1

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิทยาเขต/คณะ

คณะบริหารธุรกิจ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Business Administration Program in Finance
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
ชื่อยอ (ไทย):
บธ.บ. (การเงิน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Business Administration (Finance)
ชื่อยอ (อังกฤษ): B.B.A. (Finance)
3. วิชาเอก ประกอบดวย
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
138 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย เอกสารและตําราใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
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5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2556
วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2556
วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มเผยแพร คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักวางแผนการเงินสวนบุคล
(2) ผูจัดการกองทุน
(3) นักบริหารความเสี่ยง
(4) นักวิเคราะหหลักทรัพย
(5) ผูตรวจสอบทางการเงิน
(6) นักการเงิน
(7) นักลงทุน
(8) พนักงานบริษัท ธนาคาร ตลาดหลักทรัพย
(9) เจาหนาทีท่ างการเงินของเอกชน รัฐบาล
(10) นักวิเคราะหนโยบายและแผน
(11) เจาของกิจการ
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. นางสาวกมลวรรณ พิมพแพทย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) พ.ศ.,2545
เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
2. นางสาวเดือนรุง ชวยเรือง ตําแหนงอาจารย ศ.ม.(เศรษฐศาสตร) พ.ศ.,2544
เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
3. นางสาวอุมาพร สุทธิ์คุณ ตําแหนงอาจารย บธ.ม.(การเงินและการธนาคาร) พ.ศ.,2553
เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
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4. นางสาวสมสวน เตชะพะโลกุล ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย บธ.ม. (บริหารการเงิน) พ.ศ.,2540
เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
5. นางสาววราลี ศรีสมบัติ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ศ.ม. (เศรษฐศาสตร) พ.ศ.,2542
เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตร สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
ที่ไดกลาวถึงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค เนื่องจากการที่ประเทศไทยเปนสมาชิก
กลุมขอตกลงทางการคาและขอตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศตาง ๆ ทําใหมีการแขงขัน การใชขอมูลเพื่อ
การตัดสินใจ และการบริหารจัดการที่มีความหลากหลาย เชน ดานการบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน และ
การบัญชี รวมถึงการเปดเขตการคาเสรี ซึ่งทําใหตลาดแรงงานมีการแขงขันกันแบบเสรีมากขึ้น อีกทั้งการ
จัดการเรียนการสอนที่สามารถเปดโอกาสใหกับผูเรียนสามารถเลือกหลักสูตรและแผนการเรียนที่เหมาะสม
และเทียบโอนไดอยางเสรี อันสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 3 เนนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและ
ยั่งยืน ในการใชการบริหารจัดการความรู ที่เนนทั้งทางทฤษฎีและแนวปฏิบัติที่สามารถนําไปประยุกตใชกับ
สถานการณจริง โดยเนนการสรางทักษะ 3 ดาน คือ ดานการวางแผนและการวิเคราะหทางธุรกิจ ดาน
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ อีกทั้งมุงเนนใหนักศึกษา
เพิ่ มพู น ความรู ใ นดา นการวิ จั ย ซึ่ ง เปน พื้น ฐานของการเพิ่ม องคค วามรู ใ หม ท างวิท ยาการต า งๆ ในการ
ประกอบวิชาชีพ อันสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยที่ 3 ที่เนนดานการสรางศักยภาพและความสามารถ
เพื่ อการพัฒนาทางวิ ทยาการและทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ ในสถานการณที่ยุคขอมูลขา วสาร มีก าร
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในการบูรณาการความรูแขนงตางๆ ทางดานธุรกิจ อุตสาหกรรม เพื่อสงเสริม
ใหเกิดการเรียนรู ความสะดวกและความเหมาะสมในการแปลงขอมูลขาวสาร และการใชเครื่องมือตางๆ
เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจในเชิงธุรกิจในทุกๆ ดาน ซึ่งองคประกอบเหลานี้อยูภายใต
กระบวนการบริ หารจัด การดานทรัพ ยากรที่ดีแ ละมีป ระสิทธิ ภ าพ คํ านึ งถึง จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพทั้งตอตนเองและสวนรวม
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลั ก สู ต ร เพื่อพัฒ นาทางสัง คมและวั ฒนธรรม ไดมี ก ารพิจ ารณาจากจุ ด เด น
ทางดานสังคมและวัฒนธรรมไทย ที่เปนเอกลักษณและเปนสิ่งที่อยูคูกับประเทศมาชานาน การใหความ
ชวยเหลือดวยรอยยิ้มและไมตรีจิต การสงเสริมใหมีการแบงปนความรูที่เปนภูมิปญญาไทย ซึ่งเปนการสราง
โอกาสดีและกอใหเกิดองคความรูใหม การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะและมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อสรางความเปนอยูที่ดีในสังคมและชุมชนโดยการใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการ เพื่อสรางความมั่นคงใหกับสังคมและชุมชน ลดการทําลายสิ่งแวดลอม อันทํา
ใหคุณภาพชีวิตและสังคมของประเทศไทยไดอยูอยางยั่งยืนตามแนวพระราชดําริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากกระแสโลกาภิ วั ฒ น แ ละการค า เสรี เป น ป จ จั ย ภายนอกที่ มี ผ ลต อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต โดยเฉพาะการพัฒนารายวิชาสําหรับผูเรียน จะตองใหความสําคัญกับการเรียนรูทักษะ
ความสามารถ ในการเลือกใชกลยุทธ และกลวิธีทางการบริหารเฉพาะดานที่มีความเหมาะสมเปนไปตาม
พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ในการพั ฒ นาความรู ด า นวิ ช าชี พ อย า งต อ เนื่ อ ง และมี คุ ณ ภาพเพิ่ ม ขึ้ น ใน
ระดับประเทศและระดับสากล พัฒนาบุคลากรที่มีความรู ทักษะทางปญญา และความชํานาญอยางมืออาชีพ
มีคุณธรรมและจริยธรรม และสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่ตองการเปนผูนําในการจัดการศึกษา
ในระดับสากล
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลกระทบตอ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย มุงสูการเปนผูนําทางดานเทคโนโลยี ซึ่งหลักสูตรครอบคลุมพันธกิจดานตางๆ อัน
ประกอบด ว ย การมุ ง เน น วิ ช าชี พ บนพื้ น ฐานทางด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ มี คุ ณ ภาพและมี
ความสามารถพรอมที่แขงขันเขาสูโลกอาชีพ การพัฒนาการสื่อสาร การพัฒนานักวิจัย สรางองคความรูและ
ทักษะทางวิชาชีพใหเกิดขึ้น การเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการเผยแพรความรูทางวิชาการ การ
ถา ยทอดความรู และสร างมูล ค า เพิ่ ม ใหแ ก ชุมชน องคก าร โดยเนน ความคิดสร า งสรรค ความรู ที่เ ป น
ประโยชนตอชุมชน รวมถึงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการรักษาสิ่งแวดลอมและการใชชีวิตอยางพอเพียง
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
คณะศิ ล ปศาสตร คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ส อนในกลุ ม วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปตาม
รายละเอียดในหมวดที่ 3หัวขอที่ 3.1.3

