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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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กับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร :
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ :
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร
หมวดที่ 1 ลักษณะและขอมูลทั่วไปของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
Bachelor of Business Administration Program in Finance
: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
: Bachelor of Business Administration (Finance)
: บธ.บ. (การเงิน)
: B.B.A. (Finance)

3. วิชาเอก (ถามี) :
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :
จํานวนไมนอยกวา 131 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ : เปนหลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2558
5.2 ภาษาที่ใช : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
5.3.1 รับนิสิตไทย และนิสิตตางชาติ ทั้งนี้ นิสิตตางชาติจะตองมีทักษะภาษาไทยไดเพียงพอตอ
การเขาศึกษา
5.3.2 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
5.3.3 เปนไปตามประกาศวาดวยการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและของมหาวิทยาลัยนเรศวร
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น :
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา :
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
6.2 เริ่มใชภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
6.3 คณะทํางานกลั่นกรองหลักสูตร และงานดานวิชาการ ของมหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
6.4 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 7/2560 เมื่อ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
6.5 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 236 (11/2560) เมื่อ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. นักการเงิน
2. นักวิเคราะหทางการเงิน
3. นักวิจัยทางการเงิน
4. นักวางแผนทางการเงิน
5. นักลงทุน
6. นักการธนาคาร
7. นักวิชาการทางการเงิน
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9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ลําดับ
ที่
1

2

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวย
ศาสตราจารย
อาจารย

ชื่อ-สกุล

นางสาวสุพรรณี บัวสุข

นายสัมพันธ เนตยานันท

Ph.D.
พบ.ม
บช.บ

นายอดิศักด โชติธรรมธรา

Business Administration

บริหารธุรกิจ (การบริหารการเงิน)
การบัญชี

สถาบัน

Old Dominion University

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประเทศที่
สําเร็จ
การศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2560

US

22

22

2523

ไทย
ไทย

11

11

16

16

ป พ.ศ.

2546
2530

Risk Management and Insurance

Georgia State University

2556

US

M.S.

Industrial Engineering and
Management Sciences
Operations Research and Industrial
Engineering
Mathematical Sciences with
additional majors in Statistics and
Economics

Northwestern University

2551

US

Cornell University

2550

US

Carnegie Mellon University

2549

US

Management
Business Administration

UNIVERSITÉ DE BESANÇON
Saint Louis University

2554
2539

France
US

B.S.

อาจารย

สาขาวิชา

Ph.D.

M.Eng.
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จํานวนชัว่ โมงภาระงาน/สัปดาห

สําเร็จการศึกษาจาก

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(เรียงลําดับจาก
คุณวุฒิสูงสุด
ถึงระดับปริญญาตรี)

Ph.D.
M.B.A.
บช.บ.

การบัญชี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2535

ไทย
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ลําดับ
ที่
4

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวย
ศาสตราจารย

ชื่อ-สกุล

นางปาริชาติ ราชประดิษฐ

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(เรียงลําดับจาก
คุณวุฒิสูงสุด
ถึงระดับปริญญาตรี)

อาจารย

นางกนกกาญจน เสนห
นมะหุต

สาขาวิชา

สถาบัน

ป พ.ศ.

ประเทศที่
สําเร็จ
การศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2560

Ph.D.
M.B.A.

International Business
Business Administration

Asian Institute of Technology
Assumption University

2553
2534

18

18

2528

ไทย
ไทย
ไทย

Ph.D.
วทม.
วทบ.

บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยการคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2560
2550
2558

ไทย
ไทย
ไทย

19

19

บธ.บ.
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จํานวนชัว่ โมงภาระงาน/สัปดาห

สําเร็จการศึกษาจาก

การเงินและการธนาคาร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน:
ในที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร
11.สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ผลจากการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและการเปดเสรีภาคการเงินในชวง 10 ปที่
ผ านมา ทํ าให ระบบการเงิ น โลกมี ความเชื่อ มโยงกัน มากขึ้น เกิดการเปด เสรีการเคลื่อนยายเงิน ทุ น
ระหวางประเทศและการเปดเสรีการทําธุรกิจ รวมทั้งการเกิดขึ้นของผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ เชน
ABS, CDS, CDO เปนสวนหนึ่งของสาเหตุการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจและความซบเซาทางเศรษฐกิจอยาง
ต อ เนื่ อ งตั้ งแต ป พ.ศ. 2551 ส งผลให ส ถาบั น การเงิ น ใหญ ๆ ประสบป ญ หาที่ รุ น แรงและสามารถ
ลมละลายไดภายในเวลาอันรวดเร็ว
การพัฒนาทางเทคโนโลยีทางการเงินอยางตอเนื่องเชน บล็อกเชน การทําธุรกรรมทางการเงิน
ไมผานคนกลาง การทําธุรกรรมอื่นๆโดยใชเทคโนโลยี การประกาศยกเลิกการใชเงินในบางประเทศ ทํา
ให มี ค วามเปลี่ ย นแปลงในระบบการเงิ น อย า งมากมาย เช น ธุ ร กรรมทางการเงิ น ที่ ทํ า ให ลู ก ค า
สะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งการนําเทคโนโลยีทําใหตนทุนการดําเนินงานลดลง ปจจุบันงาน
บางอยางเปลี่ยนไปใชเทคโนโลยีแทนบุคคลมากขึ้น ผลกระทบจากการซื้อขายสินทรัพยโดยนักลงทุน
ผานระบบคอมพิ ว เตอรห รื อการซื้ อขายโดยใชอัล กอริทึ ม สงผลให ตลาดมีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกันก็อาจสงผลใหระบบการเงินผันผวนอยางรุนแรงในบางครั้ง (อางอิงจากการไปลงพื้นที่เพื่อ
พบผูใชบัณฑิตในพื้นที่)
ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณดังกลาวขางตน จึงมีความจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรเชิง
รุกที่ มีศั กยภาพในการผลิ ต บุ ค ลากรทางด านการเงิน ที่ มีค วามพรอ มที่ จ ะปฏิ บั ติงานไดทั น ที และมี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงสถานการณและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ได
ทั น ท ว งที และสามารถบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ เพิ่ ม ความมั่ น คงขององค ก รและบุ ค คล สามารถใช
เทคโนโลยีใหเปนประโยชน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การนําเทคโนโลยีมาใชในอุตสาหกรรมการเงินทําใหมีการจางงานลดลง สงผลทําใหทักษะใน
การปฏิ บั ติงานของบุ คลากรในอุ ตสาหกรรมนี้ตองมีการปรับ เปลี่ยนใหส อดคลองกับ การพั ฒ นาทาง
เทคโนโลยี อีกทั้งประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ ทําใหความรูดานการบริหารเงินและการวางแผน
ทางการเงินมีความจําเปนอยางยิ่ง
รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรที่เนนการพัฒนาคนทั้งในมิติของจริยธรรมและมิติของความรูผาน
นโยบาย “Thailand 4.0” มีการเตรียมมนุษยใหเปนมนุษย คือ นอกจากใหความรูแลว ตองทําใหเปน
คนที่ รั กที่ จ ะเรีย น มี คุณ ธรรม และสามารถอยูรวมกับ ผูอ่ืน ไดดว ย นั่น คื อการสรางคนใหมีทั กษะใน
ศตวรรษที่ 21 การศึกษาจึงตองเรงดําเนินการปฏิรูปการเรียนรูใหกับเด็กไทย โดยมีการสงเสริมการเรียน
การสอนผาน STEM เพื่อใหเด็กมีความเขาใจเกี่ยวกับศาสตรที่วาดวยเรื่องของโลกและวัตถุตาง ๆ การ
ปรั บ ใช เทคโนโลยี ให เป น ประโยชน การสร า งนวั ต กรรม การคิ ด วิ เคราะห เพื่ อ การตั ด สิ น ใจโดยใช
คณิตศาสตรมาประยุกตใช ในขณะเดียวกันเด็กไทยในอนาคตก็ตองคงไวซึ่งวัฒนธรรมของไทยที่ดีงาม
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ควบคูกับการเรียนรูศาสตรใหม ๆ ที่มีความทันสมัยดวย ดังนั้นการปรับหลักสูตรจึงมีความจําเปนตอง
สอดคล องกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางสังคมและวัฒ นธรรม เพื่ อสรางบุคลากรที่ พรอมที่ จ ะเรีย นรูและ
ปรับตัวใหสามารถทํางานและใชชีวิตภายใตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
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สถาบัน

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณดังกลาวขางตน จึงมีความจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มี
ศักยภาพในการผลิตบุคลากรทางดานการเงิน ที่มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติในตลาดแรงงานเพื่อเปนการชวยเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจใน
ระดับทองถิ่นใหสามารถแขงขันไดในระดับประเทศ ทั้งนี้ หลักสูตรนี้จะเนนความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง
เพื่ อเพิ่มความมั่นคงขององคกรและบุ คคล รวมทั้ งมุงเน นใหนิสิต สามารถใชเทคโนโลยีให เปน ประโยชน และ
สงเสริมสนับสนุนในการสรางนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน โดยการเพิ่มวิชาความรูทางดานเทคโนโลยีทาง
การเงิน และสนับสนุนใหนิสิตสรางนวัตกรรมเบื้องตนในการทําวิทยานิพนธของหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดตั้งอยูในเขตภาคเหนือตอนลาง ซึ่งเปนพื้ นที่ ที่มีการเติบ โตทางดาน
เศรษฐกิจในระดับตนของประเทศ โดยมีสถาบันการเงินตางๆมากมายที่จะชวยกระตุนเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ให
เติบโตมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงตองพัฒนาหลักสูตรการเงิน ที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรทางดานการจัดการทาง
การเงิน ที่มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานที่จะ
ไปปฏิบัติในตลาดแรงงาน และสามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิตไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับอัต
ลักษณของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยนเรศวรไดกําหนดไวคือ “เกงงาน เกงคน เกงคิด เกงครองชีวิต และเกงพิชิต
ปญหา” อันเปนปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ประกอบดวยกลุมรายวิชาที่เปนวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งกําหนดไวในหลักสูตร
ไมต่ํากวา 30 หนวยกิต และไมต่ํากวา 6 หนวยกิต ตามลําดับ นอกจากนั้น เปนรายวิชาในกลุมวิชาตอไปนี้
1. กลุมวิชาทางดานธุรกิจ ซึ่งมีรายวิชาดังตอไปนี้
1.1 วิชา 213102 หลักการจัดการและพฤติกรรมองคกร
3(3-0-6)
1.2 วิชา 213130 หลักการตลาด
3(3-0-6)
1.3 วิชา 213260 การจัดการทุนมนุษย
3(3-0-6)
1.4 วิชา 213370 การจัดการการปฏิบัติการ
3(2-2-5)
1.5 วิชา 214114 เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน
3(3-0-6)
1.6 วิชา 214115 เศรษฐศาสตรมหภาคเบื้องตน
3(3-0-6)
1.7 วิชา 222103 หลักการบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
1.8 วิชา 222200 หลักการบัญชีการจัดการ
3(2-2-5)
1.9 วิชา 808101 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
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2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ซึ่งมีรายวิชาดังตอไปนี้
2.1 วิชา 205111 การฝกอาน
2.2 วิชา 205371 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2.3 วิชา 213303 กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรนี้ นิสิตสาขาวิชาอื่นภายในคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการ
สื่อสาร สามารถเลือกเรียนไดในบางรายวิชาทั้งนี้ตามความสนใจของแตละคน นอกจากนี้นิสิตตางคณะก็สามารถ
เลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีได
13.3 การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย คณะ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการดําเนินงานรวมกันในการประสานงาน
และการใหความรวมมือกับภาควิชาอื่นที่จัดรายวิชาซึ่งนิสติ ในหลักสูตรนี้ตองไปเรียนในดานเนื้อหาสาระ การจัด
ตารางเรียนและตารางสอบ การกําหนดกลยุทธในการสอน การวัดประเมินผลทั้งนี้เพื่อใหนิสิตไดบรรลุผลการ
เรียนรูตามหลักสูตรนี้
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสําคัญ
เชื่อมั่นในความสําคัญของนักการเงินมืออาชีพที่มีศักยภาพและมีจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ ในอันที่จะชวยนําพาเศรษฐกิจทองถิ่นใหกาวหนาไปพรอม ๆ กับเศรษฐกิจระดับชาติ พรอมที่จะเปนผูนํา
ในการสรางเสริมบุคลากร ใหสามารถเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดเงินและตลาดทุนในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
1.2 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1) มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของงานทางวิชาชีพการเงิน
2) มีทักษะในการวิเคราะหและแกปญหาทางการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) มีความสามารถประยุกตใชความรูทางวิชาชีพการเงินใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ
ในปจจุบันและอนาคตได
4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมเพื่อการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
5) มีทักษะทางการวิจัย การใชเหตุผลและการแกปญหาในการตัดสินใจและการปฏิบัติอยางเหมาะสม
6) มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทางการเงิน
2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1.พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให บั ณ ฑิ ต มี ค วามรู ค วาม
เข า ใจและตระหนั กถึ ง บ ทบาทและ
ความสําคัญของงานทางวิชาชีพการเงิน มี
จรรยาบรรณในการประกอบวิ ช าชี พ
ทางการเงิน สามารถปรับใชเทคโนโลยีให
เปนประโยชนมีสวนในการสรางนวัตกรรม
และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงสถานการณและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจไดทันทวงที

กลยุทธ
1. มหาวิทยาลัยพัฒนาปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอ
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งหลักสูตรจะนํามาใช
ในการพัฒนาคุณภาพนิสิต เชน
-สรางวัฒนธรรมองคกรสู Knowledge
Based Society ดวยจิตสํานึกของความใฝรูใฝ
เรียน
- ใหนิสิตสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษดวย
ตนเองดวยระบบ e-Learning ซึ่งสถานพัฒนา
วิชาการดานภาษาอังกฤษ (Language Center)
จะเปนหนวยสนับสนุน
- จัดใหมีการแลกเปลี่ยนทักษะโครงการ
ฝกอบรม เพื่อปรับระบบการเรียนการสอนที่เนน
นิสิตเปนศูนยกลางและมีสวนรวนในการเรียนรู
รวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน กระบวนการ
เรียนรูที่ยึดหลักใหเห็น ใหคิด ใหคนหา หลักการ
(ทฤษฎี) และใหปฏิบัติ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. มีเอกสาร มคอ. 2-7 ที่สมบูรณ
2. รอยละของจํานวนรายวิชาเฉพาะ
ทั้งหมดที่เปดสอนในหลักสูตร มีการ
เชิญวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/
ภาครัฐ มาบรรยายอยางนอยวิชาละ
1 ครั้ง
3. นิสิตจะตองมีการฝกประสบการณ
ในรายวิชาสหกิจศึกษา
4. รอยละของบัณฑิตที่สอบไดใบ
ประกอบวิชาชีพกอนจบการศึกษา
5. นิสิตทุกคนทําวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาตรี
6. รอยละของนิสิตที่สอบ
ภาษาอังกฤษผานตามหลักเกฌฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
7. รอยละของนิสิตที่สอบเทคโนโลยี
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ
- จัดใหมีการสอนภาษาอังกฤษทุกภาค
การศึกษาตลอดหลักสูตร และจัดใหมกี ารสอน
ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพทางการเงิน
- จัดใหมีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ
มาบรรยายในรายวิชาเฉพาะ เพื่อใหนิสิตไดรับ
ความรูจากผูมีประสบการณตรง
- มีระบบ Co-operative Education เพื่อให
นิสิตไดมีโอกาสนําทฤษฎี/ความรูไ ปฝกใชในการ
ปฏิบัติงานจริง

