts and principles of human resource management; human
resource functions: job analysis, human resource planning, recruiting and selection, training
and development, compensation and benefits, labor union and industrial relations, occupational
safety and health, and quality of work-life management. Strategies for modern human
resource management.
213371

การจัดการการปฏิบตั ิการเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Operations Management
ระบบการปฏิบัติการ การสรางมูลคา การวางแผนปฏิบัติการ การสรางขอไดเปรียบทางการ
แขงขันดานการผลิต การบริหารโครงการเบื้องตน เทคโนโลยีทเี่ กี่ยวของกับการดําเนินงานและการผลิต
การพยากรณ การเลือกทําเลที่ตั้งและการวางผังโรงงาน การวางแผนกําลังการผลิตและความตองการ
ทรัพยากร การจัดการสินคาคงคลัง การจัดการหวงโซอปุ ทาน การจัดการคุณภาพ การจัดการความ
ปลอดภัย การบํารุงรักษา การประยุกตใชเครื่องมือเชิงปริมาณสําหรับการตัดสินใจทางการปฏิบัติการ
Operations system, value creation, operations planning, competitive
advantage in production, introductory project management, technologies relating to
operations, forecasting, site selection, location and process layout planning, operations
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system design and resources planning, inventory control, supply chain management, quality
management, safety management, maintenance, applying quantitative tools for operational
decision making.
214110

เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Economics
แนวคิดและปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แนวคิดรวบยอดเกีย่ วกับพฤติกรรมดานเศรษฐกิจ
ของผูบริโภคและผูผ ลิต ภาคสวนทางเศรษฐกิจทีส่ ําคัญ รายไดประชาชาติ นโยบายและมาตรการดานเศรษฐกิจ
การคาระหวางประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ
Basic economic concepts and problems, basic concepts relating to economic
behavior of consumer and producers, important economic sectors, national income,
economic policies and measures, international trade and economic development.
214111

เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3(3-0-6)
Microeconomics I
ทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค ความพึงพอใจของผูบริโภคการเลือกบริโภค
ภายใตขอจํากัดของงบประมาณ ที่มาของเสนอุปสงค ตัวแปรที่กําหนดอุปสงคและ การเปลี่ยน แปลงของอุป
สงค คาความยืดหยุนของอุปสงค ทฤษฎีการผลิตและตนทุนการผลิต ที่มาของเสนอุปทาน และคาความ
ยืดหยุนของอุปทาน ดุลยภาพของตลาด โครงสรางตลาดแขงขันสมบูรณ
Basic consumer behavior theory, consumer satisfaction, consumer choice
under budget constraint, origin of demand curve, variables determining demand and its
change, value of demand elasticity, production and production cost theories, origin of
supply curve and value of supply elasticity, market equilibrium , structure of perfect
competitive market
214112

เศรษฐศาสตรมหภาค 1
3(3-0-6)
Macroeconomics I
หลักเศรษฐศาสตรทั่วไปที่วาดวยรายไดประชาชาติ การบริโภค การออม การลงทุน รายจาย
ของรัฐบาล การคาระหวางประเทศ การเปลี่ยนแปลงระดับรายไดประชาชาติ การเงิน การธนาคาร อุปสงค
และอุปทานของเงิน เงินเฟอ และเงินฝด
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General economic principles consisting of national income, consumption,
saving, investment, government expenditure, international trade, changes of national income
level, money and banking, demand and supply of money, inflation and deflation
222103

หลักการบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
แนวคิดและหลักการทางบัญชี ประโยชนของขอมูลทางบัญชี หลักการบัญชีขั้นพื้นฐาน
รวมทั้งการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน และทุน การจัดทําบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวด
และการจัดทํางบการเงินสําหรับธุรกิจใหบริการ ธุรกิจซื้อขายสินคาและธุรกิจผลิตสินคา วิธีการบัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีมูลคาเพิ่ม การนําขอมูลทางการบัญชีไปใชประโยชนในการตัดสินใจทางธุรกิจ
Concepts and principles of accounting; benefit of information of accounting;
basic accountings: recording on assets, liabilities and owner equities; general ledgers;
adjusting and closing entries and preparing financial statements for service business,
merchandising business and manufacturing business; Valued Added Tax; applying accounting
information for business decision making.
222200

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Managerial Accounting
หลักการบัญชีที่ใชในการจัดเตรียมงบการเงิน กระบวนการตาง ๆ ทางการบัญชีการเงิน อัน
ไดแก การเตรียมงบการเงินตามหลักการบัญชีมาตรฐานสากล การบัญชีเพือ่ การผลิต การสั่งทําของ และ
กระบวนการผลิต การบัญชีตนทุน การบัญชีแยกตามแผนกงาน การวิเคราะหตนทุน-ปริมาณการผลิตและขายกําไร และการทํางบประมาณกลาง การคํานวณการควบคุมตนทุนและการวางแผนกําไรเพือ่ การรายงานผลการ
ดําเนินงานของกิจการ การวิเคราะหจุดแข็ง-จุดออนทางการเงินของกิจการโดยใชวิธีวิเคราะหตาง ๆ ทาง
การเงิน
Principles used to prepare financial statements; financial accounting process,
including the preparation of financial statements in accordance with generally accepted
accounting principles, accounting for a manufacturing concern, job order and process cost
accounting, departmental accounting, cost-volume-profit analysis and the master budget;
the calculations for the accounting reports involved in cost control and profit planning;
identify financial strengths and weaknesses of a business through appropriate analysis.
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808110

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
ขอบเขต บทบาทและหนาที่ของผูบ ริหารการเงินในธุรกิจ เปาหมายและความสําคัญของการ
จัดการทางการเงินของธุรกิจ การวิเคราะหการเงินขั้นพื้นฐาน วิธีการจัดการสินทรัพยตาง ๆ รวมทัง้ แงการ
จัดการเงินทุนระยะสั้นเงินทุนระยะปานกลางและระยะยาว การพิจารณาการลงทุน โครงสรางของเงินทุน
และนโยบายเงินปนผล
Scope, roles and tasks of a finance manager within a business enterprise,
objectives and importance of financial management, basic financial analysis, current asset
management, management of short-term, medium-term and long-term capital sources,
capital budgeting, capital structure and dividend policy.
808201

การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับงานทางการเงิน
3(2-2-5)
Computer Application for Finance
ความรูเ บื้องตน การประมวลผล เกี่ยวกับการประยุกตการใชงานคอมพิวเตอร ศึกษาขอมูล
ทางดานการเงินเเละการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่ใชเพื่อการจัดการทางการเงิน โดยประยุกตใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานทางการเงินดานตาง ๆ เชน การวิเคราะหโครงการ การพยากรณทางการเงิน การ
วางแผนระบบงานและการควบคุมทางการเงิน เปนตน
Fundamental knowledge and data processing relating to computer
application, financial information and financial management software, different areas of
financial software application such as project analysis, financial forecast, work system
planning, and financial control, etc.
808202

ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
Financial Market and Institutions
บทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน โครงสรางของอัตราดอกเบี้ย ผลิตภัณฑทาง
การเงิน การดําเนินงานและบทบาทของสถาบันการเงิน รวมทั้งนโยบายของรัฐที่มีตอสถาบันการเงิน และ
ระบบการเงินในประเทศตางๆ
Roles of money in economic system, financial markets, interest rate structure,
financial products. Operations and roles of financial institutions as well as the influence of
government policies on financial institutions and monetary systems in different countries.
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808203

ทฤษฎีการจัดการทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Management Theory
การจัดสรรเงินทุนในสินทรัพย หนี้สิน และทุนประเภทตาง ๆ การพยากรณทางการเงิน การ
จัดการเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินสด และงบลงทุน การจัดหาเงินทุนจากแหลงตาง ๆ การออกจําหนาย
หลักทรัพยใหม ทฤษฎีโครงสรางเงินทุน ทฤษฎีนโยบายเงินปนผล การตัดสินใจลงทุนภายใตความไมแนนอน
การควบรวมและซือ้ กิจการ และการประเมินมูลคากิจการ
Allocation of funds in assets, debts and different capital types, financial
forecast, working capital management, cash budgeting, capital budgeting, financing from
different sources, issues of new securities, capital structure theories, dividend theories,
decision making under uncertainty merger and business evaluation.
808304

หลักการลงทุน
3(2-2-5)
Principles of Investment
ความรูเบื้องตนในการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตาง ๆ ซึง่ รวมถึงตราสารหนี้ระยะสั้นและ
ระยะยาว หุนทุน กองทุนรวม ตราสารอนุพันธ ฯลฯ นโยบายการลงทุนของนักลงทุนประเภทตางๆ ทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับการลงทุน
Fundamental knowledge of different types of securities investment, including
short-term and long-term debt instruments, stocks, mutual funds, derivatives, and etc.,
investment policies of different types of investors, and theories related to investment.
808305

การเงินระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Finance
ระบบการเงินระหวางประเทศและระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตลอดจนรายละเอียด
ของเครื่องมือทางการเงินในตลาดเงินและตลาดทุนระหวางประเทศ กลยุทธการบริหารการเงินระหวางประเทศ
International financial systems and foreign exchange rate regimes, including
financial instruments in international money markets and capital markets, and strategies for
international financial management.
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808306

ภาษาอังกฤษสําหรับการเงิน
3(3-0-6)
Business English for Finance
ฝกทักษะในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนเกีย่ วกับรายงานดานการเงินและ
การธนาคาร ศัพทเทคนิคทางวิชาชีพการเงินและการธนาคาร การแปลเอกสารทางธุรกิจดานการเงินและการ
ธนาคาร
Practice of skills: listening, speaking, reading and writing financial and
banking reports, study of financial and banking terminology, translation of business financial
and banking documents.
808307

ระเบียบวิธีวิจัยทางการเงิน
3(2-2-5)
Research Methodology in Finance
บทบาทและความสําคัญของการวิจัยทางการเงิน โครงรางงานวิจัย การออกแบบงานวิจัย
วิธีการดําเนินการวิจัย การวิเคราะหขอมูลและสรุปผลเพื่อนําผลการวิจัยไปใชทางการเงิน
The role and important of research in Finance: proposal, research design, data
analysis and conclusion
808308

บรรษัทภิบาล
2(2-0-4)
Corporate Governance
ความหมายและความสําคัญของบรรษัทภิบาล ความขัดแยงระหวางผูถือหุนกับผูบ ริหาร
ความขัดแยงระหวางผูถือหุนรายยอยกับผูถือหุนรายใหญ กลไกการทํางานของบรรษัทภิบาลทัง้ จากภายใน
และภายนอกองคกร
Meaning and importance of corporate governance, conflicts between
managers and shareholders, conflicts between minority shareholders and block-holders of
the firm, and internal and external corporate governance mechanisms.
808309

การวิเคราะหและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Risk Analysis and Management
วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห การประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง

ทางการเงิน
Tools and techniques using to analyze, quantify, manage and control financial
risk management procedure,
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808311

การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Planning and Control
การวางแผนและควบคุมทางการเงินขององคกร เนื้อหาเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการใชเครื่องมือใน
การวางแผนและควบคุม เชน การควบคุมดวยงบประมาณ ตนทุนมาตรฐาน งบประมาณเงินสด การควบคุม
และติดตามรายจายเงินลงทุน
Organizational financial planning and control, in-depth knowledge regarding
the usage of tools for financial planning and control such as budgetary control, standard
costing, cash budgeting, and capital expenditure control and monitoring.
808312

การบริหารสินเชื่อ
3(3-0-6)
Credit Management
ประเภทของสินเชื่อ หลักเกณฑและนโยบายการใหสินเชื่อของธุรกิจและสถาบันการเงิน
เทคนิคในการวิเคราะหสินเชื่อและโครงการเงินกู การจัดเก็บหนี้ การควบคุมและติดตามหนีท้ ี่มีปญ
 หา
Types of loan, loan principles and policies of financial enterprises and
institutes, techniques for credit and loan-project analysis, debt collection, and monitoring
and control of debt problems.
808313

การวิเคราะหโครงการ
3(2-2-5)
Project Analysis
วิธีการวิเคราะหโครงการ การศึกษาความเปนไปไดและการคัดเลือกโครงการ เนื้อหารวมถึง
การคัดกรองโครงการเบื้องตน การวิเคราะหความออนไหวและความเสี่ยงของโครงการ การจัดหาเงินทุน
สําหรับโครงการ
Process of project analysis, project feasibility study, and project selection, as
well as the screening of project ideas and the sensitivity and risk analysis of the project, and
project financing.
808314

การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Statement Analysis
เครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะหทางการเงินเพือ่ นําไปใชในการประเมินผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจไดอยางเหมาะสม ทั้งดานผลตอบแทนและความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวของ และเพื่อใชคาดการผล
การดําเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคต
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Financial analytical tools to be used appropriately in the assessment of
business performance in terms of risks and returns, and to be used to estimate future
performance and cash flows.
808321

การบริหารธนาคารพาณิชย
3(3-0-6)
Commercial Bank Management
วิธีการบริหารธนาคารพาณิชย โดยเนนการวัดและการควบคุมความเสี่ยงของสินทรัพยและ

หนี้สิ้น
Management of Commercial banks, emphasizing the measurement and
control of risk and liability management.
808322

การวางแผนการเงินสวนบุคคล
3(2-2-5)
Personal Financial Planning
การจัดการทางการเงินที่นําไปสูก ารบรรลุเปาหมายทางการเงิน และสรางความมั่นคงใหกบั
ชีวิตและครอบครัว ตั้งแตขั้นตอนการรวบรวมขอมูลทางการเงินสวนบุคคล การวิเคราะหขอมูล เครื่องมือทาง
การเงินประเภทตาง ๆ การวางแผนการลงทุน การประกันภัย การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ การวางแผนภาษี
และมรดก
Financial management leading to the achievement of financial targets as well
as life and family security, starting from the collection of personal financial information to
data analysis, different types of financial tools, investment planning, insurance, retirement
planning, and tax and inheritance planning.
808331

การบริหารกองทุนรวม
3(3-0-6)
Fund Management
การกําหนดวัตถุประสงคและขอจํากัดในการลงทุนของกองทุน ทําความเขาใจถึงความเสี่ยง
และผลตอบแทนของหลักทรัพยประเภทตาง ๆ ทฤษฎีกลุมหลักทรัพย การจัดสรรสินทรัพยเพือ่ การลงทุน การ
ประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนและผูจัดการกองทุน ระเบียบและขอบังคับทีเ่ กี่ยวของกับการลงทุนของ
กองทุนประเภทตาง ๆ
The identification of objectives and constraints of funds investment, the
recognition of risks and return characteristics of investment vehicles, portfolio theories, asset
allocation, portfolio and manager performance evaluation, rules and regulations regarding
the investment in different types of funds.