5
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
รายวิชาที่เปดสอนเพื่อใหบริการแกสาขาวิชาอื่นไดแก วิชาการเงินธุรกิจ เศรษฐศาสตรจุลภาค
เศรษฐศาสตรมหภาค และหลักเศรษฐศาสตร
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รต อ งประสานกั บ อาจารย ผู แ ทนจากคณะอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ดานเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและการสอบ รวมทั้งความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต) สาขาวิชาการเงิน

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มุงมั่นผลิตบัณฑิตดานบริหารธุรกิจ
ที่มีความรูความสามารถทางดานวิชาชีพ บนพื้นฐานดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มี
คุณภาพและมีความสามารถพรอมเขาสูการประกอบอาชีพ ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่กลาววา “สรางคนสู
งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลกอาชีพ”
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความสามารถปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการบริหารทางดานการเงิน
รวมถึงการเปนผูมีความรูความสามารถในงานบริหารทั่วไป การติดตอประสานงาน การควบคุมและการ
ติดตามประเมินผล
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมคี วามสามารถเชิงวิเคราะห สามารถทําวิจัยและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรูทันตอสถานการณที่มีการเปลีย่ นแปลง และสามารถนําไป
วิเคราะหสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบันรวมถึงความสามารถในการประเมินสถานการณทจี่ ะเกิดขึ้นใน
อนาคต รวมทัง้ ฝกใหเปนผูสรางสรรคและรูจักปรับปรุงตนเองใหเปนผูมีความกาวหนาเสมอรูจักการแกไข
ปญหาและสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูบริหารทางการเงิน มีความเปนมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนดํารงรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานตามที่ สกอ.
กําหนด

กลยุทธ
 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให
 ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
สอดคลองกับความตองการ
ความตองการของ
ของอุตสาหกรรมและการ
ผูประกอบการดาน
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต

หลักฐาน/ตัวบงชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

 พัฒนาบุคลากรดานการเรียน  สนับสนุนบุคลากรดานการ
การสอนและบริการวิชาการ
เรียนการสอนใหทํางาน
ใหมีประสบการณจากการ
บริการวิชาการแกองคกร
นํา ความรู มาปฏิบัติงานจริง
ภายนอก