หลักฐาน/ตัวบงชี้
ผานตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
8. รอยละของนิสิตที่มีงานทํา/
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
9. คาเฉลี่ยของอัตราเงินเดือนของ
นิสิตเมื่อเทียบกับอัตราเงินเดือนที่
ก.พ. กําหนด.
10. ผลประเมินความพึงพอใจของ
นายจาง

2. พัฒนากระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรสู
คุณภาพโดยมุงผลที่บัณฑิตมีความสามารถในการ
ประยุกตและบูรณาการความรูโดยรวม มาใชใน
การปฏิบัติงานตามวิชาชีพ โดย
- จัดใหมีการปรับปรุงหลักสูตรไปสู Problem
Based Learning/Topic Based Learning แทน
Content Based Learning
- ใหนิสิตทําวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีทุก
คน
- ใหอาจารยและนิสิตไดมีกิจกรรมรวมกัน
- คณาจารยมกี ารประเมินผลการสอนที่เอือ้
ตอระบบ PDCA เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
สอนโดยตนเอง
3. พัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษาที่ชี้วัด
ระดับขีดความสามารถของบัณฑิต (Competency
Based Assessment) โดย
- จัดใหมีระบบทดสอบความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
2.พัฒนาอาจารยใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

1.สงเสริม สนับสนุนใหอาจารยไดมีประสบการณ 1. ปริมาณการเขารวมสัมมนา อบรม
ทางวิชาการ เพือ่ นํามาพัฒนาและปรับปรุงใน
และการศึกษาตอของอาจารย
กระบวนการเรียนการสอน
2. ปริมาณงานทางดานการวิจัย
2. สงเสริม สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย และ
ผลงานทางวิชาการ เพื่อความกาวหนาในตําแหนง
ทางวิชาการ

3. เสริมสรางความรู และทักษะวิชาชีพของ 1.สรางความรวมมือทางวิชาการกับองคกรวิชาชีพ
นิสิตอยางตอเนื่อง
หรือผูใ ชบัณฑิต ในการพัฒนาขีดความสามารถทาง
วิชาชีพของนิสิต
2. มี Tutorial เพื่อเตรียมการสอบขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพ

1. บันทึกความรวมมือทางวิชาการ
กิจกรรม โครงการที่มีองคกรวิชาชีพ
หรือผูใชบัณฑิตใหการสนับสนุน
2. ผลการทดสอบความรูและทักษะ
วิชาชีพของนิสิตกอนจบการศึกษา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
- ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
- วัน เวลาราชการปกติ ภาคการศึกษาตน ตั้งแตเดือนสิงหาคม – ธันวาคม ภาคการศึกษา
ปลาย ตั้งแตเดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
1) หลักสูตรการเงิน มีกลุมวิชาเฉพาะดานทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ซึ่งลวนแลวแตมีเนื้อหาที่
เกี่ยวของกับการคํานวณเพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนหาความคุมคาและเก็บขอมูลเพื่อการวิเคราะห
เชิงปริมาณ ดังนั้น จึงอาจมีปญหาบาง สําหรับนิสิตที่มีพื้นฐานความรูทางคณิตศาสตรและสถิติจากชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายไมเปนไปตามที่คาดหวัง
2) หลักสูตรการเงิน ไดรับการพัฒนาความรูและเผยแพรทฤษฎี ถายทอดวิวัฒนาการจาก
ตางประเทศและเปนวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ รวมทั้งการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเงินดังนั้น หาก
นิสิตที่เขามาเรียนมีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ําก็จะทําใหยากตอการเขาใจในเนื้อหา รูปแบบ และ
ทฤษฏีที่เกี่ยวของ
3) การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา กับระดับมัธยมศึกษามีความแตกตางกัน ดังนั้นนิสิต
ใหมอาจมีปญหาเกี่ยวกับการปรับตัวได
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
1) ดํ าเนิ น การแก ป ญ หาสํ าหรับ นิสิตที่มีปญ หาเกี่ย วกับ พื้ น ฐานความรูทางคณิ ตศาสตรและ
ภาษาอั งกฤษต่ํ า จั ด ให นิ สิ ตรุ น พี่ ใหคํ าแนะนําและสอนเสริมใหรุน น อง พรอมทั้งจัดให มีก ารแตงตั้ ง
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการประจํ าทุ ก ชั้ น ป ดั งนั้ น เมื่ อ เกิ ด ป ญ หานิ สิ ต ก็ ส ามารถปรึ ก ษาหรื อ ขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาได
2) จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
และการแบงเวลา จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธของนิสิตและการดูแลนิสิต เชน วัน
แรกพบระหวางนิสิตกับอาจารย วันพบผูปกครอง จัดโครงการสานสัมพันธเพื่อติดตามผลการเรียนของ
นิสิต และจัดกิจกรรมสอนเสริมถาจําเปน เปนตน
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิตระดับ ปการศึกษา
นิสิตชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2560
80

2561
80
80

ปการศึกษา
2562
80
80
80

80
-

160
-

240
-

2563
80
80
80
80
320
80

2564
80
80
80
80
320
80

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนวย/บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมการศึกษา
รวมรายรับ

2560
2,400,000
2,400,000

2561
4,800,000
4,800,000

ปงบประมาณ
2562
2563
7,200,000 9,600,000
7,200,000 9,600,000

2564
9,600,000
9,600,000
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2.6.2. งบประมาณรายจาย (หนวย/บาท)
รายละเอียดรายจาย
1.คาตอบแทน
2.ใชสอย
3.วัสดุ
4.อุดหนุน
รวมรายจาย

2560
150,000
840,000
30,000
1,380,000
2,400,000

ปงบประมาณ
2561
2562
300,000
450,000
1,680,000 2,520,000
60,000
90,000
2,760,000 4,140,000
4,800,000 7,200,000

2563
600,000
3,360,000
120,000
5,520,000
9,600,000

2564
600,000
3,360,000
120,000
5,520,000
9,600,000

2.6.3 ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตอป เปนเงิน 30,000 บาท/คน โดยคิดจาก
คาใชจายรวมตอปการศึกษา หารดวย จํานวนนิสิตรับเขาตามแผนปการศึกษา 80 คน จะไดเทากับ 30,000 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
ใชระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ค ขอ 11)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
(ภาคผนวก ค ขอ 7)
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 131 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาและกลุมวิชาตาง ๆ ดังนี้
ลําดับที่
หมวดวิชา
เกณฑ
หลักสูตร
ศธ.
ปรับปรุง
พ.ศ.2558 พ.ศ. 2560
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
30
30
1.1 กลุมวิชาบังคับ
30
1.2 กลุมวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
1
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
72
95
2.1 วิชาแกน กลุมวิชาทางดานธุรกิจ
27
2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
14
2.3 วิชาเฉพาะ
54
2.3.1 วิชาบังคับ
30
2.3.2 วิชาเลือก ไมนอยกวา
12
2.3.3 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
6
2.3.4 สหกิจศึกษา/ฝกอบรมหรือฝกงานใน
6
ตางประเทศ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6
6
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
120
131
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3.1.3 รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน 30
หนวยกิต
กําหนดใหนิสิตเรียนตามกลุมวิชาดังตอไปนี้
1. กลุมวิชาภาษา
ไมนอยกวา จํานวน 12 หนวยกิต
001201
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001211
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
001212
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
001213
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา จํานวน 6 หนวยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
001221
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
Information Science for Study and Research
001222
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language, Society and Culture
001224
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life
001225
ความเปนสวนตัวของชีวิต
Life Privacy
001226
วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
Ways of Living in the Digital Age
001227
ดนตรีวิถีไทยศึกษา
Music Studies in Thai Culture
001228
ความสุขกับงานอดิเรก
Happiness with Hobbies
001229
รูจักตัวเอง เขาใจผูอื่น ชีวิตที่มีความหมาย
Know Yourself, Understand Others,
Meaningful Life

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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001241
001242

ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน
Western Music in Daily Life
การคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม
Creative Thinking and Innovation

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา จํานวน 6 หนวยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
001231
ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน
Philosophy of Life for Sufficient living
001232
กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
Fundamental Laws for Quality of Life
001233
ไทยกับประชาคมโลก
Thai State and the World Community
001234
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
Civilization and Local Wisdom
001235
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics, Economy and Society
001236
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
001237
ทักษะชีวิต
Life Skills
001238
การรูเทาทันสื่อ
Media Literacy
001239
ภาวะผูนํากับความรัก
Leadership and Compassion
001251
พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม
Group Dynamics and Teamwork
001252
นเรศวรศึกษา
Naresuan Studies
001253
การเปนผูประกอบการ
Entrepreneurship

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา จํานวน 6 หนวยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
001271
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Man and Environment
001272
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
Introduction to Computer Information Science
001273
คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน
Mathematics and Statistics in Everyday life
001274
ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life
001275
อาหารและวิถีชีวิต
Food and Life Style
001276
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
Energy and Technology Around Us
001277
พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior
001278
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
001279
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Everyday Life
5. กลุมวิชาพลานามัย บังคับไมนับหนวยกิต จํานวน 1 หนวยกิต
001281
กีฬาและการออกกําลังกาย
Sports and Exercises

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

1(0-2-1)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวน
กําหนดใหนิสิตเรียนตามกลุมวิชา ดังตอไปนี้
2.1) วิชาแกน
จํานวน
213102
หลักการจัดการและพฤติกรรมองคกร
Principles of Management and Organizational
Behavior
213130
หลักการตลาด
Principles of Marketing
213260
การจัดการทุนมนุษย
Human Capital Management
213270
การจัดการการปฏิบัติการ
Operations Management
214114
เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน
Microeconomics
214115
เศรษฐศาสตรมหภาคเบื้องตน
Macroeconomics
222103
หลักการบัญชีการเงิน
Financial Accounting
222200
การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
808101
การเงินธุรกิจ
Business Finance

95

หนวยกิต

27 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
205111
205371
213303
808301
808302
808401

จํานวน

การฝกอาน
Reading Practice
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
ภาษาอังกฤษสําหรับการเงิน 1
Business English for Finance I
กฎหมายและจรรยาบรรณในวิชาชีพการเงิน
Law and Professional Ethics for Finance
ภาษาอังกฤษสําหรับการเงิน 2
Business English for Finance II

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

24

2.3 วิชาเฉพาะ
จํานวน 54 หนวยกิต
2.3.1 วิชาบังคับ
จํานวน 30 หนวยกิต
2(1-2-3)
808201
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเงิน
Information Technology for Finance
808202
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการเงินและการสราง
3(3-0-6)
แบบจําลองความเสี่ยง
Quantitative Finance and Risk Modeling
808203
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
Financial Markets and Financial Institutions
808204
ทฤษฎีทางการเงิน
3(2-2-5)
Finance Theory
808303
หลักการลงทุน
3(2-2-5)
Principles of Investment
808304
การวิเคราะหและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Risk Analysis and Risk Management
808305
ระเบียบวิธีวิจัยทางการเงิน
3(2-2-5)
Research Methodology for Finance
3(3-0-6)
808306
ตลาดการเงินระหวางประเทศ
International Financial Markets
808402
บรรษัทภิบาล
3(3-0-6)
Corporate Governance
808403
การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Statement Analysis
808491
สัมมนาทางการเงิน
1(0-2-1)
Seminar in Finance
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2.3.2 วิชาเลือก
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
โดยเลือกรายวิชาจากกลุมใดกลุมหนึ่งหรือหลายกลุมรวมกัน ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
1) กลุมวิชาการจัดการทางการเงิน (Financial Management)
3(2-2-5)
808311
การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
Financial Planning and Control
808312
การวิเคราะหโครงการ
3(3-0-6)
Project Analysis
808313
เทคโนโลยีทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Technology
808314
การเงินเชิงพฤติกรรม
3(3-0-6)
Behavioral Finance
808334
การบริหารความเสี่ยงขององคกร
3(3-0-6)
Enterprise Risk Management
2) กลุมวิชาการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management)
808313
เทคโนโลยีทางการเงิน
Financial Technology
808314
การเงินเชิงพฤติกรรม
Behavioral Finance
808321
การวางแผนการเงินสวนบุคคล
Personal Financial Planning
808322
การบริหารกลุมหลักทรัพย
Portfolio Management
808323
วาณิชธนกิจ
Investment Banking
808324
การวิเคราะหและประเมินมูลคาตราสารหนี้
Fixed-Income Securities Analysis and Valuation
808325
การวิเคราะหและประเมินมูลคาตราสารทุน
Equity Analysis and Valuation
808326
808327

ตราสารอนุพันธทางการเงิน
Financial Derivatives
การลงทุนเนนคุณคา
Value Investing

3(2-2-5)
3(3-0-6)
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(3-0-6)
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3) กลุมวิชาบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย (Risk Management and Insurance)
808314
การเงินเชิงพฤติกรรม
3(3-0-6)
Behavioral Finance
808321
การวางแผนการเงินสวนบุคคล
3(3-0-6)
Personal Financial Planning
808326
ตราสารอนุพันธทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Derivatives
808331
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกันภัย
3(3-0-6)
Fundamental Principles of Insurance
808332
การประกันชีวิต
3(3-0-6)
Life Insurance
808333
การประกันวินาศภัย
3(3-0-6)
Non-Life Insurance
808334
การบริหารความเสี่ยงขององคกร
3(3-0-6)
Enterprise Risk Management
808335
วิศวกรรมทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Engineering
2.3.3) วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
จํานวน 6 หนวยกิต
808498
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 1
3 หนวยกิต
Undergraduated Thesis I
808499
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 2
3 หนวยกิต
Undergraduated Thesis II
2.3.4) กลุมวิชาการฝกงาน/ประสบการณภาคสนาม
808493
หรือ
808494

จํานวน 6 หนวยกิต

สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6 หนวยกิต

การฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ
International Academic or Professional Training

6 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาที่เปดสอนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
001211
001XXX
001XXX
213102
214114
222103

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชามนุษยศาสตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาสังคมศาสตร
หลักการจัดการและพฤติกรรมองคกร
Principles of Management and Organizational Behavior
เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน
Microeconomics
หลักการบัญชีการเงิน
Financial Accounting
รวม