45

808332

การวาณิชธนกิจ
3(3-0-6)
Investment Banking
แนวความคิดของการการวาณิชธนกิจ ขั้นตอนของการออกและเสนอขายหลักทรัพย
การวิเคราะหธุรกิจ การครอบงํากิจการ การปรับโครงสรางเงินทุนเพือ่ สรางมูลคาใหกบั กิจการและผูลงทุน
Concepts of investment banking, the procedure of security issuing and
offering, business analysis, takeover, and capital restructuring to create value for business
and investors.
808333

การวิเคราะหและประเมินมูลคาตราสารหนี้
3(2-2-5)
Fixed-Income Securities Analysis and Valuation
ลักษณะของตราสารหนี้ ประเภทของตราสารหนี้ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนใน
ตราสารหนี้ การคํานวณอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ การประเมินมูลคาตราสารหนี้และการบริหารความ
เสี่ยงจากการลงทุนในกลุมตราสารหนี้
Characteristics of fixed-income securities, different types of fixed-income
securities, risks and return of fixed-income securities, valuation of fixed-income instruments
and risk management for fixed-income securities investment.
808334

การวิเคราะหและประเมินมูลคาตราสารทุน
3(2-2-5)
Equity Analysis and Valuation
ลักษณะของตราสารทุน ประเภทของตราสารทุน การวิเคราะหหลักทรัพยโดยใช
ปจจัยพื้นฐานและการวิเคราะหทางเทคนิค หลักการพืน้ ฐานของการประเมินมูลคาหลักทรัพย การประเมิน
มูลคาหุนบุรมิ สิทธิ์และหุนสามัญ
Characteristics of equity, types of equity, securities analysis based on
fundamental factors and technical analysis, fundamental principles of securities valuation, as
well as valuation of preferred stock and common stock.
808335

ตราสารอนุพันธ
3(3-0-6)
Derivatives
วิเคราะหตราสารอนุพันธชนิดตางๆ วิธีการประเมินมูลคาตราสารอนุพันธ การใชตราสาร
อนุพันธเพื่อวัตถุประสงคในการลดความเสี่ยงและการเก็งกําไร
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Analysis of different types of derivatives, derivatives pricing, the use of
derivatives to achieve hedging and speculating objectives.
808341

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกันภัย
3(3-0-6)
Fundamental Principles of Insurance
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัย หลักพื้นฐานของการ
ประกันภัย ประเภทของการประกันภัย ลักษณะของสัญญาและเงือ่ นไขของกรมธรรมประกันภัย บทบาท
ของธุรกิจประกันภัยตอ จรรยาบรรณในวิชาชีพประกันภัย สถาบันที่เกี่ยวของและกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย
Fundamental knowledge relating to the management of risk and insurance,
basic principles of insurance, types of insurance, characteristics of contract and conditions of
insurance policy, roles of insurance business in the professional code of ethics and practice
for insurers, and related institutes supervising the insurance business.
808342

การบริหารและดําเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต
3(3-0-6)
Life Insurance Operation and Administration
การจัดการองคการและลักษณะโครงสรางของบริษัทประกันภัย การบริหารการตลาดและ
ชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑ การพิจารณารับประกันภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ การบริการลูกคา การ
จัดการดานการลงทุน การจัดการระบบขอมูล และการบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหารและการชดใชคา
สินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัย
The organizational management and structure of insurance companies,
marketing administration and product distribution channels, underwriting processes, product
development, customer service, investment management, information system management,
human resource administration, and the administration and claim payment of insurance
companies.
808343

การประกันชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health Insurance
ความสําคัญของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ การประกันรายบุคคลและ
ประกันกลุม รูปแบบของกรมธรรม เงือ่ นไขและแบบฟอรม นิยามศัพททางดานการประกันชีวิตและการ
ประกันสุขภาพ ปจจัยที่ใชในการคิดคํานวณเบี้ยประกัน การพิจารณารับประกันและการจายคาสินไหม
ทดแทน
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Importance of life insurance, health insurance, individual and group insurance,
patterns of insurance policies, conditions and forms, terminology for life and health
insurance, factors used in calculating insurance premium, underwriting and claim payment.
808344

การประกันวินาศภัย
3(3-0-6)
Non-Life Insurance
ความรูทั่วไปของการประกันวินาศภัย การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต
การประกันภัยทางทะเล การประกันความรับผิด และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด การเลือกผูร ับประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันภัยและการจายเงินผลประโยชนตามกรมธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
General knowledge of non-life insurance, fire insurance, motor insurance,
marine insurance, liability insurance and miscellaneous insurance, selection of insurers,
insurance premium and benefits, and law related to non-life insurance.
808401

กฎหมายและจรรยาบรรณทางการเงิน
2(2-0-4)
Law and Professional Ethics for Finance
กฏหมายทีเ่ กี่ยวของกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
Laws related to securities and stock exchange business, operational standard
and the professional code of ethics and practice.
808491

สัมมนาทางการเงินและการธนาคาร
1(0-3-1)
Seminar in Finance and Banking
หัวขอปจจุบันและพัฒนาการใหม ๆ ทางดานการบริหารการเงิน การลงทุน และสถาบัน
การเงิน การจัดการเชิงกลยุทธทางการเงิน
Current issues and recent development related to financial management,
investment and financial institutions and financial strategic management.
808493

สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
Co-operative Education
การฝกปฏิบัตงิ านภายในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือตางประเทศ โดยไดรบั ความ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
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Training in government or private organizations in Thailand or abroad, with
approval of the university.

808494

การฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ
6 หนวยกิต
International Academic or Professional Training
การฝกอบรมในหัวขอที่สมั พันธกบั สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ในตางประเทศ หรือ
การฝกปฏิบัตงิ านดานการเงินหรือการธนาคารหรือในสาขาที่เกี่ยวของภายในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ใน
ตางประเทศ ไมนอยกวา 3 เดือน และมีจํานวนชั่วโมงปฏิบัตงิ านไมนอยกวา 300 ชั่วโมง
International Academic in finance or banking in related field aboard or
Professional Training in finance or banking in government or private organizations outside
Thailand at least 3 months and 300 hours
808499

วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
6 หนวยกิต
Undergraduate Thesis
ดําเนินการวิจัยประเด็นทางการเงิน โดยมีการคนหาปญหา ทบทวนวรรณกรรม
เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และนําเสนอรายงานผลการวิจัย
Conducting research in financial areas, identifying research problems,
literature review, data collection, data analysis and research results presentation.
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา
1. เลขสามตัวแรก
001
หมายถึง
205
หมายถึง
213
หมายถึง
214
หมายถึง
222
หมายถึง
808
หมายถึง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
หมวดวิชาบริหารธุรกิจ
หมวดวิชาเศรษฐศาสตร
หมวดวิชาบัญชี
หมวดวิชาการเงินและการธนาคาร