 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิต
ของสถานประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรูความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต
 ปริมาณงานบริการวิชาการ
ตออาจารยในหลักสูตร
 การศึกษาตอ
 การฝกอบรม - ดูงาน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
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2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตผิ ขู าศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาผูมีสิทธิเขาศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ตองมีคุณสมบัติดังนี้
2.2.1 รับผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา
2.2.2 รับผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
เขาศึกษาโดยเทียบโอนหนวยกิต
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
โดยวิธีการสอบคัดเลือกตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาตอระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี้
- การรับตรงในระบบโควตา
- การสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- การสอบคัดเลือกผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ขาดทักษะและความรูดานภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษา
จัดการเรียนเสริมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรใหนักศึกษากอนเปดภาคการศึกษาและระหวาง
ภาคการศึกษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
2.5.1 จํานวนนักศึกษาที่จะรับตามคุณสมบัติขอที่ 2.2.1
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557
2558
ชั้นปที่ 1
70
70
70
70
ชั้นปที่ 2
70
70
70
ชั้นปที่ 3
70
70
ชั้นปที่ 4
70
รวม
70
140
210
280
คาดวาจะจบการศึกษา
70
2.5.2 จํานวนนักศึกษาที่รับตามคุณสมบัติขอที่ 2.2.2
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557
2558
ชั้นปที่ 1
35
35
35
35
ชั้นปที่ 2
35
35
35
รวม
35
70
70
70
คาดวาจะจบการศึกษา
35
35
35
-

2559
70
70
70
70
280
70

2559
35
35
70
35

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ

คาบํารุงการศึกษา

2555
1,050,000

2556
2557
2558
2559
3,100,000 4,550,000 5,600,000 5,600,000

คาลงทะเบียน

661,500

1,953,000 2,866,500 3,528,000 3,528,000

เงินงบประมาณแผนดิน

700,000
2,411,500

750,000 800,000 850,000 900,000
5,803,000 8,216,500 9,978,000 10,028,000

รวมรายรับ
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน

ปงบประมาณ
2555

2556

2557

2558

2559

1. คาใชจายบุคลากร

424,152

7,164,659

7,522,892

7,899,036

8,293,988

2. คาใชจายดําเนินงาน
(ไมรวม3)
3. ทุนการศึกษา

237,270

5,358,657

5,626,590

5,907,919

6,203,315

0

0

0

0

0

4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย

429

227,789

239,178

251,137

263,694

รวม (ก)

661,851

12,801,105

13,388,660

ข. งบลงทุน

3,733

672,137

705,744

741,031

778,083

คาครุภัณฑ

47,614

2,400,491

2,520,515

2,646,514

2,778,868

51,347

3,072,628

3,226,259

3,387,545

3,556,951

713,198

15,873,733

16,614,919

17,445,664 18,317,948

210

420

560

ก. งบดําเนินการ

รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา

14,058,092 14,760,997

700

700

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 138 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุมวิชาแกน
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

32 หนวยกิต
3 หนวยกิต
12 หนวยกิต
9 หนวยกิต
6 หนวยกิต
2 หนวยกิต
100 หนวยกิต
37 หนวยกิต
45 หนวยกิต
18 หนวยกิต
6 หนวยกิต