18

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

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
001201
001212
001XXX
001XXX
001281
214115
808101

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาสังคมศาสตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
กีฬาและการออกกําลังกาย (บังคับไมนับหนวยกิต)
Sports and Exercises
เศรษฐศาสตรมหภาคเบื้องตน
Macroeconomics
การเงินธุรกิจ
Business Finance
รวม

18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
001213
001XXX
213130
222200
808201
808203

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
หลักการตลาด
Principles of Marketing
การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเงิน
Information Technology for Finance
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
Financial Market and Financial Institutions
รวม

17

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

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
001XXX
205111
213260
213303
808202
808204

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชามนุษยศาสตร
การฝกอาน
Reading Practice
การจัดการทุนมนุษย
Human Capital Management
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการเงินและการสรางแบบจําลอง
ความเสี่ยง
Quantitative Finance and Risk Modeling
ทฤษฎีทางการเงิน
Finance Theory
รวม

18

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

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
205371
213270
808303
808304
808305
808XXX

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English
การจัดการการปฏิบัติการ
Operations Management
หลักการลงทุน
Principles of Investment
การวิเคราะหและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
Financial Risk Analysis and Risk Management
ระเบียบวิธีวิจัยทางการเงิน
Research Methodology for Finance
วิชาเลือก 1
Elective Course I
รวม

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

18

หนวยกิต
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808301
808302
808306
808498
808XXX
808XXX
XXXXXX

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสําหรับการเงิน 1
Business English for Finance I
กฎหมายและจรรยาบรรณในวิชาชีพการเงิน
Law and Professional Ethics for Finance
ตลาดการเงินระหวางประเทศ
International Financial Markets
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 1
Undergraduated Thesis I
วิชาเลือก 2
Elective Course II
วิชาเลือก 3
Elective Course III
วิชาเลือกเสรี 1
Free Elective I
รวม

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

19

หนวยกิต
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808401
808402
808403
808491
808499
808XXX
XXXXXX

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษสําหรับการเงิน 2
Business English for Finance II
บรรษัทภิบาล
Corporate Governance
การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
Financial Statement Analysis
สัมมนาทางการเงิน
Seminar in Finance
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 2
Undergraduated Thesis II
วิชาเลือก 4
Elective Course IV
วิชาเลือกเสรี 2
Free Elective II
รวม

1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3 หนวยกิต
3(X-X-X)
3(X-X-X)
17

หนวยกิต

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
808493
หรือ
808494

สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6 หนวยกิต

การฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ
International Academic or Professional Training

6 หนวยกิต

รวม

6

หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
001201

ทักษะภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Skills
ความสําคัญและลักษณะของภาษาไทยในบริบทสังคมไทย และในฐานะเครื่องมือการสื่อสาร
เรีย นรูช นิ ดของสารประเภทวรรณกรรมรวมสมั ยอยางกวางขวางหลากหลาย ทั้งประเภทสื่ อสิ่งพิ มพ และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส ปลูกฝงจิตวิสัยความรักการอาน รวมทั้งฝกทักษะการวิเคราะหวิจารณเนื้อหาเพื่อพิจารณาคุณคา
เชิ งวรรณศิ ล ป และโดยเฉพาะอย างยิ่ งคุ ณ ค าหรื อ ความเกี่ ย วข อ งกั บ สั งคมไทย สั งคมโลกในบริบ ทต างๆ
(เศรษฐกิจ การเมือง สภาวการณตางๆ) ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย โดยเนนทักษะการอาน
และการเขียนเปนสําคัญ
The importance and characteristics of Thai language in Thai society as a
meaning making tool. Learning about various kinds of modern media including newspapers
and electronic media. Cultivating reading habits and practicing analyzing and criticizing literary
values especially relations and values in Thai and global societies in various contexts
(economics and politics in different situations) along with developing Thai language skills
especially reading and writing.

001211

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English
การพัฒนาการฟงภาษา อังกฤษพื้นฐาน การพูด การอาน และไวยากรณเพื่อการสื่อสารใน
บริบทตางๆ ในการเตรียมตัวสําหรับสังคมโลก
Development of basic English listening, speaking, reading skills and grammar for
communication in various contexts in preparation for a global society.

001212

ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(2-2-5)
Developmental English
การไดรับความรูทางดานภาษา อังกฤษ ซึ่งสามารถปลูกฝงทักษะดานตางๆ ในศตวรรษที่ 21
และการพั ฒ นาในด านการฟ ง การพู ด การอาน และไวยากรณ เพื่ อให เข าใจและสามารถสื่อสารข อมู ล ที่
แทจริงของโลกที่ใชในบริบทที่เกี่ยวของที่แตกตางกัน
Gain knowledge of the English language, cultivate 21st century skills and
develop in the areas of listening, speaking, reading and grammar in order to understand and
communicate real-world information used in different relevant context.
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001213

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนทักษะการอาน การเขียนงาน และการศึกษาคนควาเชิง
วิชาการในการเตรียมตัวสําหรับสังคมโลก
The development of English skills with an emphasis on academic reading,
writing and researching in preparation for a global society.
001221

สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
3(2-2-5)
Information Science for Study and Research
ความหมาย ความสํ าคั ญ ของสารสนเทศ ประเภทของแหล งสารสนเทศ การเข าถึ งแหล ง
สารสนเทศตางๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ การจัดการความรู
การเลือก การสังเคราะห และการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการเสริมสรางใหผูเรียนมีเจตคติที่ดี และมีนิสัย
ในการใฝหาความรู มีความขยัน อดทน ชื่อสัตยและกตัญูตอแผนดิน
The meaning and importance of information, types of information sources,
Access to different sources of information; application of information technology and
communication, media and information literacy ,knowledge management, selection, synthesis,
and presentation of information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in
students, diligence, patience, honesty and gratitude to the country.
001222

ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Language, Society and Culture
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษา และความสัมพันธระหวางภาษาทีมีตอสังคมและวัฒนธรรม
พิจารณาโลกทัศนทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะทอนผานภาษา ทั้งภาษาพูดภาษาสัญลักษณ โครงสรางทาง
สังคมและวัฒนธรรมในความหมายใหมที่กาวพนพรมแดน การแปรเปลี่ยนและการใชภาษาในโลกพนพรมแดน
The relationship between language and
society as well as language and culture in terms of the ways in which language reflects society
and culture. The study includes verbal and symbolic communication, new meanings of social
and cultural structure, changes of language and usages in borderless world.
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001224

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Arts in Daily Life
พื้นฐานความรู เขาใจในคุณลักษณะเบื้องตน ,ความหมาย,คุณคาและ ความแตกตาง รวมทั้ง
ความสัมพันธระหวางกัน ของศิลปกรรมประเภทตางๆ ไดแก วิจิตรศิลป ,ประยุกตศิลป ,ทัศนศิลป,โสตศิลป ,โสต
ทัศนศิลป และ ศิลปะสื่อสมัยใหม โดยผานการมีประสบการณทางสุนทรียภาพ และการทดลองปฏิบัติงานขั้น
พื้ นฐานของศิ ลปกรรมประเภทต างๆ เพื่ อการพัฒ นา ความรู เขาใจ และการปลู กฝ งรสนิยมทางสุ น ทรียะ ที่
สามารถนํามาประยุกตใช ใหเปนประโยชน ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และสัมพันธกับบริบทตางๆ ทั้งในระดับ
ทองถิ่นและสากลได
Art Fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value,
differences and the relationship between the various categories of works of art including fine
art, applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art. Through the artistic
experience and basic practice on various types of art. For developing knowledge,
understanding and indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life,
harmonized with the social context in both the global and local levels.
001225

ความเปนสวนตัวของชีวิต
3(2-2-5)
Life Privacy
ปรัชญาและความรูพื้นฐานทางดานความเปนสวนตัว หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายทางดาน
ความเปนสวนตัว ความเปนสวนตัวดานขอมูล ดานสุขภาพ ดานที่อยูอาศัยและเคหสถาน ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพิทักษสิทธิ์ความเปนสวนตัว ความเปนสวนตัวในชีวิตประจําวัน
Philosophy and basic knowledge of privacy. Human rights, privacy law. Privacy
regarding private information, health, residence, and information technology. Protection of
privacy, privacy in daily life.
001226

วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Ways of Living in the Digital Age
พั ฒ นาทั กษะความสามารถในการใชสื่ อ การใช อุป กรณ คอมพิ วเตอร และอุป กรณ สื่อสาร
ประเภทตางๆ การสืบคน วิเคราะห ประเมินคา สิทธิและการสรางสรรค ตระหนักรูถึงจริยธรรมและความ
รับผิดชอบของตนตอสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร
Development of skills in media usage, various computer equipment utilization,
inquiries, analysis, measurement, rights and creation, including ethical awareness and
individual responsibility to the society in communication behaviors.
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001227

ดนตรีวิถีไทยศึกษา
3(2-2-5)
Music Studies in Thai Culture
ลักษณะและพัฒนาการของดนตรีประเภทตางๆ ในวิถีชีวิต รวมทั้งบทบาทหนาที่ คุณคา
ดานสุนทรียภาพและความสําคัญตอสังคมและวัฒนธรรม
Uniqueness and development of various genres of music in Thai Culture
Including its roles and functions, aesthetic values, and significance to Thai society and
Thai culture.
001228

ความสุขกับงานอดิเรก
3(2-2-5)
Happiness with Hobbies
แนวคิดความสุข องคประกอบพื้นฐานของการสรางความสุขในการดําเนินชีวิต การคิดอยาง
สรางสรรค การสรางสรรคผลงานจากงานอดิเรกเพื่อสงเสริมความสุขในชีวิตและสังคม
Concept of happiness, basic elements of happiness in life, creative thinking,
Creation of works from hobbies to promote life and social happiness.
001229

รูจักตัวเอง เขาใจผูอื่น ชีวิตที่มีความหมาย
3(2-2-5)
Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life
สติ การตรึกตรองทบทวนตนเอง คุณคาความหมายในการใชชีวิต การรูจักรับฟงผูอื่นอยางลึกซึ้ง
การดูแลอารมณ ความรูสึกของตน การเขาใจความรูสึกนึกคิดของผูอื่น การคํานึงถึงบริบทดานสังคมเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม การใชชีวิตและทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค
Mindfulness, self-reflection, meaning of life, deep listening, handling
emotions, empathy and consideration of the social economic cultural and environmental
context, living and working constructively with others.
001231

ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Philosophy of Life for Sufficient living
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน ชีวทัศน ปรัชญาชีวิต และวิถีการดําเนิน
ชีวิต ประสบการณอันทรงคุณคา ตลอดจนปจจัยหรือเงื่อนไขที่สงผลตอความสําเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติของ
ผูมีชื่อเสียง เพื่อประยุกตใชในการสรางสรรค พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชนและคุณคาตอสังคม
Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude,
philosophy for life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which influence
success in all aspects of life and profession of respected people.
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001232

กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Fundamental Laws for Quality of Life
กฎหมายที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เชน สิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิมนุษยชน จริยธรรมการ
ใชสื่อในยุคดิจิทัล กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครอง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสูศตวรรษที่ 21
The laws concerning the quality of student life such as basic rights, human rights,
media ethics in the digital age, intellectual property law, environmental laws, the laws relating
to the protection of art and culture as well as the laws pertaining to the developments
towards the 21st century.
001233

ไทยกับประชาคมโลก
3(2-2-5)
Thai State and the World Community
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสังคมโลก ภายใตการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตาง ๆ
ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงสังคมในปจจุบัน และบทบาทของไทยบนเวทีโลก ตลอดจนแนวโนมในอนาคต การ
ประยุกตใชความรูเพื่อการพัฒนาตนเอง การดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม และการเปนพลเมืองที่มีคุณคาของ
สังคมไทยและสังคมโลก
Relations between Thailand and the world community under changes over time
premodern period to since the present day and roles of Thailand in the world forum including
future trends, applications of knowledge in self-improvement, ethic of life management and
being a good citizen of Thailand and the world.
001234

อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3(2-2-5)
Civilization and Local Wisdom
อารยธรรมในยุคตาง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปญญาทองถิ่น และการอนุรักษ สืบทอด และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual
practices, beliefs, and contributions, development are preservation of local wisdom.

001235

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(2-2-5)
Politics, Economy and Society
ความหมายและความสัมพันธของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการการเมืองระดับสากล
การเมื องพื้ น ฐาน การเมื องและการปรับ ตั วของประเทศพัฒ นาและกําลั งพัฒ นา การปกครองประเทศไทย
ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพื้นฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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ของประเทศไทย มนุษยกับสังคม สังคมวิทยาพื้นฐาน การจัดระเบียบสังคม การขัดเกลาทางสังคม ลักษณะ
สังคม เอกลักษณสังคมไทย รวมถึงการประยุกตหลักวิชา เพื่อใชในการดํารงชีวิตใหอยูรอดไดตามกระแสโลก
แหงการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ความสัมพันธของระบบโลกกับประเทศไทย
Meaning and relationship of politics, economy and society, development of
international politics, fundamental politics, politics and the adjustment of developed and
developing countries, Thai politics, World economy systems, influences of globalization in
terms of economy, fundamental economy, the development of economy and society of
Thailand, human and society, fundamental sociology, social order, social refinement, social
characteristics, uniqueness of Thai society and the application of the body of knowledge to
one’s living in a dynamic world of change in politics, economy and society and relationships
of world and Thai systems.
001236

การจัดการการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
Living Management
ความรูและทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หนาที่ ธรรมชาติของมนุษย และปจจัยสูความสําเร็จที่ยั่งยืน
ในชีวิตมีความรับผิดชอบ ฉลาดคิด และรูเทาทันพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการใชชีวิตให
ทันสมัยรูจักการดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการดําเนินชีวิตทามกลางพลวัตของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ที่จําเปนตองมีบทบาทเปนประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
Living Management: knowledge and skills concerning role, duty and human
nature as well as factors relating to sustainable development in improving responsibility,
thinking skills and being updated with modern science and technology in daily life. Living
ethically along the dynamics of 21th century which is essential to the members of ASEAN
Community as well as world community.