2. เลขสามตัวหลัง
2.1 เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ระดับของรายวิชาในแตละชั้นป
เลข 1
หมายถึง รายวิชาในระดับปที่ 1
เลข 2
หมายถึง รายวิชาในระดับปที่ 2
เลข 3
หมายถึง รายวิชาในระดับปที่ 3
เลข 4
หมายถึง รายวิชาในระดับปที่ 4
2.2 เลขตัวกลาง หมายถึง กลุม วิชาเอกบังคับและเอกเลือก
เลข 1
หมายถึง กลุมวิชาเอกเลือกการจัดการทางการเงิน
เลข 2
หมายถึง กลุมวิชาเอกเลือกการธนาคาร
เลข 3
หมายถึง กลุมวิชาเอกเลือกการลงทุน
เลข 4
หมายถึง กลุมวิชาเอกเลือกการประกันภัย
2.3 เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง อนุกรมในหมวดหมูส าขาวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่ ตําแหนงทางวิชาการ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ – นามสกุล

ผูชวยศาสตราจารย *ดร.สุพรรณี บัวสุข
อาจารย
*ดร.ปาริชาติ ราชประดิษฐ
อาจารย
*นายอดิศักด โชติธรรมธรา
อาจารย
นางสาวกมลเนตร สุภาพ
อาจารย
นางศิริวรรณ กิจโชติ
อาจารย
นางสาวจินดา อมราสิงห
หมายเหตุ: * หมายถึง อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร

คุณวุฒิ สาขาวิชา
Ph.D.
Ph.D.
M.B.A
บธ.ม.
บธ.ม.
บช.ม

Business Administration
International Business
Business Administration
การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
การบริหารการปฏิบัติการ
บัญชีบริหาร

สําเร็จการศึกษา
สถาบัน
Old Dominion University, USA
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย (AIT)
Saint Louis University
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปการศึกษา
2544
2553
2539
2552
2542
2534
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ ตําแหนงทาง
ชื่อ – นามสกุล
ที่
วิชาการ
1 ผูชวย
ดร.สุพรรณี บัวสุข
ศาสตราจารย
2 อาจารย
ดร.ปาริชาติ ราชประดิษฐ

คุณวุฒิ
Ph.D.
Ph.D.

3

อาจารย

นายอดิศักด โชติธรรมธรา

M.B.A

4

อาจารย

นางสาวกนกกาญจน นมะหุต

วท.ม.

5

อาจารย

นางสาวกมลเนตร สุภาพ

บธ.ม.

6

อาจารย

นางศิริวรรณ กิจโชติ

บธ.ม.

7

อาจารย

นางสาวจินดา อมราสิงห

บช.ม

สาขา
สถาบันการศึกษา/สําเร็จการศึกษา
วิชา
สถาบัน
ปการศึกษา
Business Administration Old Dominion
2544
University
International Business สถาบัน
2553
เทคโนโลยีแหง
เอเซีย (AIT)
Business Administration Saint Louis
2539
University
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
2552
นเรศวร
การบัญชีเพื่อการวางแผน มหาวิทยาลัยเกษ
2542
และควบคุม
ตรศาสตร
การบริหารการปฏิบัติการ สถาบัน
2534
บัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร
บัญชีบริหาร
จุฬาลงกรณ
2534
มหาวิทยาลัย

ภาระการสอน (ชม.ปกาศึกษา)
หลักสูตรปจจุบัน หลักสูตรปรับปรุง
150
150
150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับที่

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ชื่อ – นามสกุล

1
2

อาจารย
อาจารย

นายวีระชาติ ชุตินันทวโรดม, CFA
นายเชิดชัย ชมภูนุกูลรัตน

3
4

อาจารย
อาจารย

นางสาวกอบกุล รัตนไพบูลยสวัสดิ์
นายจักรกฤษ แกวพิทักษ

5

อาจารย

นางทรงสมร เอี่ยวสรรพางค

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Master of Science in Finance ผูอํานวยการฝายวาณิชธนกิจ บมจ.หลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ผูอ ํานวยการฝายอาวุโส ผูบริหารสํานักงานเขตพิษณุโลก ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ผูจัดการ ศูนยปฏิบัติการนิติกรรมสัญญากําแพงเพชร บมจ.ธนาคารกรุงไทย
วท.ม. (ประกันภัย)
ผูชวยผูจัดการฝายผลิตภัณฑ บริษัท ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต (จํากัด)
มหาชน
วท.ม. (ประกันภัย)
นักวิชาการพาณิชย ระดับชํานาญการม สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ในหลักสูตรมีรายวิชา สหกิจศึกษา/ การอบรมหรือการฝกงานในตางประเทศ ซึ่งนิสิตจะตอง
ลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้หนวยงานที่นิสิตฝกงานตองไดรบั ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูป ระสบการณภาคสนามของนิสิต มีดังนี้
1) มีความสามารถประยุกตใชความรูดานการเงินในการปฏิบัติงานได
2) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความรู ความเขาใจในทฤษฎี
มากยิ่งขึ้น
3) มีความสามารถบูรณาการความรูที่ไดเรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางการเงินไดอยาง
เหมาะสม
4) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ ื่น
5) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขา
กับสถานประกอบการได
6) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
7) มีทักษะการสื่อสารดานการพูด เขียน คิดวิเคราะหประมวลผลทางการเงิน
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรกําหนดใหนิสิตทําวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีในภาคตน ชั้นปที่ 4 เปนการสงเสริม
นิสิตใหเชื่อมโยงกระบวนการการแสวงหาความรูท างวิทยาศาสตรไปสูกระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย
การสืบคนขอมูลและการใชผลทางการวิจัยไปในทางการปฏิบัติทางดานวิชาชีพทางการเงิน จากประเด็นปญหา
ตามสภาวการณในปจจุบัน ภายใตการใหคําปรึกษาและแนะนําจากอาจารยทปี่ รึกษา เพือ่ ใหเกิดการ บูรณา
การ องคความรูอยางเปนระบบ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
ความคาดหวังในผลการเรียนรูว ิทยานิพนธระดับปริญญาตรีของนิสิต มีดังนี้
1) สามารถแกไขและวิเคราะหปญหาทางการเงินไดดวยระเบียบวิธีวิจัย
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2) สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล
3) สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลสถิติ
4) สามารถนําเสนอและสือ่ สารดวยภาษาพูด และภาษาเขียน
5.3 ชวงเวลา
ภาคตน ชั้นปที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
6 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) ใหนิสิตเลือกหัวขอหรือโครงงานที่สนใจพรอมเสนอรายชื่ออาจารยทปี่ รึกษาตอคณะกรรมการ
ประจําสาขา
2) คณะกรรมการประจําสาขา พิจารณาหัวขอและมอบหมายอาจารยทปี่ รึกษาใหนิสิตเปน
รายบุคคล
3) อาจารยทปี่ รึกษาจัดตารางเวลาใหคําปรึกษาและเวลาการทํางานของนิสิต
4) นิสิตดําเนินงานวิจัยภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา
5) นิสิตเสนอผลงานตอคณะกรรมการประจําสาขา
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินโครงรางงานวิจัยโดยคณะกรรมการประจําสาขา ภายในสัปดาหที่ 4 ของภาค
การศึกษา
2) ประเมินความกาวหนาของงานวิจัยโดยคณะกรรมการประจําสาขา ภายในสัปดาหที่ 10 ของ
ภาคการศึกษา
3) การประเมินผลการวิจัยจากการนําเสนอของนิสิต โดยคณะกรรมการประจําสาขา
4) การประเมินรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณโดยอาจารยที่ปรึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต

1.1 ดานการมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ - มีการสอดแทรกกิจกรรมที่สง เสริมการสรางคุณธรรม โดยสอดแทรกใน
บางรายวิชา
1.2 ดานการมีความสามารถในการอาน

- กําหนดใหมีรายวิชาเพื่อเปนการฝกฝนการอานบทความทางวิชาการเปน

บทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ หรือมีการทบทวนวรรณกรรมภาษาอังกฤษ

1.3 ดานการมีจิตอาสา

- จัดกิจกรรมบริการวิชาการและบําเพ็ญสาธารณะประโยชนแกสังคม/
ชุมชน

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพ
2) แสดงความซื่อสัตยสจุ ริตอยางสม่ําเสมอ
3) มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
4) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
5) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
คณะฯ กําหนดใหนิสิตปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อเปนการปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัย โดยเนนการ
เขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายทีเ่ ปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นิสิตตองมีความ
รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปน
สมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอ ื่น นอกจากนีอ้ าจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรือ่ งคุณธรรม
และจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีใหแกนสิ ิต
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2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเขาชั้นเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมาย และการ
รวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนิสิตในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรู หลักการทฤษฏีพื้นฐานดานการเงินและการธนาคาร
2) มีความรูในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ อาทิ หลักเศรษฐศาสตร หลักกฎหมาย หลักการบัญชี เปน
ตน แลวนํามาประยุกตหรือเปนพื้นฐานของงานทางดานการเงินและการธนาคารได
3) รูกฎระเบียบ ขอกําหนดทางวิชาการและเปลี่ยนแปลง ทางดานการเงินและการธนาคาร
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ สาขาจัดใหมีการเรียนรูจ ากสถานการณจริงโดยการศึกษาดู
งานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มปี ระสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนใหมีการฝกปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในดานตาง ๆ คือ
1)
2)
3)
4)
5)

การทดสอบยอย
การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
ประเมินจากรายงานที่นสิ ิตจัดทํา
ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
ประเมินผลการฝกงาน

2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูในดานทักษะทางปญญา
1) สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจประเมินขอมูลจากหลักฐานใหม ทางดานการเงิน
การลงทุนโดยใชหลักการที่ไดเรียนมา ไปประยุกตแลวนําขอสรุปมาใช ในสถานการณจริง
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2) สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาที่ซบั ซอนและเสนอแนวทางแกไขที่สรางสรรค
3) สามารถใชทักษะและความเขาใจในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ
4) มีทักษะภาคปฏิบัติ ตามที่ไดรบั การฝกฝน
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ในการเรียนการสอน ตองฝกกระบวนการคิด การวิเคราะหอยางสรางสรรค ทั้งนี้ตองจัดให
เหมาะสมและสอดคลองกับรายวิชา
2) จัดการสอนดวยการศึกษาและวิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษาและสถานการณจําลอง เพื่อให
เกิดการแลกเปลี่ยนระหวางผูเรียนกับผูส อน
3) ใหมีประสบการณจริงจากการปฏิบัตงิ านในสถานประกอบการ เพื่อเปนการเรียนรูและเขาใจ
วิธีการแกปญหาในสถานการณจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้น
เรียน การแสดงความคิดเห็น การมีสวนรวมในชั้นเรียน เปนตน
2.4 ทักษะในดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม
2) สามารถปรับตัวเขาทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนสิ ิตเรียนรูแ บบรวมมือ ฝกการทํางานเปนกลุม ตลอดจนมี
การสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ การเขาใจในวัฒนธรรมองคกรเขา
ไปในรายวิชาตาง ๆ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการทํางานรวมกันเปนทีม การนําเสนอ
รายงานกลุมในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
2.5 ทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1)
2)
3)
4)

สามารถระบุและใชเทคนิคทางสถิติ และคณิตศาสตร
สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูด และการเขียนและเลือกใชรปู แบบการนําเสนอ
สามารถระบุ เขาถึงและคัดเลือกแหลงขอมูล
มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และใชอยาง สม่ําเสมอในการรวบรวมขอมูล
แปลความหมาย และสือ่ สารขอมูล และแนวความคิด
5) สามารถใชคอมพิวเตอรจัดการเก็บขอมูล
6) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความกาวหนา
7) สามารถใชภาษาไทยอยางถูกตองและภาษาอังกฤษใชงานไดอยางเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากการเรียนรูทางทฤษฎีในรายวิชาตาง ๆ แลวสาขาสงเสริมใหนสิ ิตพัฒนาความสามารถในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข รวมทั้งใหนสิ ิตเรียนรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการปฏิบัติในหลากหลายสถานการณ
เชน รายวิชาสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ การวิจัยธุรกิจ และการใชคอมพิวเตอรในทางการเงิน
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการคิดวิเคราะห การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) ประเมินจากการปฏิบัติและการนําเสนอโดยใชความรูทางดานคณิตศาสตรและสถิติ
รวมทั้งการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการ
นําเสนอตอหนาชั้นเรียน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษา
ผลการเรียนรู

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3

2.4
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
5.1
5.2
6.1
6.2

- ทักษะภาษาไทย
O
x
x
O
●
x
x
x
x
●
x
x
●
x
x
x
x
x

- ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
●
●
●
x
●
●
●
x
x
x
●
x
●
●
●
●
x
●

- ภาษาอังกฤษพัฒนา
●
●
●
x
●
●
●
x
x
x
●
x
●
●
●
●
x
●

- ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
x
O
●
x
●
●
●
x
x
x
●
●
●
●
●
x
●

x

1.
ยอมรับของสังคมในระดับนานาชาติได

สามารถสรางบุคลิกภาพและการใชภาษาไดเปนที่

และจิตใจ

ความรู

ฝกฝนการใชรางกายเพื่อสรางความสมบูรณของสุข

สื่อสารและการวางแปนในการดําเนินงาน

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประยุกตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการแปลความหมาย

ความสัมพันธ

นําเสนอเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศได

วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็นเนื้อหา สําหรับการ

สรางปญญาในการอยูรวมกับผูอื่น

วาจา และเทคโนโลยี่ใหม

ทักษะทางปญญา

สามารถติดตอสื่อสารกับสังคมไดทั้งพฤติการรม กาย

3.

รูหลักการปรับปรุงบุคลิกภาพและสุขภาพ

ความรู

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

สามารถแยกแยะวิเคราะหบนหลักของเหตุผล

คณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน

2.

เรียนรูสถาน ปญหา อุปสรรค การแกไขวิทยาศาสตร/

คุณธรรม จริยธรรม

เชื่อมโยงสภาพการปจจุบัน การดําเนินชีวิต

ตระหนักในวัฒนธรรมวิถึชีวิตสังคมอาเซี่ยนสังคโลก

รูจักภาษาตางประเทศมากกวาหนึ่ง

เคารพชื่นชม ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ความเปนไทย

มีจรรยาบรรณในการดําเนินชีวิต

1.