3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ2 เปนรหัสคณะ ( 03 = คณะบริหารธุรกิจ)
หลักที่ 3 เปนรหัสสาขาวิชา (0 = ไมระบุสาขาวิชา 4 = สาขาวิชาการเงิน)
หลักที่ 4 เปนรหัสหมวดวิชา (0 = หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 = หมวดวิชาเฉพาะ)
หลักที่ 5 เปนรหัสกลุม วิชา
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนศิลปศาสตร (1 = ภาษาไทย 2 = ภาษาตางประเทศ
3 = สังคมศาสตร 4 = มนุษยศาสตร 5 = พลศึกษา 6 = นันทนาการ)
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปนวิทยาศาสตร (1 = คณิตศาสตร 2 = วิทยาศาสตร )
- หมวดวิชาเฉพาะ (1 = วิชาแกน 2 = วิชาชีพบังคับ 3-9 = วิชาชีพเลือก)
หลักที่ 6 เปนปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เปนลําดับรายวิชา
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- รายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
3(3-0-6)
01-001-104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Thai for Business Communication)
3(3-0-6)
01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation)
3(3-0-6)
01-001-109 วรรณคดีไทย (Thai Literature)
3(3-0-6)
01-001-110 การเขียนเชิงวิชาชีพ (Thai Writing for Profession)
3(3-0-6)
 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต ประกอบดวย
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
3(3-0-6)
01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
3(3-0-6)
และใหเลือกศึกษาอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)
3(3-0-6)
01-002-206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career)
3(3-0-6)
01-002-211 การอานภาษาอังกฤษ 1(English Reading 1)
3(3-0-6)
01-002-216 การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening)
3(3-0-6)
01-002-217 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English)
3(3-0-6)
01-002-218 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
3(3-0-6)
01-002-219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(English for Communication in Daily Life)
01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน (Fundamental of Chinese)
3(3-0-6)
01-002-221 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese for Communication 1)
3(3-0-6)
01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1 (Chinese to Thai Translation 1)
3(3-0-6)
01-002-223 การแปลภาษาจีนเปนไทย 2 (Chinese to Thai Translation 2)
3(3-0-6)
 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
01-003-101 มนุษยกับสังคม (Man and Society)
3(3-0-6)
01-003-102 มนุษยสัมพันธ (Human Relations)
3(3-0-6)
01-003-103 ระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology)
3(3-0-6)
01-003-104 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม (Life and Social Skills)
3(3-0-6)
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01-003-105
01-003-106
01-003-107
01-003-108
01-003-109
01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106
01-004-108
01-004-109

02-001-101
02-001-103
02-001-104
02-002-101
02-002-104

01-005-101
01-005-116
01-005-124
01-005-125
01-006-101
01-006-105

สังคมกับเศรษฐกิจ ( Society and Economy)
3(3-0-6)
สังคมกับการปกครอง (Society and Government)
3(3-0-6)
สังคมกับสิ่งแวดลอม (Society and Environment)
3(3-0-6)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)
3(3-0-6)
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)
3(3-0-6)
อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)
3(3-0-6)
สันติศึกษา (Peace Studies)
3(3-0-6)
สารสนเทศและการศึกษาคนควา (Information and Study Skills)
3(3-0-6)
จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
3(3-0-6)
ไทยศึกษา (Thai Studies)
3(3-0-6)
การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development )
3(3-0-6)
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน (Human Behavior and Self Development) 3(3-0-6)
 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
คณิตศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
3(3-0-6)
สถิติเบื้องตน (Introduction to Statistics)
3(3-0-6)
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)
3(3-0-6)
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)
3(3-0-6)
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
(Environment and Resource Management)
 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนีห้ รือ
รายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
พลศึกษา (Physical Education)
1(0-2-1)
ลีลาศ (Social Dance)
1(0-2-1)
กีฬาประเภททีม (Team Sports)
1(0-2-1)
กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)
1(0-2-1)
นันทนาการ (Recreation)
1(0-2-1)
นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม (Recreation for Training Courses)
1(0-2-1)
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 หมวดวิชาเฉพาะ 100 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาแกน 37 หนวยกิต ประกอบดวย
03-111-101
03-114-101
03-211-101
03-311-101
03-311-102
03-311-103
03-311-104
03-411-101
03-411-102
03-411-103
03-511-101
03-611-101
03-011-301
03-412-201
03-412-202
03-412-203
03-412-204
03-412-205
03-412-206
03-412-207
03-412-208
03-412-209
03-412-210
03-412-211

หลักการบัญชี (Principles of Accounting)
การบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accounting)
หลักการตลาด (Principles of Marketing)
การภาษีอากร (Taxation)
กฎหมายธุรกิจ (Business Law)
หลักการจัดการ (Principles of Management)
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ (Quantitative Analysis for Business)
การเงินธุรกิจ (Business Finance)
เศรษฐศาสตรจุลภาค (Microeconomics)
เศรษฐศาสตรมหภาค (Macroeconomics)
ระบบสารสนเทศและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
(Information Systems and Computer Usage in Business)
ภาษาอังกฤษเพื่อการโตตอบทางธุรกิจ 1
(English for Business Correspondence 1)
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (Preparation for Co-operative Education)
 กลุมวิชาชีพบังคับ 45 หนวยกิต ประกอบดวย
การเงินการธนาคาร (Money and Banking)
สถาบันและตลาดการเงิน (Financial Institutions and Markets)
การเงินระดับโลก (Global Finance)
หลักการลงทุน (Principles of Investment)
การบริหารสินเชื่อ (Credit Management)
การบริหารการเงิน (Financial Management)
การคลังสาธารณะ (Public Finance)
การวิเคราะหรายงานทางการเงิน (Financial Report Analysis)
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการเงินและการพยากรณ
(Quantitative Analysis in Finance and Forecasting)
การวิเคราะหโครงการลงทุน (Investment Project Analysis)
อนุพันธทางการเงิน (Financial Derivatives)