001237

ทักษะชีวิต
3(2-2-5)
Life Skills
ความรู บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบตอครอบครัว และสังคม การปรับตัวเขากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทักษะชีวิตและอาชีพการงานในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการยืดหยุน และการปรับตัว
ทักษะความคิดสรางสรรคและการกําหนดทิศทางชีวิตของตนเอง ทักษะการสรางปฏิสัมพันธในสังคมและในสังคม
ข ามวั ฒ นธรรม ทั ก ษะการเพิ่ ม ผลผลิ ต และรั บ ผิ ด ชอบต อ ผลผลิ ต และทั ก ษะการสร างภาวะผู นํ า และการ
รับผิดชอบตอหนาที่
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Knowledge, relating to role, duty, and responsibility of an individual both as a
member of a family and a member of a society which include an adaptation to changes in a
society, life and career skills 21st century, flexibility and adaptability skills, creativity and selfdirection skills, intra-social and cross culture interaction skills, productivity and accountability
skills, leadership and responsibility skills.
001238

การรูเทาทันสื่อ
3(2-2-5)
Media Literacy
กระบวนการรูเทาทันสื่อในยุคดิจิทัล มีความรูความเขาใจในทฤษฎีผลกระทบของสื่อ ทฤษฎีสื่อ
ศึกษา ไดแก มายาคติ สัญญะศาสตร แนวคิดการโฆษณา คุณลักษณะ และอิทธิพลของสื่อรวมสมัย และ สื่อ
ดิจิทัล รวมทั้งวิเคราะหสารที่มาพรอมกับสื่อแตละประเภทดังกลาวไดอยางเทาทันสถานการณที่เกิดขึ้นในยุค
ปจจุบัน
Processes of media analysis and acknowledgements in digital literacy.
Understanding of media effect theories such as myth semiology and advertising concept,
attributes and influence of contemporary and digital media. Analyzing of contents on every
current platform.
001239

ภาวะผูนํากับความรัก
3(2-2-5)
Leadership and Compassion
ความสําคัญของผูนํา ผูนําในศตวรรษที่ 21 การเรียนรูดวยความรัก การใชชีวิตดวยความรัก
การเปนพลโลก พลเมืองที่ดี ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการทํากิจกรรมเชิงสาธารณะที่สามารถเปนแนวทางในการ
ทําจริงของผูเรียน
The importance of leader, leadership in the 21st century, learning and living with
love, good global citizenship, studying good practices of conducting public activities as a
guideline for learners' own activities.
001241

ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Western Music in Daily Life
สุนทรียภาพทางดนตรี องคประกอบ โครงสราง และยุคสมัยของดนตรีตะวันตก ประเภทของ
บทเพลงในชีวิตประจําวัน หลักการวิจารณ และชื่นชมทางดนตรี กระบวนการประยุกตทางดนตรีตะวันตกใน
ชีวิตประจําวัน
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Aesthetics of music, elements, structure and the history of Western music.
Style of music in daily life. Criticism and admiration of music. The application and process of
Western music in daily life.
001242

การคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม
3(2-2-5)
Creative Thinking and Innovation
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วิธีการเขาถึงจิตใจลูกคาและคนพบรากเหงาของปญหา การ
สรางและการเลือกแนวความคิด การสรางตนแบบของสินคาหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและเก็บขอมูล การ
ดําเนินผานวงจรของการออกแบบ/สราง/ทดสอบซ้ําๆ อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การทํางานใหสําเร็จใน
ทีมงาน พหุสาขา การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณอยางสรางสรรคและการจัดการกับความขัดแยง
Innovation development process; means of accessing customers’ mind and
discovering the roots of problems; generating and selecting ideas, creating rough prototypes,
testing in the field and extracting information, quick and efficient design-build-test cycles,
getting things done as a multidisciplinary team: brainstorming, making decisions, giving
constructive comments and managing conflicts.
001251

พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม
3(2-2-5)
Group Dynamics and Teamwork
พฤติ กรรมต างๆ ที่ เกี่ ยวกั บ พฤติกรรมรวมกลุม การพัฒ นาการของลักษณะตางๆ ของกลุม
สิ่งแวดลอมชนิดตางๆ ของกลุม การเขาเกี่ยวของกับกลุมของบุคคล การคลอยตามกลุม การเปลี่ยนทัศนคติของ
กลุม การสื่อสารภายในกลุม รูปแบบของการทํางานเปนทีม แนวทาง การสรางทีมงาน และเครือขาย ความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันของกลุม ปจจัยที่สงเสริมการทํางานเปนทีมและฝกการปฏิบัติงานเปนทีม
Various behaviors regarding grouping behaviors, development of group
characterization, group’s environments, interpersonal relations versus group involvement,
group persuasion, change in group attitudes, intra-group communication, teamwork model,
guideline to create Team and Network, group unity, factors enhancing teamwork and practice
of teamwork.
001252

นเรศวรศึกษา
3(2-2-5)
Naresuan Studies
พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุงเนนศึกษาพระราชกรณียกิจในการบริหาร
ราชการแผนดินในดานตางๆ เชน เศรษฐกิจ สังคมและการตางประเทศที่สะทอนใหเห็นอัตลักษณของคนไทยที่
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พึงประสงคในดานตางๆ เชน การแสวงหาความรู ความเพียรพยายาม ความกลาหาญ ความเสียสละ ความชื่อ
สัตย และความอดทนตอการเผชิญปญหา
Biography of King Naresuan the Great; his royal duties while reigning the
kingdom such as economy, society and international affairs reflecting Thai identity in various
aspects namely the pursuit of knowledge, perseverance, endeavour, courage, sacrifice, loyalty
and their tolerance for troubles.
001253

การเปนผูประกอบการ
3(2-2-5)
Entrepreneurship
การปฏิบัติการในการเปนผูประกอบการธุรกิจ โดยเนนการคนหาแนวความคิดใหมทางธุรกิจ
การประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม และการเริ่มธุรกิจใหม โดยเนนการระบุธุรกิจใหมที่เป นไปไดและการ
ประเมินความอยูรอดของธุรกิจใหมนั้น การวิเคราะหสิ่งกีดขวางความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจใหมนั้น เรียนรู
ความกดดัน จากการกอตั้งธุรกิจใหม ความไมแนน อนที่เกี่ยวของ และพฤติกรรมของผูประกอบการ แนะนํ า
มุมมองเชิงทฤษฎีทั้งดานการเป นผู ประกอบการ และความเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เครือขาย
ทางการประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจ กลยุทธเพื่อความอยูรอดอยางยั่งยืน
The entrepreneurial practices with an emphasis on learning how to find business
ideas, evaluation of new market opportunities and starting a new venture; focuses on
identifying and evaluating new venture, and how to recognize the barriers to success.
Exposure to the stresses of a start-up business, the uncertainties that exist, and the behavior
of entrepreneurs. Theoretical overview, entrepreneurs, entrepreneurship's links with other
disciplines, and entrepreneurial networks and alliances. Strategies for sustainable survival.
001271

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Man and Environment
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ และ
ระบบนิ เวศบริการ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและระบบมนุษยที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ขอบเขตการ
รองรับมลภาวะของโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จริยธรรมสิ่งแวดลอม
และการสรางจิตสํานึกและความตระหนัก และการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม
Ecosystems and biodiversity, man-nature and ecosystem service, human
structure and system change that effects on environment, planetary boundary, climate
change, sustainable development goals, environmental ethic and consciousness building, and
environmental public participation.
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001272

คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจากอดีตถึงปจจุบันและความเปนไปไดของเทคโนโลยีใน
อนาคต องค ป ระกอบของระบบคอมพิ ว เตอร ฮารด แวร ซอฟต แวร ข อมู ล คอมพิ ว เตอร วิ ธี การทํ างานของ
คอมพิวเตอร พื้นฐานระบบเครือขาย เครือขายอินเตอรเน็ตและการประยุกตใชงาน ความเสี่ยงในการใชงาน
ระบบ การจัดการขอมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมสํานักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม การเผยแพรสื่อทาง
เว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีตอมนุษยและสังคม
Evolution of computer technology from past to present and a possible
future, computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer
network, Internet and applications on the Internet, risks of a system usage, data management,
information system, office automation software, multimedia technology, web-based media
publishing, web design and development and an influence of technology on human society.
001273

คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Mathematics and Statistics in Everyday life
ความรูเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน ประกอบดวย การวัดในมาตราวัด
ตางๆ การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร การคํานวณภาษี กําไร คาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และสวนลด ขั้นตอนในการ
สํารวจขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลเบื้องตน ความนาจะเปน และ
การตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องตน
Fundamental knowledge of Mathematics and Statistics for everyday life
including measurement in different types of unit systems, surface area and volume of
geometric shapes, tax, profit, depreciation, interest and discount, process of data survey, data
collection methods, introduction to data analysis and presentation, probability, and
introduction to statistical decision making.

001274

ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Drugs and Chemicals in Daily Life
ความรูเบื้องตนของยาและเคมีภัณฑ โภชนาการ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร รวมถึงเครื่องสําอาง
และยาจากสมุนไพรที่ใชในชีวิต ประจําวันที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ตลอดจนการเลือกใชและการจัดการเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดลอม
Basic Knowledge of drug and chemical, nutrition, food supplement including
cosmetics and herbal medicinal product commonly used in daily life and related to health as
well as their proper selection and management for health and environmental safety.
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001275

อาหารและวิถีชีวิต
3(2-2-5)
Food and Life Style
บทบาทและความสําคัญของอาหารในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค
อาหารในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมตางประเทศตอพฤติกรรมการ
บริโภคของไทย เอกลักษณและภูมิปญญาดานอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมตอความตองการของ
ร า งกาย อาหารทางเลื อ ก ข อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาเลื อ กซื้ อ อาหาร และอาหารและวิ ถี ชี วิ ต กั บ การ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน ความตระหนัก และรักษสิ่งแวดลอม
Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption
behavior around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption
behavior, identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections according to basic
needs, food choices, information for purchasing food, and food and life style according in the
age of globalization.
001276

พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
3(2-2-5)
Energy and Technology around Us
ความรูพื้นฐานดานพลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว ที่มาของพลังงาน พลังงานไฟฟา พลังงาน
เชื้อเพลิง พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน การบริโภคพลังงานทางออม สถานการณ
พลังงานกับสภาวะโลกรอน สถานการณ ที่เกี่ยวของกับพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษ พลังงานอยางมี
สวนรวม การใชพลังงานอยางฉลาด การเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงดานพลังงาน
Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy sources
and knowledge about electrical energy, fuel energy and alternative energy; relationship
between technology and energy consumption; direct and indirect energy consumption; global
warming and related energy situation; current issues and relationship to energy and
technology; participation in energy conservation; efficient energy use and proactive approach
to energy issuers.
001277

พฤติกรรมมนุษย
3(2-2-5)
Human Behavior
ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย ในดานตางๆ เชน แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม พื้นฐานทาง
ชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่เกี่ยวของกับการมีสติ
การรั บ รู เรี ย นรู ความจํ า และภาษา เชาวน ป ญ ญาและความฉลาดด านต างๆ พฤติกรรมมนุ ษ ยท างสั งคม
พฤติกรรมอปกติ รวมทั้งการวิเคราะหพฤติกรรมอื่นๆ เพื่อการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
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The knowledge of human behaviors such as behavioral concepts; biological
basis and mechanisms of human behavior; mindfulness, meditation, consciousness and its
involved substances; sensory perception, learning and memory, language; the intelligent and
others quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral analysis and
applications in daily life.
001278

ชีวิตและสุขภาพ
3(2-2-5)
Life and Health
ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลและสรางเสริมสุขภาพของแตละชวงวัย รวมถึงการ
ประยุกตใชความรูและทักษะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง
Life and health behavior, health care and promotion for each age group
including the implementation of the health knowledge and skills for continuous improvement
of the quality of life for oneself and other.
001279

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Science in Everyday Life
บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู
ทางดานวิทยาศาสตรของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ไดแก สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม เคมี พลังงาน
และไฟฟ า การสื่ อสารโทรคมนาคม อุ ตุนิ ย มวิทยา โลกและอวกาศ และความรูใหมๆ ทางวิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
The role of science and technology with concentration on both biological
and physicals science and integration of earth science in everyday life, including organisms
and environments, chemical, energy and electricity, telecommunications, meteorology, earth,
space and the new frontier of science and technology.
001281

กีฬาและการออกกําลังกาย
1(0-2-1)
Sports and Exercises
การเลนกีฬา การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกาย และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
The sport playing, exercises for improvement of the physical fitness and
physical fitness test.
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205111

การฝกอาน
3(3-0-6)
Reading Practice
ศึกษาหลักการอานและฝกอานภาษาอังกฤษประเภทตางๆ ดวยความเขาใจและรวดเร็ว รวมทั้ง
ฝกอานหนังสือนอกเวลา
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)
English for Business
การอานและการเขียนภาษอังกฤษเชิงธุรกิจ คําศัพทเชิงธุรกิจ การสรุปความ การเขียนบันทึก
ขอความ จดหมายเชิง – การอธิบายกราฟ จดหมายสมัครงาน ประวัติยอสวนตัว กระบวนการสมัครงาน และ
การสัมภาษณงาน
Reading and writing business document; business vocabulary; summarizing
documents; writing memos; correspondence; describing graphs and charts; application letters
and resume; job application process and interview

213102

หลักการจัดการและพฤติกรรมองคกร
3(3-0-6)
Principles of Management and Organizational Behavior
แนวคิดและหลักการทางการจัดการ กระบวนการทางการจัดการ ทฤษฎีและวิวัฒนาการ
ทางการจัดการ สภาพแวดลอมทางการจัดการ หนาที่หลักในการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคกร การ
ชี้นําจูงใจ การควบคุม รวมทั้งใหเขาใจเรื่องการรับรู การจูงใจ การติดตอสื่อสาร การตัดสินใจ รวมถึงการศึกษา
โครงสราง 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
213130

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
แนวคิดพื้นฐานและบทบาทหนาที่ทางการตลาด สภาพแวดลอมทางการตลาด ระบบขอมูล
ทางการตลาด และการวิเคราะหตลาด พฤติกรรมผูบริโภค 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
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213260

การจัดการทุนมนุษย
3(3-0-6)
Human Capital Management
วิวัฒนาการ ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทุนมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคน
การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาและฝกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทนและ
สวัสดิการ การสรางแรงงานสัมพันธ ความปลอดภัยในการทํางาน และคุณภาพชีวิตการทํางาน กลยุทธในการ
บริหารทุนมนุษยสมัยใหม
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

213270

การจัดการการปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operations Management
ระบบการปฏิบัติการ การสรางมูลคา การวางแผนปฏิบัติการ การสรางขอไดเปรียบทางการ
แขงขันดานการผลิต การบริหารโครงการเบื้องตน เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานและการผลิต การ
พยากรณ การเลือกทําเลที่ตั้งและการวางผังโรงงาน การวางแผนกําลังการผลิตและความตองการทรัพยากร
การจัดการสินคาคงคลัง การจัดการหวงโซอุปทาน การจัดการคุณภาพ การจัดการความปลอดภัย การ
บํารุงรักษา การประยุกตใชเครื่องมือเชิงปริมาณสําหรับการตัดสินใจทางการปฏิบัติการ
Operations system, value creation, operations planning, competitive advantage
in production, introductory project management, techonologies relating to operations,
forecasting, site selection, location and process layout planning, operations system design and
resources planning, inventory control, supply chain management, quality management, safety
management, maintenance, applying quantitative tools for operational decision making
213303