มีจิตสาธารณะ

รูจักการมีสวนรวม

,มีความรับผิดชอบ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูรายวิชาศึกษาทั่วไป
4. ทักษะ
ทักษะทางปญญา
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2.กลุมวิชามนุษยศาสตร
- สารสนเทศศาสตรเพื่อ
การศึกษา คนควา

●

x

x

x

O

x

x

●

x

●

x

x

x

x

x

x

x

x

- ศิลปะในชีวิตประจําวัน

●

●

O

x

O

O

●

O

●

●

O

x

●

x

x

●

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

●

●

x

x

x

x

x

x

x

x

- อารยธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น

●

●

●

●

●

x

●

●

x

●

●

x

●

●

●

x

x

x

- รายวิชากลุมพลานามัย

O

O

O

O

O

x

x

x

x

x

O

●

O

O

x

x

●

x

- พลังงานและเทคโนโลยีใกลตวั

●

●

●

●

x

x

●

●

●

●

O

●

O

●

x

x

O

x

- ชีวิตและสุขภาพ

●

●

O

O

O

x

O

●

O

O

O

●

O

●

x

x

O

x

O ความรับผิดชอบรอง

x

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
- กฏหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพ
ชีวิต

4.กลุมวิชาวิทยาศาสตร

หมายเหตุ

●

ความรับผิดชอบหลัก

ไมมี

61

3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูรายวิชาของสาขาการเงินและการธนาคาร

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3.ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ

5. ทักษะในการวิเคราะห
การสือ่ สาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
205111*
205371*
213102*
213303*
213130*
213242*
213200*
213371*
214110*
214111*

การฝกอาน (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักการจัดการและพฤติกรรมองคกร
กฎหมายธุรกิจ
หลักการตลาด
การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
จริยธรรมธุรกิจ
การจัดการการปฏิบัติการเบือ้ งตน
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

3.ทักษะทาง
2. ความรู

ปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ

5. ทักษะในการวิเคราะห
การสือ่ สาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
214112* เศรษฐศาสตรมหภาค 1
222103* หลักการบัญชีการเงิน
222000* การบัญชีเพือ่ การจัดการ
808110 การเงินธุรกิจ
808201 การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับงานทางการเงิน
808202 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
808203 ทฤษฎีการจัดการทางการเงิน
808304 หลักการลงทุน
808305 การเงินระหวางประเทศ
808306 ภาษาอังกฤษสําหรับการเงิน
808307 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเงิน
808308 บรรษัทภิบาล
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

3.ทักษะทาง
2. ความรู

ปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ

5. ทักษะในการวิเคราะห
การสือ่ สาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
808309
808311
808312
808313
808314
808321
808322
808331
808332
808333
808334
808335
808341

การวิเคราะหและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
การบริหารสินเชื่อ
การวิเคราะหโครงการ
การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
การบริหารธนาคารพาณิชย
การวางแผนการเงินสวนบุคคล
การบริหารกองทุนรวม
การวาณิชธนกิจ
การวิเคราะหและประเมินมูลคาตราสารหนี้
การวิเคราะหและประเมินมูลคาตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกันภัย
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

3.ทักษะทาง
2. ความรู

ปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ

5. ทักษะในการวิเคราะห
การสือ่ สาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
808342
808343
808344
808401
808491
808492
808493
808499

การบริหารและดําเนินงานธุรกิจประกันชีวิต
การประกันชีวิตและสุขภาพ
การประกันวินาศภัย
กฎหมายและจรรยาบรรณทางการเงิน
สัมมนาทางการเงินและการธนาคาร
การฝกงาน
สหกิจศึกษา
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี

หมายเหตุ: * เปนรายวิชาที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาอื่น ไดเทียบเคียงผลการเรียนรูของสหวิชานี้เขาสูผลการเรียนรูของหลักสูตรนี้ ผลการเรียนรู 5 ดานมีดังตอไปนี้
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1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพ
2) แสดงความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ
3) มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
4) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
5) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
2. ดานความรู
1) มีความรู หลักการทฤษฏีพื้นฐานดานการเงินและการธนาคาร
2) มีความรูในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ อาทิ หลักเศรษฐศาสตร หลักกฎหมาย หลักการบัญชี เปนตน แลวนํามา
ประยุกตหรือเปนพื้นฐานของงานทางดานการเงินและการธนาคารได
3) รูกฎระเบียบ ขอกําหนดทางวิชาการและเปลี่ยนแปลง ทางดานการเงินและการธนาคาร
3. ทักษะทางปญญา
1) สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจประเมินขอมูลจากหลักฐานใหมทางดานการเงินโดยใชหลักการที่ได
เรียนมาไปประยุกตแลวนําขอสรุปมาใชในสถานการณจริง
2) สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาที่ซับซอนและเสนอแนวทางแกไขที่สรางสรรค
3) สามารถใชทักษะและความเขาใจในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ
4) มีทักษะภาคปฏิบัติ ตามที่ไดรับการฝกฝน
4. ทักษะในดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม
2) สามารถปรับตัวเขาทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
5. ทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถระบุและใชเทคนิคทางสถิติ และคณิตศาสตร
2) สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูด และการเขียนและเลือกใชรูปแบบการนําเสนอ
3) สามารถระบุเขาถึงและคัดเลือกแหลงขอมูล
4) มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และใชอยาง สม่ําเสมอในการรวบรวมขอมูล แปลความหมาย และ
สื่อสารขอมูล และแนวความคิด
5) สามารถใชคอมพิวเตอรจัดการเก็บขอมูล
6) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความกาวหนา
7) สามารถใชภาษาไทยอยางถูกตองและภาษาอังกฤษใชงานไดอยางเหมาะสม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสติ
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ภาคผนวก ข)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
กําหนดใหมีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนิสิตเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึก ษาที่จ ะตองทําความเขาใจตรงกันทั้ง สถาบัน และนําไปดําเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
การทวนสอบในระดับรายวิชา ใหนิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจ ารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเ ปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดยผูท รงคุณวุฒิ
ภายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิต เนนการทําวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับ
สากล โดยการวิจัยอาจจะเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
(1) ภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลา
ในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การแบบสงแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมิน ความพึงพอใจในบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา
ตางๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน
(3) การประเมินจากนิสิตเกา ที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสให
เสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
(4) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษตอความ
พรอมของนิสิตในการเรียนและคุณสมบัติอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาองคความรู
ของนิสิต
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1. นิสิตทีมสี ิทธิ์ไดรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
3.1.1. เรียนรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไมมีรายวิชาใดไดรับอักษร I
หรืออักษร P
3.1.2. มีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 2.00
3.1.3. ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา
3.1.4. สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
3.1.5. ไมมีพันธะดานหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
3.2. นิสิตที่มสี ิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
3.2.1. เปนนิสิตภาคการศึกษาสุดทายทีล่ งทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2. ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑทมี่ หาวิทยาลัยกําหนด
3.2.3. ใหนิสิตที่มีคุณสมบัติครบถวนตามทีร่ ะบุ ไวในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคํารองแสดง ความจํานง
ขอสําเร็จการศึกษาตอสวนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กําหนด
มิฉะนั้นอาจไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติใหปริญญา ในภาค
การศึกษานั้น

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเปนครู แกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะตลอดจนในหลักสูตรทีส่ อน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิม่ พูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพือ่
เพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิม่ พูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ ในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการ
ลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
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(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนทีเ่ กี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนรอง

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
คณะแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร และใหมีการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยกํากับดูแลและ
ดําเนินการบริหารหลักสูตรดังนี้
1) กอนเปดภาคเรียนมีการเตรียมการสอน เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน ตรวจสอบความพรอม
ของหองปฏิบัติการและอุปกรณตางๆ ที่ตองใช
2) มอบหมายอาจารยประจํารายวิชาหรือบุคลากรสนับสนุนประเมินความตองการ ความพึงพอใจของ
นิสิตตอการเรียนการสอน ทุกภาคเรียน เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน
3) คณะกรรมการหลักสูตรประชุมหลักสูตรเปนระยะๆเพือ่ ติดตามผลการดําเนินงานและปรับปรุง
หลักสูตร
4) ปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ปตามหลักเกณฑของ ศธ.
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1. การบริหารงบประมาณ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายไดจากมหาวิทยาลัย เพือ่ เปน
คาใชจายในการบริหารจัดการ ตามความจําเปน กําหนดวงเงินคาใชจายในแตละรายวิชา
2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
2.2.1. สถานที่และอุปกรณการสอน
การสอน การปฏิบัติก ารและการทําวิจัย ใชส ถานที่ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณการสอน การปฏิบัติการ และการทําวิจัย ณ คณะฯ
มีดังนี้
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ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

บริหารจัดการ บริหารจัดการดาน
งานสํานักงาน การเรียนการสอน
เครื่องคอมพิวเตอร (PC)
139
196
เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook)
64
เครื่องพิมพแบบเลเซอร
63
4
เครื่องพิมพสําเนาดิจิทลั (Digital Copy)
1
เครื่องพิมพองิ คเจ็ต
1
อุปกรณแมขายพิมพงาน (Print Server)
4
เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร (Projector)
1
18
เครื่องจับภาพสามมิติ (Visualizer)
15
เครื่องสแกนเนอร (Scanner)
2
1
หองบันทึกเสียง
1
เครื่องบันทึกเสียง
1
เครื่องตัดตอภาพและเสียง
2
กลองถายภาพนิ่งดิจิทลั
6
3
กลองวิดีโอถายทําโทรทัศน
5
กลองวีดีโอดิจิทลั
2
เครื่องขยายเสียง (Amplifier)
13
ไมโครโฟนไรสาย (Wireless Microphone)
12
เกาอี้
27
521
ระบบกลองวงจรปด
2
ระบบ Layer 2 Switch
7
ระบบ VDO Conference
2
อุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage e-Learning 1 TB)
1
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส
1
(E-Document)
Wireless LAN
6
Layer 3 Switch
1
ชื่ออุปกรณ

หนวยนับ
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
หอง
ชุด
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
ตัว
ระบบ
ระบบ
ระบบ
ระบบ
ระบบ
ชุด
ระบบ

2.2.2. หองสมุด
มหาวิทยาลัยฯ มีแหลงความรูที่สนับ สนุนวิชาการทางดานบริหารธุร กิจ เศรษฐศาสตร การบัญ ชี
นิเทศศาสตร และ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของที่สํานักหอสมุด ซึ่งมีหนังสือทางดานบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร
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การบัญชี นิเทศศาสตร มากกวา 22,268 เลม และมีวารสารวิชาการตางๆ กวา 85 รายการ และวารสารที่
เกี่ยวของกับ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร การบัญชี นิเทศศาสตร อีกไมนอยกวา 29 รายการ มีฐานขอมูล
ออนไลนที่อยูในดัชนีอางอิงอีกไมนอยกวา 58 ฐานขอมูล
นอกจากนี้หองสมุดของคณะฯ ไดจัดเตรียมหนังสือดานบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร การบัญชี นิเทศ
ศาสตร จํานวน 3,800 เลม วารสารดานบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร การบัญชี นิเทศศาสตร จํานวน 12
รายการ เพื่อเปนแหลงความรูเพิ่มเติม
2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สาขาวิชา มีทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) มีหองเรียนที่มสี ื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอื้อใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ
2) มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และระบบซอฟตแวรที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียงตอการปฏิรูป
ระบบการเรียนรูดวยหลักความคิดปฏิบัติการเพือ่ ใหเห็น ใหคิด และไดทํา
3) มีเจาหนาทีส่ นับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส และซอฟตแวรที่ใช
ประกอบการสอนที่พรอมใชปฎิบัตงิ าน
4) มีหองบันทึกเสียง ที่มีความพรอมทั้งเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ ที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปด
สอนอยางพอเพียงตอการเรียนรูดวยหลักความคิดปฏิบัติการเพื่อใหเห็น ใหคิด และไดทํา
5) มีหองสมุดหรือแหลงความรูและสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบ อิเล็กทรอนิกส
ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่
เกี่ยวของในจํานวนทีเ่ หมาะสม โดยจํานวนตําราทีเ่ กี่ยวของตองมีมากกวาจํานวนคูมือ
6) มีเครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ
ตอจํานวนนิสติ ในอัตราสวน เปนอยางนอย 1 : 2
7) มีเครื่องคอมพิวเตอรประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ
ตอจํานวนนิสิตในอัตราสวน เปนอยางนอย 1 : 1
8) มีโปรแกรมที่ถูกตองตามกฏหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรมีการ
ปรับเปลี่ยนรุนใหมอยางสม่ําเสมอทุก 1 ป
9) อาจารยมเี ครือ่ งคอมพิวเตอรของตนเองและมีการปรับเปลี่ยนรุนใหมอยางสม่ําเสมอทุก 1 ป
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยการจัดทําแบบสอบถามสํารวจความตองการ และจาก
การสังเกตุการใชงานในรายวิชาทีส่ อน โดยใหทรัพยากรมีความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ตาม
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 ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2548 ขอ 14 วาดวย
การประกันคุณภาพของหลักสูตร
 ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 วาดวยมาตรฐานดานพันธ
กิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหง
การเรียนรู
3. การบริหารคณาจารย
3.1. การรับอาจารยใหม
(1) อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
(2) มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
(3) มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตและมี
ประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
(4) ผานการคัดเลือกและสัมภาษณโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เพือ่ ใหเขาใจถึง
วัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตรตลอดจนวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย

3.2. การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร และผูส อน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางทีจ่ ะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
3.3. คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ
สัดสวนอาจารยตอนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สกอ.
สําหรับอาจารยพเิ ศษหรือวิทยากรผูเ ชี่ยวชาญถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณ
ตรงจากการปฏิบัติมาใหกับนิสิต ดังนั้น คณะกําหนดนโยบายวารายวิชาเฉพาะทุกรายวิชา จะตองมีการเชิญ
อาจารยพเิ ศษหรือวิทยากร มาบรรยายอยางนอยวิชาละ 1 ครั้ง สําหรับอาจารยพิเศษนั้น จะตองเปนผูม ี
ประสบการณตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอยางต่ําปริญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1. การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
มีการกําหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิของบุคลากรใหตรงตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบ และตองผาน
การคัดเลือกตามกระบวนการคัดเลือกของ คณะและมหาวิทยาลัย
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4.2. การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในงาน โดยการ ฝกอบรม ศึกษาดูงาน และรวมทํางานวิจัยกับ
อาจารย เพือ่ เปนการสนับสนุนการสอนอยางตอเนื่อง และเพื่อที่จะสามารถใหบริการกับอาจารยและนิสิตได
อยางถูกตองและรวดเร็ว
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํา นิสิต
5.1. การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนิสิต
คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนสิ ิตทุกคน โดยนิสิตที่มปี ญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารยทปี่ รึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะทําหนาที่อาจารยทปี่ รึกษา
ทางวิชาการใหแกนสิ ิต และทุกคนมีการกําหนดชั่วโมงวาง (Office Hours) เพื่อใหนสิ ิตสามารถเขาปรึกษาได
นอกจากนี้ คณะยังมีนกั วิชาการศึกษา ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางดานวิชาการ และยังมีนกั กิจการนิสิต ที่ทํา
หนาที่เปนทีป่ รึกษาทางดานกิจกรรม
5.2. การอุทธรณของ/นิสิต
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ข)
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผูใชบัณฑิต
- มีการจัดการสํารวจ หรือนําขอมูลวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับความตองการของตลาดแรงงาน มาใชเปนขอมูล
ในการปรับปรุงหลักสูตร
- มีการจัดการสํารวจความพอใจของผูใชบัณฑิต เมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตมีคุณภาพอยางนอยตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด โดยมีตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
7.1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร
7.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา (ถาประกาศแลว)
7.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

2555

2556

2557

2558

X

X

X

X

X

X

X

X

2559
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2555
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ
X
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดหลักสูตรใหครบทุก
รายวิชา
7.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
X
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
7.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
X
7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ทีก่ ําหนดใน มคอ.3 และ
≥25
มคอ.4 อยางนอยรอยละ (ถามี) 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา
7.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
7.8 อาจารยใหม ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ (ถามี)
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
X
7.9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาในดาน
วิชาการและ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครัง้
X
7.10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรบั
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
X
7.11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทายบัณฑิต/
ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทีม่ ีตอบัณฑิต ใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.13 รอยละของรายวิชาเฉพาะทัง้ หมดที่เปดสอนมี วิทยากรจาก
ภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอยางนอย 1 ครั้ง
≥(75)
7.14 รอยละของรายวิชาพื้นฐานที่มี Tutorial
100
7.15 รอยละของรายวิชาเฉพาะทีม่ ี Tutorial
≥(50)

2556
X

2557
X

2558
X

X

X

X

X

X

X

≥25

≥25

≥25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2559

X
X
100
100
100

100
100
100

100
100
100
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7.16 รอยละของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรที่นําระบบ
PDCA มาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน
7.17 รอยละของนิสิตทีส่ อบภาษาอังกฤษครั้งแรกผาน
ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7.18 รอยละของนิสิตทีส่ อบเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งแรกผานตาม
หลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7.19 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ป
หลังสําเร็จการศึกษา
7.20 คาเฉลี่ยของเงินเดือนสูงกวาอัตราเงินเดือนที่ ก .พ. กําหนด

2555

2556

2557

2558

≥(75)

100

100

100
30

2559

30

เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการเผยแพร
หลักสูตรที่จะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ที่ 7.1 -7.12 อยูในเกณฑดี
ตอเนื่องกันอยางนอย 2 ปการศึกษา (สําหรับหลักสูตร 4 ป) ทั้งนี้ การผานเกณฑดีตองมีการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ที่ 7.1 – 7.5 อยางครบถวนและ อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่ 7.6 – 7.12 ที่ตองประเมินในแตละป

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธการสอน
- การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนําหรือขอเสนอแนะ
ของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
- อาจารยรับผิดชอบ/อาจารยผูสอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารยทานอื่น หลัง
การวางแผนกลยุทธการสอนสําหรับรายวิชา
- การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีก ารที่ใช โดยใชแบบสอบถามหรือการ
สนทนากับกลุมนิสิต ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน
- ประเมินจากการเรียนรูของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
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1.2. การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
- การประเมินการสอนโดยนิสิต ในดานวิธีการสอน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงค
รายวิชา ชึ้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอน ของทุกรายวิชา ในปลายภาค
การศึกษา
- การทดสอบการเรียนรูของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การวัดและประเมินผลนิสิต อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังนี้
 ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ .2548 ขอ 12 วา
ดวยเกณฑการวัดผลและการการสําเร็จการศึกษา
 ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ .2549 วาดวยมาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต
การมีกลยุทธการประเมินผลและทวนสอบวาเกิดผลการเรียนรูตามมาตรฐานจริง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
จะตองวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียดเปนลายลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียดหลักสูตร
รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณภาคสนาม การประเมินผลของแตละรายวิชาเปนความ
รับผิดชอบของผูส อน เชน การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การให
คะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรม แฟมผลงาน การประเมินตนเองของผูเ รียน สวนการประเมินผล
หลักสูตรเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณาจารยและผูบ ริหารหลักสูตร เชน การประเมินขอสอบ การ
เทียบเคียงขอสอบกับสถานศึกษาอื่น การสอบดวยขอสอบกลางของสาขาวิชา การประเมินของผูจ างงาน การ
ประเมินของสมาคมวิชาชีพ (ถามี) เปนตน
นอกจากนีก้ ารประเมินผลความรู สามารถพิจารณาไดจากมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต บัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถ
ประยุกตความรูเพือ่ การดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก ดังนั้นจึงมีการกําหนด “ตัวบงชี”้ ไวดังนี้
- บัณฑิตมีความรู ความสามารถในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุกตความรูเพื่อพัฒนา
ตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล
- บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
- บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส รักษาสุขภาพของตนเองอยางถูกตอง
เหมาะสม
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การประเมินตัวบงชี้ดานบนนี้จะทําไดเฉพาะเมื่อนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา และระหวางเวลานี้ การ
หมั่นใหนิสิตตระหนักถึงตัวบงชี้ตลอดเวลาจึงเปนสิ่งเดียวที่ทําได การฝกนิสิตซ้ําๆในเรื่องที่อยูในตัวบงชีจ้ ะทําให
แนวคิดนี้ฝงอยูในตัวนิสิตโดยอัตโนมัติ การจําลองสถานะการณตา ง ๆ เพื่อสังเกตพฤติกรรมของนิสิตวามี
คุณสมบัติที่ตองการหรือยัง นาจะเปนแนวทางที่ใชเพื่อประเมินความสําเร็จของแนวคิดของตัวบงชี้ทั้งหมดนี้
- แนวทางการจําลองสถานะการณเพื่อประเมินตามตัวบงชี้ดานบนอาจทําโดยใหนิสิตทําโครงการวิชาการ
ร ว มกั น เป น โครงการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร โครงการประยุ ก ต ค วามรู ท างวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอรในการพัฒนาสังคม พฤติกรรมของนิสิตจะถูกสังเกตและประเมินระหวางการทําโครงการ
โดยอาจารยที่ควบคุมโครงการ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในที่ไดรับการแตงตั้ง
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2.1 จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทัง้ ในภาพรวม และในแตละ
รายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถทีจ่ ะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันทีซึ่งก็จะเปนการ
ปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาทีพ่ บปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทัง้ ฉบับนั้น
จะกระทําทุก 4 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต