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

14
03-412-212
03-412-213
03-412-214
03-412-215

การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน (Financial Planning and Control)
3(3-0-6)
การบริหารการเงินสวนบุคคล (Personal Financial Management)
3(3-0-6)
การวิจยั ทางการเงิน (Finance Research)
3(3-0-6)
สัมมนาทางการเงิน (Seminar in Finance)
3(2-2-5)
 กลุมวิชาชีพเลือก 18 หนวยกิต กําหนดใหศึกษาดังนี้
03-413-416 สหกิจศึกษาทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร
6(0-40-0)
(Co-operative Education in Business and Economics)
ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร ซึ่งเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกวิชาชีพ
พ.ศ.2553หรือมติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหเลือกลงทะเบียนวิชา การฝกงานทางธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร
03-413-417 การฝกงานทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร
3(0-40-0)
(Practice in Business and Economics)
และเลือกศึกษาใหครบ 18 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
แขนงวิชาการเงิน
03-413-301 ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศและการเจรจาทางการคาอาเซียน 3(3-0-6)
(International Economic Cooperation and ASEAN Trade Negotiation)
03-413-302 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย (Real Estate Appraisal)
3(3-0-6)
03-413-303 การวิเคราะหหลักทรัพย (Security Analysis)
3(3-0-6)
03-413-304 การบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย
3(3-0-6)
(Risk Management and Insurance)
03-413-305 การบริหารระบบสารสนเทศทางการเงิน
3(3-0-6)
(Management of Financial Information Systems)
03-413-306 วาณิชธนกิจ (Investment Banking)
3(3-0-6)
03-413-307 การเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ (Finance and Economic Development)
3(3-0-6)
03-413-308 การลงทุนในตราสารหนี้ (Fixed Income Security Investment)
3(3-0-6)
03-413-309 การควบรวมและซื้อกิจการ (Mergers and Acquisition)
3(3-0-6)
03-413-410 การเงินสําหรับผูประกอบการ (Entrepreneurial Finance)
3(3-0-6)
03-413-411 คณิตศาสตรการเงิน (Financial Mathematics)
3(3-0-6)
03-413-412 การบริหารสถาบันการเงิน (Financial Institution Management)
3(3-0-6)
03-413-413 กลยุทธการประกันภัย (Insurance Strategies)
3(3-0-6)
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03-413-414 การประเมินทรัพยสินภาครัฐ (Public Property Appraisal)
03-413-415 การประเมินราคาภาคการเกษตร (Agricultural Price Appraisl)
แขนงวิชาเศรษฐศาสตร
03-414-401 หลักเศรษฐศาสตร (Principles of Economics)
03-414-402 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน (Monetary Theory and Policy)
03-414-403 เศรษฐศาสตรการคลัง (Public of Economics)
03-414-404 เศรษฐศาสตรโลก (Global Economics)
03-414-405 ทฤษฎีและนโยบายการเงินโลก (Global Monetary Theory and Policy)
03-414-406 วิจัยทางเศรษฐศาสตร (Economics Research)
03-414-407 เศรษฐศาสตรแรงงานและสถาบัน (Labor and Institution Economics)
03-414-408 เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ (Quantitative Economics)
03-414-409 เศรษฐศาสตรการจัดการ (Managerial Economics)
03-414-410 ประเด็นปญหาเศรษฐกิจปจจุบัน (Current Issues in Economic Problems)
03-414-411 เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economy)
 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระดับปริญญาตรี

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ

01-001-xxx
01-002-101
01-xxx-xxx
02-xxx-xxx
03-111-101
03-311-103
03-411-102

01-002-102
01-xxx-xxx
01-xxx-xxx
02-xxx-xxx
03-114-101
03-211-101
03-411-103

ปการศึกษาที่ 1
ปที่1/ภาคการศึกษาที่1
หนวยกิต ทฤษฏี
วิชากลุมภาษาไทย
3
3
ภาษาอังกฤษ 1
3
3
วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ
1
0
วิชากลุมคณิตศาสตรและ
3
3
วิทยาศาสตร
หลักการบัญชี
3
2
หลักการจัดการ
3
3
เศรษฐศาสตรจุลภาค
3
3
รวม
19
17
ชั่วโมง / สัปดาห = 21
ปที่1/ภาคการศึกษาที่2
หนวยกิต ทฤษฏี
ภาษาอังกฤษ 2
3
3
วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษย
3
3
ศาสตร
วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ
1
0
วิชากลุมวิชาคณิตศาสตรและ
3
3
วิทยาศาสตร
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3
3
หลักการตลาด
3
3
เศรษฐศาสตรมหภาค
3
3
รวม
19
18
ชั่วโมง / สัปดาห = 20

ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตัวเอง
0
6
0
6
2
1
0

6

2
0
0
4

5
6
6
36

ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตัวเอง
0
6
0
6
2

1

0

6

0
0
0
2

6
6
6
37
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01-002-xxx
01-xxx-xxx
03-311-104
03-311-102
03-412-201
03-511-101
03-411-101

01-002-xxx
03-412-202
03-412-206
03-311-101
03-412-210
01-003- xxx

ปการศึกษาที่ 2
ปที่2/ภาคการศึกษาที่1
หนวยกิต ทฤษฏี
วิชากลุมภาษาตางประเทศ
3
3
วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษย
3
3
ศาสตร
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
3
3
กฎหมายธุรกิจ
3
3
การเงินการธนาคาร
3
3
ระบบสารสนเทศและการใช
3
2
โปรแกรมคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
การเงินธุรกิจ
3
3
รวม
21
20
ชั่วโมง / สัปดาห = 22
ปที่2/ภาคการศึกษาที่2
วิชากลุมภาษาตางประเทศ
สถาบันและตลาดการเงิน
การบริหารการเงิน
การภาษีอากร
การวิเคราะหโครงการลงทุน
วิชากลุมสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร
รวม

ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตัวเอง
0
6
0

6

0
0
0

6
6
6

2

5

0
2

6
41

หนวยกิต
3
3
3
3
3

ทฤษฏี
3
3
3
3
3

ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตัวเอง
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6

3

3

0

6

18
18
ชั่วโมง / สัปดาห = 18

0

36

18
ปการศึกษาที่ 3
03-611-101
03-311-101
03-412-204
03-412-205
03-412-213
03-412-207
03-41x-xxx

03-011-301
03-412-203
03-412-208
03-412-209
03-412-210
03-412-212
03-41x-xxx

ปที่3/ภาคการศึกษาที่1
หนวยกิต ทฤษฏี
ภาษาอังกฤษเพื่อการโตตอบทางธุรกิจ
3
3
การภาษีอากร
3
3
หลักการลงทุน
3
3
การบริหารสินเชื่อ
3
3
การบริหารการเงินสวนบุคคล
3
3
การคลังสาธารณะ
3
3
วิชาชีพเลือก 1
3
3
รวม
21
21
ชั่วโมง / สัปดาห = 21
ปที่3/ภาคการศึกษาที่2
หนวยกิต ทฤษฏี
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1
0
การเงินระดับโลก
3
3
การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
3
3
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการเงิน
3
3
และการพยากรณ
การวิจยั ทางการเงิน
3
3
การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
3
3
วิชาชีพเลือก 2
3
3
รวม
19
18
ชั่วโมง / สัปดาห = 20

ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตัวเอง
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
42

ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตัวเอง
2
2
0
6
0
6
0

6

0
0
0
2

6
6
6
38

19

ปที่4/ภาคการศึกษาที่1
สหกิจศึกษาทางธุรกิจและ
03-413-416
เศรษฐศาสตร
รวม

03-412-211
03-412-215
03-41x-xxx
03-41x-xxx
xx-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

ปที่4/ภาคการศึกษาที่2
อนุพันธทางการเงิน
สัมมนาทางการเงิน
วิชาชีพเลือก 3
วิชาชีพเลือก 4
วิชาเลือกเสรี 1
วิชาเลือกเสรี 2
รวม

ปการศึกษาที่ 4
หนวยกิต ทฤษฏี ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตัวเอง
6
6
ชั่วโมง / สัปดาห = 40

0

40

0

0

40

0

หนวยกิต ทฤษฏี ปฏิบตั ิ ศึกษาดวยตัวเอง
3
3
0
6
3
2
2
5
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
18
17
2
35
ชั่วโมง / สัปดาห = 19
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอาน และ
การเขียนประเภทตาง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills, listening,
speaking, reading and writing
01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ หลักการ
เขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of business
letter writing; types of business letters; business-related reports and projects
01-001-107

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย ความรูทั่วไปในการนําเสนอ องคประกอบการนําเสนอ
ประเภทการนําเสนอ หลักและวิธีการนําเสนอ การเตรียมการนําเสนอ และการเลือกสื่อโสตทัศนูปกรณ
Basic Thai language; general knowledge of Thai for presentation; factors of presentation;
types of presentation; principles of presentation; presentation and audio-visual aids select
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01-001-109

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานของวรรณคดีไทย ความหมายและประเภทของวรรณคดีมรดก ความสําคัญ
และคุณคาวรรณคดีมรดก วิเคราะหและประเมินคาวรรณคดีมรดก
Basic Thai literature; definitions and types of heritage literature; importance and value of
heritage literature; analysis and evaluation of heritage literature
01-001-110

การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม
การเขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การเขียนคําขวัญและ
โฆษณา
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches; projects;
articles; slogan and advertisements

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพื้นฐาน การทักทาย การแนะนําตัว การบรรยาย
บุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณในอดีต
และการบรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
Basic English language usage of expressions and structures; greetings and introductions;
describing people; describing things, interest and hobbies; describing places; describing past events;
describing future plans and prediction
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01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาระดับสูงขึ้นเพื่อใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม
ได แ ก การเปรี ย บเที ย บ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น และการเตื อ น การกํ า หนดเงื่ อ นไข ข า ว
หนังสือพิมพ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงานและการศึกษาตอ
Upper level of English language usage for different situations: comparison; instructions
and warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; job application and study application
01-002-205

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวน
เกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนิยามและการจําแนกประเภท การ
เปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการ และบทคัดยอ
English language usage for careers in technical fields: technical terms and work-related
expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; comparison; instructions;
notice and labels; process description and abstracts
01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Career
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคน การใชโทรศัพท
การนัด หมาย การนํ าเสนองาน การบอกคุณสมบัติของสิน คาและบริ ก าร การพู ด ถึง เปา หมายและการ
ตัดสินใจทําธุรกิจ การตอวาและการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ การตรวจสอบความกาวหนา
ของการดําเนินงาน ความเขาใจภาษา และวัฒนธรรม
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English language communication skills for various careers; meeting people; telephoning;
making an appointment; giving presentation; describing products and services; identifying goals and
business decision making; making and dealing with complaints; checking progress on work;
understanding language and culture
01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Reading 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากปริบท องคประกอบ และโครงสราง
ของประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ และเทคนิคการอาน
Using a dictionary; guessing the meanings of words from context; components and
sentence structures; components of reading comprehension; reading skills of finding main ideas and
reading techniques
01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเบื้องตนในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การฟง
ระดับประโยค การฟงบทสนทนา การฟงระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟงเพื่อ
จับใจความและเทคนิคการฟง
Introduction to English listening skills in various situations in daily lives; listening simple
sentences, short dialogues, short paragraphs, short articles and answering the questions; listening
comprehension skills of finding main ideas and listening techniques
01-002-217

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
Industrial English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)
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ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่ใชในงานอุตสาหกรรมเบื้องตน การบรรยายเครื่องมือและ
วิธีการใช การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศและสัญลักษณ การกรอกแบบฟอรมการซอมและ
บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพ การบันทึกรายงาน
Introduction to English language skills in industrial fields; describing tools and tool
using; comparing products; reading signs and symbols; filling in repairing and maintenance forms;
expressing opinions in industrial areas; writing down the reports
01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสนทนาในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา ไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกที่ตั้งและทิศทาง การ
ขอรองและการเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native culture:
greetings and introductions; advice; telephoning; locations and directions; requests and offers; thanking
and apologizing
01-002-219

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
English for Communication in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ การจอง
ตั๋วและการจองหองพัก การสั่งอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญ การนําเสนอขอมูล การนัดหมาย
English skills in daily lives to communicate in various situations: reserving tickets and
reserving accommodation; ordering foods; telephoning; writing important information; presenting
information; and making an appointment
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01-002-220

ภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamental of Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะภาษาจีนเบื้องตน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน ประโยคและไวยากรณ
ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ฝกการสนทนาและอานขอความภาษาจีนสั้นๆ การสรุปเนื้อหาและตอบคําถามเปน
ภาษาจีนอยางพอเขาใจได
Introduction to Chinese language skills: listening, speaking, reading and writing;
basic sentence patterns and grammar; practice of short conversations and reading short messages;
making a summary and answering questions understandably
01-002-221

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําศัพทและสํานวนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวัน ความสามารถในการ
สื่อสารกับบุคคลทั่วไปไดอยางเหมาะสม
Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives; ability to communicate with
other people appropriately
01-002-222

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักวิชาการแปลพื้นฐานและฝกการแปลขอความจากภาษาจีนเปนภาษาไทย รวมทั้งเรียน
วิธีการแปลปากเปลา
Basic translation rules and practice of translating messages from Chinese into Thai and
learning how to translate orally
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01-002-223

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลัก วิช าการแปลชั ้น สูง ไดแ ก การแปลจดหมายทางราชการ การแปลเชิง ธุร กิจ
วิธีการแปลปากเปลา
Advanced translation rules: translating official letters; translating business issues; how
to translate orally