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมการ
ดําเนินงานของธุรกิจ เอกเทศสัญญาที่สําคัญ เชน กฎหมายซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ กูยืม ค้ําประกัน
จํานอง จํานํา ตั๋วเงิน กฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายแรงงาน
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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

48

214114

เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน
3(3-0-6)
Microeconomics
ทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค ความพึงพอใจของผูบริโภคการเลือกบริโภค
ภายใตขอจํากัดของงบประมาณ ที่มาของเสนอุปสงค ตัวแปรที่กําหนดอุปสงคและ การเปลี่ยน แปลงของอุปสงค
คาความยืดหยุนของอุปสงค ทฤษฎีการผลิตและตนทุนการผลิต ที่มาของเสนอุปทาน และคาความยืดหยุนของ
อุปทาน 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

214115

เศรษฐศาสตรมหภาคเบื้องตน
3(3-0-6)
Macroeconomics
หลักเศรษฐศาสตรทั่วไปที่วาดวยรายไดประชาชาติ การบริโภค การออม การลงทุน รายจาย
ของรัฐบาล การคาระหวางประเทศ การเปลี่ยนแปลงระดับรายไดประชาชาติ การเงิน การธนาคาร อุปสงคและ
อุปทานของเงิน เงินเฟอ และเงินฝด
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 รวมทั้ง
การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน และทุน การจัดทําบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวดและการ
จั ด ทํ า งบการเงิ น สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ให บ ริ ก าร ธุ ร กิ จ ซื้ อ ขายสิ น ค า และธุ ร กิ จ ผลิ ต สิ น ค า วิ ธี ก ารบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ
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
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222200

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Managerial Accounting
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร การนําขอมูลทางบัญชีมาวิเคราะห เพื่อใหผูบริหาร
สามารถใชขอมูลดังกลาวในการวางแผน ตัดสินใจ และควบคุมการดําเนินงานของกิจการ ไดแก การคํานวณตนทุน
สินคาตามวิธีตนทุนเต็มและวิธีตนทุนผันแปร การจัดทํางบประมาณ การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ตนทุน
ปริมาณและกําไร การตัดสินใจการดําเนินงานระยะสั้น การวิเคราะหโครงการลงทุน งบกระแสเงินสด และการ
วิเคราะหงบการเงินเบื้องตน
A study of managerial accounting concepts, an analysis of accounting information
for corporate management for planning, decision making, and operational control including
product costing by full cost and variable cost methods, budgeting, cost-volume-profit analysis,
short-term decision making, capital budgeting, statement of cash flow, and basic financial analysis
808101

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
ขอบเขต บทบาทและหนาที่ของผูบริหารการเงินในธุรกิจ เปาหมายและความสําคัญของการ
จัดการทางการเงินของธุรกิจ การวิเคราะหการเงินขั้นพื้นฐาน คาเงินตามกาลเวลา ความเสี่ยงและผลตอบแทน
วิธีการจัดการสินทรัพยตาง ๆ รวมทั้งแงการจัดการเงินทุนระยะสั้นเงินทุนระยะปานกลางและระยะยาว การ
พิจารณาการลงทุน โครงสรางของเงินทุน และนโยบายเงินปนผล
Scopes, roles and tasks of a finance manager within a business enterprise,
objectives and importance of financial management, basic financial analysis, time value of
money, risk and return, current asset management, management of short-term, medium-term
and long-term capital sources, capital budgeting, capital structure and dividend policy
808201

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเงิน
2(1-2-3)
Information Technology for Finance
ความรูเบื้องตนการประมวลผลเกี่ยวกับการประยุกตการใชงานคอมพิวเตอรศึกษาขอมูล
ทางดานการเงินเเละการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่ใชเพื่อการจัดการทางการเงิน โดย ประยุกตใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานทางการเงินดานตาง ๆ เชน การวิเคราะหหุนจากฐานขอมูลทางการเงิน การพยากรณ
ทางการเงิน การวางแผนระบบงานและการควบคุมทางการเงิน เปนตน
Fundamental knowledge and data processing relating to computer application,
financial information and financial management software, different areas of financial software
application such as stock analysis using financial database, financial forecasting, work system
planning, and financial control, etc
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808202

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการเงินและการสรางแบบจําลองความเสี่ยง 3(3-0-6)
Quantitative Finance and Risk Modeling
หลักของความนาจะเปนและสถิติสําหรับการเงิน ทฤษฎีความนาจะเปน สถิติเชิงพรรณนาของ
ขอมูล การกระจายของขอมูล ทฤษฎีเขาสูศูนยกลาง กฎของจํานวนมาก การทดสอบทางสถิติ การทําแบบจําลอง
มอนติคารโล โดยใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร การวิเคราะหเชิงปริมาณและแบบจําลองความเสี่ยงสําหรับการเงิน
Principles of probability and statistics for finance, probability theory, descriptive
statistics of data, probability distribution, central limit theorem, Law of Large Numbers,
statistical tests, Monte Carlo simulation using computer software, quantitative analysis, and risk
models for finance

808203

ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
Financial Market and Financial Institutions
ภาพรวมของตลาดการเงินและสถาบันการเงิน บทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน
กลไกการทํางานของระบบการเงินที่สัมพันธกับระบบเศรษฐกิจ การวิเคราะหผลของนโยบายการเงินและการคลัง
ตอระบบเศรษฐกิจ โครงสรางอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและนวัตกรรมทางการเงิน ประเภทและบทบาท
ของสถาบันการเงินประเภทตาง ๆ การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินและการกํากับดูแลสถาบันการเงิน
Overview of financial markets and financial institutions; Roles of money in the
economic system, financial markets, mechanism of the financial system in relation to the
economy; Analyzing the effects of monetary and fiscal policies on the economy; Structures of
interest rates, exchange rates and financial innovations; Types and roles of financial
institutions, risk management and the supervision of financial institutions
808204

ทฤษฎีทางการเงิน
3(2-2-5)
Finance Theory
ทฤษฎีเกี่ยวกับการเงิน ไดแก การตัดสินใจภายใตความไมแนนอน ตนทุนตัวแทน โครงสราง
เงินทุน เงินปนผล และการประเมินมูลคา และทฤษฎีเกี่ยวกับตลาดทุน ไดแก ผลตอบแทนและความเสี่ยง ทฤษฎี
กลุมหลักทรัพยและการกําหนดราคาหลักทรัพย
Financial theories such as decision-making under uncertainty, agency costs,
capital structure, dividend and valuation; Theories of capital markets such as returns and risks,
portfolio theory and the capital asset pricing model
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808301

ภาษาอังกฤษสําหรับการเงิน 1
1(0-2-1)
Business English for Finance I
ฝกทักษะในดานการฟงและการพูดเกี่ยวกับหัวขอที่เกี่ยวของกับงานดานการเงิน
A Practice of skills: listening and speaking in topics related to financial and
banking activities

808302

กฎหมายและจรรยาบรรณในวิชาชีพการเงิน
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics for Finance
ศึกษาแนวคิดและที่มาของจริยธรรม เหตุผลและความจําเปนที่ธุรกิจตองมีจริยธรรม กฏหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มาตรฐานการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณใน
การประกอบวิชาชีพ
Concepts and background of ethics, necessity for business ethics, laws related
to securities and stock exchange business, operational standard and the professional code of
ethics and practice

808303

หลักการลงทุน
3(2-2-5)
Principles of Investment
ความรูพื้นฐานในการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตาง ๆ นโยบายการลงทุนของนักลงทุน
ผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน หลักการเบื้องตนในการวิเคราะหและประเมินมูลคาหลักทรัพย รวมทั้ง
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการลงทุน
Fundamental knowledge of different types of securities investment, investment
policies of different types of investors, risk and return on investment, basic principles in the
analysis and valuation of securities as well as theories related to investment
808304

การวิเคราะหและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Risk Analysis and Risk Management
วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห การประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง
ทางการเงิน อนุพันธทางการเงินพื้นฐาน และการใชอนุพันธทางการเงินเพื่อการบริหารความเสี่ยง
Methodologies and techniques to analyze, quantify, financial risk management
process, basic financial derivatives, the use of financial derivatives to manage risks
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808305

ระเบียบวิธีวิจัยทางการเงิน
3(2-2-5)
Research Methodology for Finance
ขั้นตอนการวิจัยทางการเงิน การเขียนโครงรางงานวิจัย การออกแบบงานวิจัยวิธีการ
ดําเนินการวิจัย การวิเคราะหขอมูลและสรุปผล การเขียนรายงานและการนําเสนอผลการวิจัย
Steps of research in finance, writing a research proposal, research design data
analysis, research conclusion, writing and presenting research results

808306

ตลาดการเงินระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Financial Markets
ระบบการเงินระหวางประเทศและระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เครื่องมือทาง
การเงินในตลาดเงินและตลาดทุนระหวางประเทศ ปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราแลกเปลี่ยน เครื่องมือทางการเงินใน
ตลาดเงินและตลาดทุนระหวางประเทศ กลยุทธเบื้องตนในการบริหารความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
International financial systems and exchange rate regimes, financial instruments
in international money markets and capital markets, factors influencing exchange rates, and
basic strategies for managing risk associated with exchange rates

808311

การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Planning and Control
การวางแผนและควบคุมทางการเงินขององคกร เนื้อหาเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการใชเครื่องมือในการ
วางแผนและควบคุม เชน การควบคุมดวยงบประมาณ ตนทุนมาตรฐาน งบประมาณเงินสด การควบคุมและ
ติดตามรายจายเงินลงทุน
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

การวิเคราะหโครงการ
3(3-0-6)
Project Analysis
วิธีการวิเคราะหโครงการ การศึกษาความเปนไปไดและการคัดเลือกโครงการ เนื้อหารวมถึงการ
คัดกรองโครงการเบื้องตน การวิเคราะหความออนไหวและความเสี่ยงของโครงการ การจัดหาเงินทุนสําหรับ
โครงการ การตัดสินใจโครงสรางเงินทุน
A 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,
project financing, capital structure decision
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808313

เทคโนโลยีทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Technology
นวัตกรรมที่เกิดมาจากการรวมมือกันระหวางการเงินและเทคโนโลยี เชน การบริการกูยืม
โดยตรง การหักบัญชี และการซื้อขายหลักทรัพย ผลกระทบและตัวอยางจากการพัฒนาเทคโลยีทางการเงินเชน
การจายเงินออนไลน บล็อกเชน การซื้อขายโดยระบบเครือขาย การซื้อขายโดยการใชอัลกอริทึม และการปฏิวัติ
การเงินโดยการขับเคลื่อนจากขอมูลขนาดใหญ
The innovations of cooperation between finance and technology such as direct
lending-banking services, clearing, and asset trading, impacts and examples of recent
development of FinTech such as online payment, blockchain, networks trading, algorithmic
trading, and how big data drives the financial revolution

808314

การเงินเชิงพฤติกรรม
3(3-0-6)
Behavioral Finance
ประเด็นทางดานจิตวิทยาซึ่งเกี่ยวกับตลาดการเงิน พฤติกรรมที่ไมมีเหตุผลเชน อคติ การปก
หมุด การมองโลกในแงดี การมองโลกในแงราย การหลีกเลี่ยงการสูญเสีย การคิดตรงกันขามกับคนสวนใหญ
ฯลฯ ประเด็นทางดานจิตวิทยาที่มีผลตอโครงสรางทางการเงิน การประเมินมูลคา การตัดสินใจของผูบริหาร
ทฤษฎีการขึ้นอยูกับการจัดลําดับ ทฤษฎีความคาดหวัง และการตัดสินใจอยางมีเหตุผลในโลกที่ไมมีเหตุผล
Psychology issues related to financial markets, irrational behaviors such as
biases, anchoring, optimism, pessimism, loss aversions, contrarian, etc., the psychological
issues that impacts on capital structure, valuation, and management decision making, rank
dependent theory, and prospect theory, and how to rationally make decision or invest in an
irrational world

808321

การวางแผนการเงินสวนบุคคล
3(3-0-6)
Personal Financial Planning
การจัดการทางการเงินที่นําไปสูการบรรลุเปาหมายทางการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว และ
สรางความมั่นคงใหกับชีวิตและครอบครัว ตั้งแตขั้นตอนการรวบรวมขอมูลทางการเงินสวนบุคคล การวิเคราะห
ขอมูล เครื่องมือทางการเงินประเภทตาง ๆ การวางแผนการลงทุน การทําประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัย
เกษียณ
Financial management leading to the achievement of short term and long term
financial goals as well as life and family security, starting from the collection of personal
financial information to data analysis, different types of financial intruments, investment
planning, insurance and retirement planning
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808322

การบริหารกลุมหลักทรัพย
3(3-0-6)
Portfolio Management
แนวคิดเบื้องตนของการบริหารกลุมสินทรัพย การกําหนดราคาหลักทรัพย กลยุทธการบริหาร
กลุมหลักทรัพย การวัดผลการบริหารกลุมหลักทรัพย การจัดทําแผนการลงทุน การประเมินผลการดําเนินงาน
ของกองทุนและผูจัดการกองทุน ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการลงทุนของกองทุนประเภทตาง ๆ
Basic concepts of portfolio management, security pricing, portfolio
management strategy and evaluation; Investment planning, evaluating the performance of
funds and fund managers; Regulations related to the different types of fund investment

808323

วาณิชธนกิจ
3(3-0-6)
Investment Banking
แนวความคิดของวาณิชธนกิจ ขั้นตอนของการออกและเสนอขายหลักทรัพย
การวิเคราะหธุรกิจ การควบรวมและการ:ซื้อกิจการ การปรับโครงสรางเงินทุนเพื่อสรางมูลคาใหกับกิจการและผู
ลงทุน การระดมทุนสําหรับธุรกิจเกิดใหม
Concepts of investment banking, the procedure of security issuing and offering,
business analysis, takeover, and capital restructuring to create value for business and

808324

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
808325

การวิเคราะหและประเมินมูลคาตราสารทุน
3(2-2-5)
Equity Analysis and Valuation
ลักษณะของตราสารทุน ประเภทของตราสารทุน การวิเคราะหหลักทรัพยโดยใช
ปจจัยพื้นฐานและการวิเคราะหทางเทคนิค หลักการพื้นฐานของการประเมินมูลคาหลักทรัพย การประเมินมูลคา
หุนบุริมสิทธิ์และหุนสามัญ
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
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808326

ตราสารอนุพันธทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Derivatives
วิเคราะหตราสารอนุพันธชนิดตางๆ ซึ่งรวมถึงวิธีการประเมินมูลคาตราสารอนุพันธ การใชตรา
สารอนุพันธเพื่อ ถัวความเสี่ยง การลงทุนและการเก็งกําไร
Analysis of different types of derivatives, derivatives pricing, the use of
derivatives to hedge, invest and speculate

808327

การลงทุนเนนคุณคา
3(3-0-6)
Value Investing
พื้นฐานของสวนเผื่อเพื่อความปลอดภัย อารมณของตลาด ความผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง
สําหรับการลงทุนเนนคุณคา การเกิดขึ้นของหุนเนนคุณคา เศรษฐศาสตรของคูน้ํา ความสําคัญของอัตราสวนทาง
การเงิน การวิเคราะหผูบริหาร สัญญาณเตือนการลงทุน แนวคิดของนักลงทุนเนนคุณคาที่มีชื่อเสียง การทบทวน
เทคนิคการหามูลคาธุรกิจ อุตสาหกรรมและความไดเปรียบในการแขงขัน กลยุทธในการลงทุนเนนคุณคาทั่วโลก
การลงทุนเนนคุณคาในสถานการณพิเศษเชน การแยกตัวไปของบริษัท การทํากําไรไดโดยแทบไมมีความเสี่ยง
การปรับปรุงกิจการ
Fundamental of margin of safety, Mr. Market, mistakes to avoid for value
investing, reasons why value stocks exist, economic moats, important financial ratios, how to
analyze management team, red flags, wisdom of famous value investors, valuation
techniques revisited, industries and competitive advantage, global value investing strategy,
value investing in special situations: spinoff, risk arbitrage, corporate restructuring

808331

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกันภัย
3(3-0-6)
Fundamental Principles of Insurance
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัย หลักพื้นฐานของการ
ประกันภัย ประเภทของการประกันภัย ลักษณะของสัญญาและเงื่อนไขของกรมธรรมประกันภัย บทบาทของ
ธุรกิจประกันภัยตอจรรยาบรรณในวิชาชีพประกันภัย สถาบันทีเ่ กี่ยวของและกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย
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
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808332

การประกันชีวิต
3(3-0-6)
Life Insurance
ความสําคัญของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ การประกันรายบุคคลและ ประกันกลุม
รูปแบบของกรมธรรม เงื่อนไขและแบบฟอรม นิยามศัพททางดานการประกันชีวิตและการประกันสุขภาพ ปจจัย
ที่ใชในการคิดคานวณเบี้ยประกัน การพิจารณารับประกันและการจายคาสินไหมทดแทน
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

808333

การประกันวินาศภัย
3(3-0-6)
Non-Life Insurance
ความรูเกี่ ยวกับ ความเสี่ย งตางๆ ความรูทั่วไปของการประกัน วิน าศภั ย ชนิ ด ตางๆ เชน การ
ประกันอัคคีภัย การประกันภั ยรถยนต การประกันภัยทางทะเล การประกันความรับ ผิด และการประกันภัย
เบ็ดเตล็ด การเลือกผูรับประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัยและการจายเงินผลประโยชนตามกรมธรรม กฎหมาย
เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
Getting to know risks, general knowledge of non-life insurance such as fire
insurance, motor insurance, marine insurance, liability insurance and miscellaneous insurance,
selection of insurers, insurance premium and benefits, and laws related to non-life insurance

808334

การบริหารความเสี่ยงขององคกร
3(3-0-6)
Enterprise Risk Management
กลยุทธ เครื่องมือ และแนวคิดที่ลดตนทุนของความเสี่ยง และเพิ่มมูลคาใหกับองคกร การสราง
แผนที่ทางความเสี่ยง การแยกประเภทความเสี่ยง การตัดสินใจในการบริหารความเสี่ยง หัวขอของปญหาตางๆ
ในการบริหารความเสี่ยงขององคกรอาทิเชน เหตุการณมหันตภัย ความเสี่ยงที่นานๆทีจะเกิด ความผิดพลาดของ
Value at Risk และคุณสมบัติที่ดีของมาตรวัดความเสี่ยง
Strategies, tools, and concepts that reduce costs of risks and enhance value for
enterprises, construction of risk map, risk categories, risk management decisions, various issues
of enterprise risk management such as catastrophic events, heavy-tailed risks, the failure of
Value at Risks, coherent of risk measures
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808335

วิศวกรรมทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Engineering
พื้นฐานในการหามูลคาของอนุพันธเชน การทําซ้ํา การถัวความเสี่ยงคงที่ พุท-คอล พาริที การ
สรางแบบจําลองแบบไบโนเมียลที่มีระยะเวลาหนึ่งครั้งหรือมากกวา การหามูลคาของอนุพันธแบบตอเนื่องและไม
ตอเนื่อง การวัดความนาจะเปนแบบความเสี่ยงที่เปนกลาง สูตรการหามูลคาอนุพันธของแบล็คและโชลส
Fundamental of pricing derivative such as replication, static hedging, put-call
parity, one and multi-period binomial models, discretization of derivative pricing, continuous
time derivative pricing; Risk-neutral probability measures, Black-Scholes option pricing formula

808401

activities.

ภาษาอังกฤษสําหรับการเงิน 2
1(0-2-1)
Business English for Finance II
ฝกทักษะในดานการอานและเขียนในหัวขอที่เกี่ยวของกับงานดานการเงิน
A Practice of skills: reading and writing in topics related to financial and banking

808402

บรรษัทภิบาล
3(3-0-6)
Corporate Governance
ความหมายและความสําคัญของบรรษัทภิบาล ความขัดแยงระหวางเจาของเงินทุนกับผูบริหาร
ความขัดแยงระหวางผูถือหุนรายยอยกับผูถือหุนรายใหญ รวมทั้งความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย กลไกการ
ทํางานของบรรษัทภิบาลทั้งจากภายในและภายนอกองคกร
Meaning and importance of corporate governance, conflicts between managers
and shareholders, conflicts between minority shareholders and block-holders of the firm,
responsibility of stakeholders, and internal and external corporate governance mechanisms

808403

การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Statement Analysis
เครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะหทางการเงินเพื่อนําไปใชในการประเมินผลการดําเนินงาน
จุดออน จุดแข็งของธุรกิจไดอยางเหมาะสม ทั้งดานผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของ การวิเคราะหคุณภาพ
กําไรและการบริหารกําไร
Financial analytical tools to be used appropriately in the assessment of
business performance, strengths and weaknesses in terms of risk and return; An analysis of
earning quality and earning management
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808491

case studies.
808493

สัมมนาทางการเงิน
Seminar in Finance

1(0-2-1)

หัวขอปจจุบันและพัฒนาการใหม ๆ ทางการเงิน การลงทุน รวมทั้งกรณีศึกษาตางๆ
Current issues and recent development related to finance, investment and

สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6 หนวยกิต

การฝกปฏิบัติงานภายในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือตางประเทศ โดยไดรับความ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
Training in government or private organizations in Thailand or abroad, with
approval of the university
808494

การฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ
International Academic or Professional Training

6 หนวยกิต

การฝกอบรมในหัวขอที่สัมพันธกับสาขาวิชาการเงิน ในตางประเทศ หรือการฝกปฏิบัติงาน
ดานการเงินหรือการธนาคารหรือในสาขาที่เกี่ยวของภายในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ในตางประเทศ ไมนอย
กวา 3 เดือน และมีจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานไมนอยกวา 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
808498

รางวิทยานิพนธ

วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 1
Undergraduated Thesis I

3 หนวยกิต

ดําเนินการวิจัยประเด็นทางการเงิน โดยมีการคนหาปญหา ทบทวนวรรณกรรม สอบผานโครง

Conducting research in financial areas, identifying research problems, reviewing
literature, passing the thesis proposal defense
808499

วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 2
3 หนวยกิต
Undergraduated Thesis II
เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหหรือทดสอบ สรุป และนําเสนอรายงานผลการวิจัย
Data collection, analysis or test, summary, and research-result 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
หมวดวิชาการเงิน

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 กลุมวิชาเอกบังคับและเอกเลือก
เลข 0
หมายถึง
กลุมวิชาเอกบังคับ
เลข 1
หมายถึง
กลุมวิชาเอกเลือกการจัดการทางการเงิน
เลข 2
หมายถึง
กลุมวิชาเอกเลือกการบริหารความมั่งคั่ง
เลข 3
หมายถึง
กลุมวิชาเอกเลือกการบริหารความเสี่ยงและประกันภัย
เลข 9
หมายถึง
กลุมวิชาสัมมนา/ประสบการณภาคสนาม
2.3 เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง อนุกรมในหมวดหมูสาขาวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

2

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวย
ศาสตราจารย
อาจารย

ชื่อ-สกุล

นางสาวสุพรรณี บัวสุข
นายสัมพันธ เนตยานันท

Ph.D.
พบ.ม
บช.บ

นายอดิศักด โชติธรรมธรา

ผูชวย
ศาสตราจารย

นางปาริชาติ ราชประดิษฐ

อาจารย

นางกนกกาญจน เสนห
นมะหุต

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2546
2530

ประเทศที่
สําเร็จ
การศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2560

US

22

22

11

11

16

16

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

18

18

ไทย
ไทย

19

19

2523

ไทย
ไทย

2556

US

M.S.

Northwestern University

2551

US

Cornell University

2550

US

Carnegie Mellon University

2549

US

Ph.D.
M.B.A.

Industrial Engineering and
Management Sciences
Operations Research and Industrial
Engineering
Mathematical Sciences with
additional majors in Statistics and
Economics
Management
Business Administration

UNIVERSITÉ DE BESANÇON
Saint Louis University

2554
2539

France
US

Ph.D.
M.B.A.

International Business
Business Administration

Asian Institute of Technology
Assumption University

2553
2534

Ph.D.

บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยการคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2550
2548

บธ.บ.

5

บริหารธุรกิจ (การบริหารการเงิน)
การบัญชี

Old Dominion University

ป พ.ศ.

Georgia State University

บช.บ.

4

Business Administration

สถาบัน

Risk Management and Insurance

B.S.
อาจารย

สาขาวิชา

Ph.D.

M.Eng.

3

จํานวนชัว่ โมงภาระงาน/สัปดาห

สําเร็จการศึกษาจาก

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(เรียงลําดับจาก
คุณวุฒิสูงสุด
ถึงระดับปริญญาตรี)

วทม.
วทบ.

การบัญชี

การเงินและการธนาคาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2535

2528
2560
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

จํานวนชัว่ โมงภาระงาน/สัปดาห

สําเร็จการศึกษาจาก

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(เรียงลําดับจาก
คุณวุฒิสูงสุด
ถึงระดับปริญญาตรี)

สาขาวิชา

สถาบัน

ป พ.ศ.

ประเทศที่
สําเร็จ
การศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2560

US

22

22

11

11

1

ผูชวย
ศาสตราจารย

นางสาวสุพรรณี บัวสุข

Ph.D.

Business Administration

Old Dominion University

2546
2530

2

อาจารย

นายสัมพันธ เนตยานันท

Ph.D.

Risk Management and Insurance

Georgia State University

2523

ไทย
ไทย

2556

US

M.S.

Northwestern University

2551

US

Cornell University

2550

US

Carnegie Mellon University

2549

US

Ph.D.
M.B.A.

Industrial Engineering and
Management Sciences
Operations Research and Industrial
Engineering
Mathematical Sciences with
additional majors in Statistics and
Economics
Management
Business Administration

UNIVERSITÉ DE BESANÇON
Saint Louis University

2554
2539

France
US

16

16

Ph.D.
M.B.A.

International Business
Business Administration

Asian Institute of Technology
Assumption University

2553
2534

ไทย
ไทย
ไทย

18

18

Ph.D.

บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยการคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2560
2550

ไทย
ไทย
ไทย

19

19

พบ.ม
บช.บ

M.Eng.
B.S.
3

อาจารย

นายอดิศักด โชติธรรมธรา

บช.บ.

4

ผูชวย
ศาสตราจารย

นางปาริชาติ ราชประดิษฐ

บธ.บ.

5

อาจารย

นางกนกกาญจน เสนห
นมะหุต

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

วทม.
วทบ.

บริหารธุรกิจ (การบริหารการเงิน)
การบัญชี

การบัญชี

การเงินและการธนาคาร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2535

2528

2558

ไทย
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3.2.3 อาจารยผูสอน
ลําดับที่

ตําแหนงทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

1

ผูชวยศาสตราจารย

นางสาวสุพรรณี บัวสุข

2

อาจารย

นายสัมพันธ เนตยานันท

3

อาจารย

นายอดิศักด โชติธรรมธรา

4

ผูชวยศาสตราจารย

นางปาริชาติ ราชประดิษฐ

5

อาจารย

นางศิรัตน สนชัย

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(เรียงลําดับจากคุณวุฒิสูงสุด
ถึงระดับปริญญาตรี)
Ph.D.
พบ.ม
บช.บ
Ph.D.
M.S.
ME.ng.
B.S.

สาขาวิชา

Ph.D.
M.B.A.
บช.บ.
Ph.D.
M.B.A.
บธ.บ.

Business Administration
บริหารธุรกิจ (การบริหารการเงิน)
การบัญชี
Risk Management and Insurance
Industrial Engineering and Management Sciences
Operations Research and Industrial Engineering
Mathematical Sciences with additional majors in Statistics
and Economics
Management
Business Administration
การบัญชี
International Business
Business Administration
การเงินและการธนาคาร

บช.ด
บช.ม.
บช.บ.

การบัญชี
การบัญชีบริหาร
การบัญชี
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3.2.4 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 ซึ่งนิสิตจะตองลงทะเบียน
เรียน ทั้งนี้หนวยงานที่นิสิตฝกงานตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนิสิต มีดังนี้
1) มีความสามารถประยุกตใชความรูดานการเงินในการปฏิบัติงานได
2) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความรู ความเขาใจในทฤษฎี
มากยิ่งขึ้น
3) มีความสามารถบูรณาการความรูที่ไดเรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางการเงินไดอยาง
เหมาะสม
4) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
5) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานประกอบการได
6) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
7) มีทักษะการสื่อสารดานการพูด เขียน คิดวิเคราะหประมวลผลทางการเงิน
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรกําหนดใหนิสิตทําวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีในภาคปลาย ชั้นปที่ 3 และภาคตน
ชั้นปที่ 4 เปนการสงเสริมนิสิตใหทําวิจัยโดยใชกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ระเบียบวิธีการวิจัย
การสืบคนขอมูล จากประเด็นปญหาตามสภาวการณในปจจุบัน ภายใตการใหคําปรึกษาและแนะนําจากอาจารย
ที่ปรึกษา เพื่อใหเกิดการ บูรณาการ องคความรูอยางเปนระบบ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
ความคาดหวังในผลการเรียนรูวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีของนิสติ มีดังนี้
1) สามารถแกไขและวิเคราะหปญหาทางการเงิน หรือสรางนวัตกรรมดวยระเบียบวิธีวิจัย
2) สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูลและแกปญหาทางการเงิน
3) สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลสถิติ
4) สามารถนําเสนอและสื่อสารดวยภาษาพูด และภาษาเขียน
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5.3 ชวงเวลา
ภาคปลาย ชั้นปที่ 3 และ ภาคตน ชั้นปที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
6 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) ใหนิสิตเลือกหัวขอหรือโครงงานที่สนใจพรอมเสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาตอคณะกรรมการ
ประจําสาขา
2) คณะกรรมการประจําสาขา พิจารณาหัวขอและมอบหมายอาจารยที่ปรึกษาใหนิสิตเปน
รายบุคคล
3) อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางเวลาใหคําปรึกษาและเวลาการทํางานของนิสิต
4) นิสิตดําเนินงานวิจัยภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา
5) นิสิตเสนอผลงานตอคณะกรรมการประจําสาขา
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินโครงรางงานวิจัยโดยคณะกรรมการประจําสาขา
2) ประเมินความกาวหนาของงานวิจัยโดยคณะกรรมการประจําสาขา
3) การประเมินผลการวิจัยจากการนําเสนอของนิสิต โดยคณะกรรมการประจําสาขา
4) การประเมินรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณโดยอาจารยท่ีปรึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต

1.1 ดานการมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ - มีการสอดแทรกกิจกรรมที่สงเสริมการสรางคุณธรรม โดยสอดแทรกใน
รายวิชา
1.2 ดานการมีความสามารถทางดาน
ภาษาอังกฤษ

- กําหนดใหมีรายวิชาภาษาอังกฤษทุกภาคการศึกษา

1.3 ดานการมีจิตอาสา

- จัดกิจกรรมบริการวิชาการและบําเพ็ญสาธารณะประโยชนแกสังคม/
ชุมชน

1.4 ดานนวัตกรรม

- สงเสริมใหนิสิตมีสวนรวมในการสรางนวัตกรรมทางการเงินในมิติตางๆ
เพื่อใหเปนนักการเงินมืออาชีพที่สามารถปรับตัวกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของหมวดวิชาเฉพาะ
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพ
2) แสดงความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ
3) มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
4) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
5) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
กําหนดใหนิสิตปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อเปนการปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน
ใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นิสิตตองมีความรับผิดชอบโดยในการ
ทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น
นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา ตลอดจนเปน
แบบอยางที่ดีใหแกนิสิต
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2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเขาชั้นเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมาย และการ
รวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนิสิตในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งประเมินความถูกตองในการ
อางอิงผลงานของบุคคลอื่น
2.2 ทักษะทางความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรู หลักการทฤษฏีพื้นฐานดานการเงิน
2) มีความรูในสาขาวิชาที่เกี่ยวของและเปนปจจุบัน อาทิ เทคโนโลยี นวัตกรรม การบริหารความ
เสี่ยง เปนตน แลวนํามาประยุกตหรือเปนพื้นฐานของงานทางดานการเงินได
3) รูกฎระเบียบ ขอกําหนดทางวิชาการและเปลี่ยนแปลง ทางดานการเงิน
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ สาขาจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดู
งานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนใหมีการฝกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในดานตาง ๆ คือ
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทํา
4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
5) ประเมินผลการฝกงาน
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูในดานทักษะทางปญญา
1) สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจประเมินขอมูลจากหลักฐานใหม ทางดานการเงิน
การลงทุนโดยใชหลักการที่ไดเรียนมา ไปประยุกตแลวนําขอสรุปมาใช ในสถานการณจริง
2) สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาที่ซับซอน เสนอแนวทางแกไขที่สรางสรรค รวมทั้งมีสวนในการ
สรางนวัตกรรม
3) สามารถใชทักษะและความเขาใจในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ
4) มีทักษะภาคปฏิบัติ และพรอมที่จะปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมจริง
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2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ในการเรียนการสอน ตองฝกกระบวนการคิด การวิเคราะหอยางสรางสรรค ทั้งนี้ตองจัดให
เหมาะสมและสอดคลองกับรายวิชา
2) จัดการสอนดวยการศึกษาและวิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษาและสถานการณจําลอง เพื่อให
เกิดการแลกเปลี่ยนระหวางผูเรียนกับผูสอน
3) ใหมีประสบการณจริงจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อเปนการเรียนรูและเขาใจ
วิธีการแกปญหาในสถานการณจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เชน ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็น การมีสวนรวมในชั้นเรียน เปนตน
2) ประเมินผลจากการฝกงาน
2.4 ทักษะในดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม
2) สามารถปรับตัวเขาทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนิสิตเรียนรูแบบรวมมือ ฝกการทํางานเปนกลุม ตลอดจนมีการ
สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ การเขาใจในวัฒนธรรมองคกรเขาไปใน
รายวิชาตาง ๆ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการทํางานรวมกันเปนทีม การนําเสนอรายงาน
กลุมในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
2.5 ทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถระบุและใชเทคนิคทางสถิติ และคณิตศาสตร
2) สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูด และการเขียนและเลือกใชรูปแบบการนําเสนอ
3) มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และใชอยาง สม่ําเสมอในการรวบรวมขอมูล
แปลความหมาย และสื่อสารขอมูล และแนวความคิด
4) สามารถใชภาษาไทยอยางถูกตองและภาษาอังกฤษใชงานไดอยางเหมาะสม
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2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากการเรียนรูทางทฤษฎีในรายวิชาตาง ๆ แลวสาขาสงเสริมใหนิสิตพัฒนาความสามารถในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข รวมทั้งใหนิสิตเรียนรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการปฏิบัติในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการคิดวิเคราะห การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) ประเมินจากการปฏิบัติและการนําเสนอโดยใชความรูทางดานคณิตศาสตรและสถิติรวมทั้ง
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอใน
ชั้นเรียนและการทํารายงาน
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาของสาขาการเงิน
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

2. ความรู

3

4

5

1

2

205111* การฝกอาน

 



 

205371* ภาษาอังกฤษธุรกิจ

 



213102* หลักการจัดการและพฤติกรรมองคกร





213130* หลักการตลาด



4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3.ทักษะทางปญญา
3

1

2

3

4

1













 















 















 









 




213260* การจัดการทุนมนุษย

















213270* การจัดการการปฎิบัตกิ าร









 



213303* กฎหมายธุรกิจ



 



 



213371* การจัดการการปฏิบัตกิ ารเบื้องตน







 



 

214114* เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน







 



214115* เศรษฐศาสตรมหภาคเบื้องตน







 

222103* หลักการบัญชีการเงิน







222200* การบัญชีเพื่อการจัดการ







808101 การเงินธุรกิจ
808201 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเงิน

2

3

4

5. ทักษะในการวิเคราะห
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1



2

3

4
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
808202 วิเคราะหเชิงปริมาณทางการเงินและการ
สรางแบบจําลองความเสี่ยง
808203 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

2

3

4

 

2. ความรู
5

2

3

 












 















 







 







 

808306 ตลาดการเงินระหวางประเทศ



808311 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน



808204 ทฤษฎีทางการเงิน
808301
808302
การเงิน
808303
808304
การเงิน
808305

ภาษาอังกฤษสําหรับการเงิน 1
กฎหมายและจรรยาบรรณในวิชาชีพทาง
หลักการลงทุน
การวิเคราะหและการบริหารความเสี่ยงทาง



ระเบียบวิธีวิจัยทางการเงิน

808312 การวิเคราะหโครงการ

3.ทักษะทางปญญา

1

 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1

2

3

4

1

2

3

 






































































































































 





808313 เทคโนโลยีทางการเงิน









808314 การเงินเชิงพฤติกรรม



 

























 

4

5. ทักษะในการวิเคราะห
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

1

















































 

 













































 















 









 



 





808322 การบริหารกลุม หลักทรัพย







808323 วาณิชธนกิจ







808325 การวิเคราะหและประเมินมูลคาตราสารทุน



808326 ตราสารอนุพันธทางการเงิน







808327 การลงทุนเนนคุณคา

3.ทักษะทางปญญา

5. ทักษะในการวิเคราะห
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5

808321 การวางแผนการเงินสวนบุคคล

808324 การวิเคราะหและประเมินมูลคาตราสารหนี้

2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

















 









2


3

4








808331 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกันภัย



 













 





 



 



808332 การประกันชีวิต



 













 





 



 



808333 การประกันวินาศภัย



 













 





 



 



808334 การบริหารความเสีย่ งขององคกร



 





















 



 



808335 วิศวกรรมทางการเงิน































 























808401 ภาษาอังกฤษสําหรับการเงิน 2
808402 บรรษัทภิบาล





808403 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

808491 สัมมนาทางการเงิน

2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3.ทักษะทางปญญา

3

4

5

1

2

3

1

2

3



















4

1

2

3

4







5. ทักษะในการวิเคราะห
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4









808493 สหกิจศึกษา









 





 

















808494 การฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ









 





 

















808498 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 1



















 







 









808499 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 2



















 







 









หมายเหตุ: * เปนรายวิชาที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาอื่น ไดเทียบเคียงผลการเรียนรูของสหวิชานี้เขาสูผ ลการเรียนรูของหลักสูตรนี้ ผลการเรียนรู 5 ดานมีดังตอไปนี้
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การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ.2560
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ปฏิบัติตนเปนคนตรงตอเวลา มีจิตสาธารณะ
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1.2.1 สอดแทรกแนวคิดทางคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและการแสดงออก
ที่มุงสูความสําเร็จในระหวางการเรียนการสอน โดยเนนย้ําในเรื่องการเขาเรียน
การสงงานตรงเวลา และการไมทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานผูอื่น
1.2.2 วิเคราะหประเด็นปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม หรือกรณีศึกษาของ
บุคคลตัวอยางที่ใชคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต
1.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพ การทําโครงงาน
ที่ใชแนวคิด วิธีการทางดานคุณธรรม จริยธรรม
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1.3.1 กําหนดวิธีการประเมินผลหรือคะแนนในเรื่องการแสดงออกทางดานคุณธรรม
จริยธรรมในแตละกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชในรายวิชา การมาเรียน
สงงานตรงเวลา และไมทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานผูอื่น กลาที่จะ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาในการเรียน
1.3.2 กําหนดวิธีการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ ทางวิชาชีพ หรือ
ประสิทธิผลของการเขารวมกิจกรรมดานจิตสาธารณะ
2. ดานความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
2.1.1 ใหมีความรูและทักษะการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทั้งดานการฟง การพูด
การอานและการเขียน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใหนิสิตมีรสนิยมทางสุนทรียะทางศิลปะ
และดนตรี และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
2.1.2 ใหมีความรูรอบทั้งดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร เพื่อทํา
ใหเกิดการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก ทําใหรักโลก
รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดลอม และสามารถอยูรอดในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ทั้งนี้เพื่อทําใหเกิดการปรับตัวใหเขากับสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก
2.1.3 ใหมีความรูเพื่อนําไปพัฒนาทักษะการใชชีวิต การดูแลตนเอง และดํารงตน
อยางมีความสุข ดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
2.2.1 บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ การสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ
2.2.2 ใชการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)
2.2.3 ใชการสอนแบบการทดลองเปนฐาน (Experimental-based Learning)
2.2.4 ใชการสอนโดยโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning)
2.2.5 ใชการสอนโดยบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning)
2.2.6 ศึกษานอกสถานที่ (Field Trips)
2.2.7 ใชการเรียนการสอนแบบทีม (Team Teaching)
2.2.8 ใชการเรียนการสอนโดยชุมชนเปนฐาน (Community-based Learning)
2.2.9 ใชการสอนแบบเนนวิจัยเปนฐาน (Research-based Learning )
2.2.10 ใชการปฏิบัติงานกับแหลงประสบการณวิชาชีพ / สถานประกอบการ
(Professional Training / Co-operative Education)
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
2.3.1 ประเมินความรูและทักษะโดยการทดสอบแบบขอเขียน สอบปฏิบัติ
สอบปากเปลา และการสังเกต พฤติกรรรมการเรียนรู
2.3.2 ประเมินทัศนคติของการเรียนรู โดยการใชแบบสอบถาม หรือแบบรายงานตนเอง
2.3.3 ประเมินผลงานที่นิสิตไดรับมอบหมาย
2.3.4 ประเมินผลโดยแหลงประสบการณวิชาชีพ /สถานประกอบการ
2.3.5 ประเมินผลโดยใชแบบทดสอบวัดความรอบรู
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
3.1.1 วิเคราะห สังเคราะห นําความรอบรูทั้งดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ
วิทยาศาสตร ไปใชใหเกิดการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก
ทําใหรักโลก รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดลอม และสามารถอยูรอดในการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้เพื่อนําไปประยุกตใชในสถานการณจริง ทําให
เกิดการปรับตัวใหเขากับสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก
3.1.2 แสดงออกถึงการมีวิจารณญาณคิดแบบองครวม โดยสามารถเชื่อมโยงความรู
ระหวางมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตรได และคิดสรางสรรค
ใฝเรียนรู และผลงานนวัตกรรม
3.1.3 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะของการเปน
ผูประกอบการ
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3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
3.2.1 ใชการเรียนการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)
3.2.2 ใชการเรียนการสอนแบบการทดลองเปนฐาน (Experimental-based
Learning)
3.2.3 ใชการเรียนการสอนโดยโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning)
3.2.4 ใชการเรียนการสอนโดยการทํางานเปนฐาน (Work-integrated Learning)
3.2.5 ใชการเรียนการสอนนอกสถานที่ (Field Trips)
3.2.6 ใชการเรียนการสอนแบบเนนทํางานเปนทีม (Team-based Learning)
3.2.7 ใชการเรียนการสอนแบบเนนกิจกรรม (Activity-based Learning)
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
3.3.1 ประเมินความรูและทักษะโดยการทดสอบแบบขอเขียน สอบปฏิบัติ
สอบปากเปลา
3.3.2 ประเมินกระบวนการทํางานเปนทีมและการสังเกตพฤติกรรรมการเรียนรู
3.3.3 ประเมินผลงานที่นิสิตไดรับมอบหมาย
3.3.4 ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา
3.3.5 ประเมินผลโดยใชแบบทดสอบวัดความรอบรู
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1.1 แสดงออกถึงความสามารถในการทํางานเปนทีม มีความเปนผูนํา และมี
มนุษยสัมพันธ
4.1.2 ปรับตัวใหอยูในสังคมที่ตางวัฒนธรรมได
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.2.1 ใชการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูแบบรวมมือ (Co-operative and
Collaborative Learning) โดยสงเสริมความรับผิดชอบตอการเรียนรู ของ
ตนเองและเพื่อนรวมกลุม
4.2.2 ใหนิสิตคนควาเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง (Investigative and Life Long
Learning)
4.2.3 ใชการเรียนการสอนแบบเนนทํางานเปนทีม (Team-based Learning)
4.2.4 ใชการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning Approach)
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4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.3.1 ประเมินความรับผิดชอบการมีสวนรวมของผูเรียนในกิจกรรมการเรียนการ
สอนตาง ๆ
4.3.2 ประเมินผลงานที่นิสิตไดรับมอบหมายและวัดผลแบบเพื่อนประเมินเพื่อน
(Peer evaluation) โดยใหเพื่อนในกลุมประเมินพฤติกรรมการทํางาน
4.3.3 ประเมินทัศนคติของการใชชีวิตและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการใช
แบบสอบถาม หรือแบบประเมินตนเอง
5. ดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดา นการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล
แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง และรูเทาทัน
5.1.2 แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสาร วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็น
เนื้อหา ทั้ง การพูด การเขียน และการนําเสนอ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.1 บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ การสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ
5.2.2 ใชการเรียนการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)
5.2.3 ใชการเรียนการสอนแบบการทดลองเปนฐาน (Experimental-based
Learning)
5.2.4 ใชการเรียนการสอนโดยโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning)
5.2.5 ใชการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning)
5.2.6 ใชการเรียนการเรียนการสอนแบบเนนทํางานเปนทีม (Team-based
Learning)
5.2.7 ใชการเรียนการเรียนการสอนแบบสัมมนา (Seminar)
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดา นทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1 ประเมินความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียน การนําเสนอ
จากผลงานที่ไดรับมอบหมาย หรือจากการสัมมนา
5.3.2 ประเมินความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การนําเสนอจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย หรือจากการสัมมนา
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ.2560
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ผลการเรียนรู
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

2. ความรู
5

3. ทักษะทางปญญา

1

2

3

1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ
5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสารและการใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 4
3
4
1
2
1
2

กลุมวิชาภาษา
001201 ทักษะภาษาไทย























001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน























001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา























001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
กลุมวิชามนุษยศาสตร























001221 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา























001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม













001224 ศิลปะในชีวิตประจําวัน







001225 ความเปนสวนตัวของชีวิต







001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล





001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา





001228 ความสุขกับงานอดิเรก











001229 รูจักตัวเอง เขาใจผูอ ื่น ชีวิตที่มีความหมาย













001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน









001242 การคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม
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ผลการเรียนรู
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

2. ความรู
5

3. ทักษะทางปญญา

1

2

3

1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ
5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสารและการใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 4
3
4
1
2
1
2

กลุมวิชาสังคมศาสตร
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต





























001233 ไทยกับประชาคมโลก























001234 อารยธรรมและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น























001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม























001236 การจัดการการดําเนินชีวิต























001237 ทักษะชีวิต























001238 การรูเทาทันสื่อ























001239 ภาวะผูนํากับความรัก



001251 พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม









001252 นเรศวรศึกษา









001253 การเปนผูประกอบการ
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร







001271 มนุษยกับสิ่งแวดลอม





001272 คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน





001273 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน





001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
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ผลการเรียนรู

1. คุณธรรม จริยธรรม

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1

001275 อาหารและวิถีชีวิต



001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว



001277 พฤติกรรมมนุษย



001278 ชีวิตและสุขภาพ



001279 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน



2

3

4

2. ความรู
5

1


2

3. ทักษะทางปญญา



4

3

1

2










































3

4. ทักษะความสัมพันธ
5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสารและการใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 4
3
4
1
2
1
2





















กลุมวิชาพลานามัย
001281 กีฬาและออกกําลังกาย
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ค)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
กําหนดใหมีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนิสิตเปนสวนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์
ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
การทวนสอบในระดับรายวิชา ใหนิสิตประเมินตนเองถึงผลการเรียนรูในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอนโดยมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมเปนกรรมการ
การทวนสอบในระดั บ หลั กสู ต รสามารถทํ าไดโดยมีระบบประกัน คุณ ภาพภายในสถาบัน อุดมศึ กษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
การกําหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต โดยสํารวจผลการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบ
ครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงาน โดยการสํารวจจะดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลาใน
การหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การแบบสงแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
(3) การประเมินจากศิษยเกา ที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอ
ขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
(4) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษตอความพรอมของ
นิสิตในการเรียนและคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาองคความรูของนิสิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1. นิสิตทีมีสิทธิ์ไดรับปริญญา 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
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3.2. นิสิตที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
3.2.1. เปนนิสิตภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2. ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2.3. ใหนิสิตที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุ ไวในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคํารองแสดง ความจํานง
ขอสําเร็จการศึกษาตอสวนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นอาจไมได
รับการพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติใหปริญญาในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวแกอาจารยใหม เพื่อใหมีความรูเ กี่ยวกับกฎระเบียบตางๆ และเขาใจ
นโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการสอนใหกับอาจารยใหม
(3) ใหคําแนะนําแนวทางในการที่จะกาวหนาในวิชาชีพอาจารย
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนรอง
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
คณะแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร และใหมีการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยกํากับดูแลและดําเนินการ
บริหารหลักสูตร ดังนี้
1.1 กอนเปดภาคเรียนมีการเตรียมการสอน เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน ตรวจสอบความพรอม
ของหองปฏิบัติการและอุปกรณตางๆ ที่ตองใช
1.2 มอบหมายอาจารยประจํารายวิชาหรือบุคลากรสนับสนุนประเมินความตองการ ความพึงพอใจของนิสิต
ตอการเรียนการสอน ทุกภาคเรียน เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน
1.3 คณะกรรมการหลักสูตรประชุมหลักสูตรเปนระยะๆเพื่อติดตามผลการดําเนินงานและปรับปรุงหลักสูตร
1.4 ปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ปตามหลักเกณฑของ ศธ.
2. บัณฑิต
2.1 มีการจัดการสํารวจ หรือนําขอมูลวิจัยที่เกี่ยวของกับความตองการของตลาดแรงงาน มาใชเปนขอมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตร
2.2 มีการจัดการสํารวจความพอใจของผูใชบัณฑิต เมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
หลักสูตร
3. นิสิต
3.1 คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปญหาในการเรียน สามารถ
ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะทําหนาที่อาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ
ใหแกนิสิต และทุกคนมีการกําหนดชั่วโมงวาง (Office Hours) เพื่อใหนิสิตสามารถเขาปรึกษาได นอกจากนี้ คณะยังมี
นักวิชาการศึกษา ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางดานวิชาการ และยังมีนักกิจการนิสิต ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางดาน
กิจกรรม
3.2 สถานที่และอุปกรณการสอน การปฏิบัติการ และการผลิตผลงานวิจัย ใชสถานที่ของคณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร และ อาคารอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีหองเรียนพรอมสิ่งอํานวยความสะดวก
เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพ มีหองปฏิบัติการ มีหองคอมพิวเตอร มีระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิคส และมี
ความพรอมดานตําราหนังสือ เอกสารสิง่ พิมพ และสื่อการเรียนการสอนเพื่อประกอบการเรียนการสอนของทุกรายวิชา
3.3 การอุทธรณของ/นิสิต เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยวินัยนิสิต พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก)
4. คณาจารย
4.1 การรับอาจารยใหม
(1) อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
(2) มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
(3) มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตและมีประสบการณทํา
วิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
(4) ผานการคัดเลือกและสัมภาษณโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเขาใจถึงวัตถุประสงคและ
เปาหมายของหลักสูตรตลอดจนวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
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4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร คณาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการ
ประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่
จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
4.3 คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ สัดสวนอาจารยตอนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา ใหเปนไปตาม
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สกอ.สําหรับอาจารยพิเศษหรือวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณ ตรงจากการปฏิบัติมาใหกับนิสิต ดังนั้น
คณะกําหนดนโยบายวารายวิชาเฉพาะรอยละ 20 % จะตองมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอยาง
นอยวิชาละ 1 ครั้ง สําหรับอาจารยพิเศษ นั้น จะตองเปนผูมีประสบการณตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอยางต่ําปริญญาโท
4.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
- การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง มีการกําหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิของบุคลากรใหตรงตาม
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ และตองผานการคัดเลือกตามกระบวนการคัดเลือกของ คณะและมหาวิทยาลัย
- การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในงาน โดยการ ฝกอบรม ศึกษาดู
งาน และรวมทํางานวิจัยกับอาจารย เพื่อเปนการสนับสนุนการสอนอยางตอเนื่อง และเพื่อที่จะสามารถใหบริการกับ
อาจารยและนิสิตไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
5.2 การเรียนการสอน เป นหลัก สู ตรปริญ ญาตรี โดยใชภ าษาไทยและอั งกฤษ โดยรั บนิ สิตชาวไทยและ
ชาวตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี ในการดําเนินการสอน เรียนวันจันทร เวลา 8.00-17.00 น. แบง
ออกเปน 3 ภาคการเรียน คือ ภาคการศึกษาตน (สิงหาคม-ธันวาคม) ภาคการศึกษาปลาย (มกราคม-เมษายน) และ
ภาคฤดูรอน (พฤษภาคม-กรกฎาคม) ซึ่งฤดูรอนเปนการฝกวิชาชีพ
5.3 การประเมินผูเรียน ผูสอนจะมีการประเมินการเรียนการสอน ไดแก การประเมินจากชิ้นงานที่ ไดรับ
มอบหมาย การสอบกลางภาค และปลายภาค และจะประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 สถานที่และอุปกรณการสอน
สถานที่และอุปกรณการสอน การปฏิบัติการ และการผลิตผลงานวิจัย ใชสถานที่ของคณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร และ อาคารอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีหองเรียนพรอมสิ่งอํานวยความสะดวก
เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพ มีหองปฏิบัติการ มีหองคอมพิวเตอร มีระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิคส และมี
ความพรอมดานตํารา หนังสือ เอกสารสิ่งพิ มพ และสื่อการเรียนการสอนเพื่อประกอบการเรียนการสอนของทุ ก
รายวิชา
6.2 หองสมุด
มหาวิทยาลัยฯ มีแหลงความรูที่สนับสนุนวิชาการทางดานบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร การบัญชี
นิเทศศาสตร จํานวนทรัพยากรสารสนเทศสําหรับบริการ กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- หนังสือภาษาไทย จํานวน 58,057 รายชื่อ
- หนังสือภาษาอังกฤษ 19,711 รายชือ่
- วารสารภาษาไทย จํานวน 308 หัวเรื่อง
- วารสารตางประเทศ จํานวน 31 หัวเรื่อง
- ฐานขอมูลออนไลน จํานวน 24 ฐาน Audio-Visuals ภาษาไทย 3,900 ไฟล

86

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1 ตัวบงชี้หลัก (Core KPIs)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตมีคุณภาพอยางนอยตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด โดยมีตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
7.1.1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
7.1.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
7.1.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
7.1.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
7.1.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นปการศึกษา
7.1.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ ปดสอนในแตละป
การศึกษา
7.1.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่
แลว
7.1.8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
7.1.9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง
7.1.10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรบั การพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอ ยกวารอยละ 50 ตอป
7.1.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสดุ ทาย/บัณฑิตใหมที่มตี อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.1.12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
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เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพรหลักสูตร
เกณฑการประเมินผลการดําเนินการ เปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตองมีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายตัวบงชี้
บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1-5) และตัวบงชี้ที่ 6-12 จะตองดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายอยางนอยรอยละ 80 ของตัว
บงชี้ในปที่ประเมิน ผลการประเมินการดําเนินการจะตองเปนไปตามหลักเกณฑนี้ตอเนื่องกัน 2 ป จึงจะไดรับรอง
วาหลักสูตรมีมาตรฐานเพื่อเผยแพรตอไป และจะตองรับการประเมินใหอยูในระดับดีตามหลักเกณฑนี้ตลอดไป
เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอยางตอเนื่อง
7.2 ตัวบงชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา ( Expected Learning Outcomes )
Expected Learning Outcomes ที่เปนตัวบงชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่กําหนดใน มคอ.2 จะถูก
ควบคุมตัวบงชี้ใหบรรลุเปาหมายโดยคณะ/หลักสูตร/สาขา
ป
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
2560
2561
2562
2563
2564

รอยละของนิสิตที่สอบผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการเงินอยางนอย 1 ใบ ภายในปสุดทายของการเรียนการสอน
รอยละของนิสิตที่สอบผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการเงินอยางนอย 1 ใบ ภายในปสุดทายของการเรียนการสอน
รอยละของนิสิตที่สอบผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการเงินอยางนอย 1 ใบ ภายในปสุดทายของการเรียนการสอน
รอยละของนิสิตที่สอบผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการเงินอยางนอย 1 ใบ ภายในปสุดทายของการเรียนการสอน
รอยละของนิสิตที่สอบผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการเงินอยางนอย 1 ใบ ภายในปสุดทายของการเรียนการสอน

รอยละ 15
รอยละ 20
รอยละ 25
รอยละ 30
รอยละ 35

7.3 ตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ กํากับ ติดตาม ประเมินตัวบงชี้
ใหบรรลุเปาหมาย โดยมหาวิทยาลัย
ที่
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย
คาเปาหมาย
1 รอยละของรายวิชาเฉพาะดานทั้งหมดที่เปดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมา รอยละ 100
บรรยายพิเศษอยางนอย 1 ครั้ง
2 รอยละของนิสิตที่สอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รอยละ 50
3 รอยละของนิสิตที่สอบเทคโนโลยีสารสนเทศผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รอยละ 50
4 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา
รอยละ 90
5 นิสิต/บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแลวสรางชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ
รอยละ 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธการสอน
- การประชุมรวมของอาจารยในหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนําหรือขอเสนอแนะ
ของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
- การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถามหรือการสนทนา
กับกลุมนิสิต ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน
- ประเมินจากการเรียนรูของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2. การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
- การประเมินการสอนโดยนิสิต ในดานวิธีการสอน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงค
รายวิชา ชึ้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอน ของทุกรายวิชา ในปลายภาค
การศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรจะประเมินจาก ผูมีสวนเกี่ยวของ เชน คณาจารยในสาขาวิชา และผูใชบัณฑิต โดย
จะติดตามบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาโดยสํารวจขอมูลจากนายจางและ/หรือผูบังคับบัญชาโดยแบบสอบถามและ
การสัมภาษณ จากนั้น คณะกรรมการประเมินหลักสูตรทําการวิเคราะหและประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช
ขอมูลยอนกลับของผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต เพื่อประกอบการประเมิน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ไดรับการแตงตั้ง
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูลผลประเมินหลักสูตร จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม
และนํารายวิชามาดําเนินการปรับปรุงแกไขโดย นําเสนออาจารยผูรับผิดชอบแตละรายวิชา แลวอาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชาเสนอผลกับภาควิชา เพื่อทําการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาทบทวนผลการ
ดําเนินงาน เพื่อปรับปรุงแกไขหลักสูตรตอไป