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
01-003-101 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร สังคมกับวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษยในสังคม การจัดระเบียบ
ทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปญหาสังคม
Introduction to social sciences; society and culture; human behavior in society; social
organization; socialization; social institutions; social and cultural changes; social problems
01-003-102

มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย แรงจูงใจกับ
มนุษยสัมพันธในหนวยงาน มนุษยสัมพันธในองคกร การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ มนุษยสัมพันธใน
วัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ
Introduction to human relationship; human behavior and nature; motivation and human
relationship in workplace; human relationship in organizations; communication and human relationship;
human relationship in Thai culture; religious principles and human relationship
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01-003-103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสําคัญของ
การวิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการเก็บ
รวบรวมขอมูล วิธีการทางขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การตีความขอมูลและการนําเสนอ
ขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research process and research
design; variables and research hypothesis; sampling and data collecting; data process and research
analysis; data interpretation and presentation; proposal and report writing
01-003-104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคล กลยุทธ
การบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Forming self-worldviews and attitudes; individual’s duties and responsibilities; selfmanaging strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality and professional
ethics
01-003-105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปดานสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา สถาบัน
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับตางๆ
General knowledge of economic society; the development of economic system and
pricing, economic institution; social and economic development; economic cooperation at various levels
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01-003-106

สังคมกับการปกครอง
3(3-0-6)
Society and Government
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสังคม รัฐและอุดมการณทางการเมือง รูปแบบการปกครองของไทย
สถาบันการเมืองการปกครอง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
General knowledge of society, state and political ideology; types of Thai government
and politics institution; political participation
01-003-107

สังคมกับสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
Society and Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสําคัญของสังคมกับสิ่งแวดลอม แนวความคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม
Importance of society and environment; fundamental concept of ecology; natural
resources and environmental conservation; environmental pollutions; environmental management
01-003-108

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการที่ดี การสราง
ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Introduction to philosophy of sufficiency economy; sufficiency economy and economic
development; sufficiency economy in society and community; sufficiency economy philosophy and
good governance management; self-immunity protection from socioeconomic, application of
sufficiency economy philosophy
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01-003-109

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผูประกอบ
วิชาชีพตอการกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม
กรณีศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตระหนักเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
Introduction to law; background of law; rules and regulations dealing with professions;
professional ethics; human-right; general concepts of ethics and social responsibility; case study related to
realization on professional ethics
01-003-112

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กําเนิดสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) แนวคิดการรวมกลุม
ประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน
เปาหมายและความรวมมือในการพัฒนาดานการเมืองและความมั่นคง การพัฒนาดานเศรษฐกิจและดาน
สังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน
Establishment of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); concepts of ASEAN
integration; ASEAN roles and declaration; ASEAN summits’ regulation and ASEAN charter; goals and
cooperation in political and security, economic and socio-cultural development in the ASEAN region
01-003-113

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกษา ปญหาความขัดแยงและความ
รุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
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Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict and violence
in family, community, nation and international level; non-violence management for conflict resolution
1.4 กลุมวิชามนุษยศาสตร
01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ ระบบการจั ด เก็ บ ทรั พ ยากร
สารสนเทศในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเครื่องมือชวยคน การศึกษาคนควา การ
อางอิง และบรรณานุกรม
General knowledge of information; information resources; storage systems for information
resources in libraries; information resources retrieving and usage of retrieving tools; study skills; citation
and bibliography
01-004-103

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษย สรีรวิทยาที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ เชาวนปญญา และความฉลาดทางอารมณ
บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; genetics; environment and human development; influence of
physiology on human behaviors; perception, learning, and motivation; intelligence and emotional
quotient; personality, adjustment and mental health; social behavior
01-004-106

ไทยศึกษา
Thai Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)
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ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ลักษณะความเชื่อ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ
Background of Thai nationality; characteristics of society; economics; Thai
administration; belief; religion; tradition; rice culture; various aspects of Thai wisdom
01-004-108

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ ทฤษฏี บุ ค ลิ ก ภาพ ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ บุ ค ลิ ก ภาพ
การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ
และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting personality;
personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment; human relationship and
personality; perfect personality development
01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พฤติ ก รรมมนุ ษ ย องค ป ระกอบพฤติ ก รรมมนุ ษ ย การพั ฒ นาตน การพั ฒ นางานและ
พฤติกรรมการทํางาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสัมพันธและสื่อสารเพื่อสรางมนุษย
สัมพันธ การเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข
Human behavior; elements of human behaviors; self-development; work
development and working behaviors; personality, self-adjustment and mental health; human relationship
and communication for building human relationship; happy life enhancement

32
1.5 กลุมวิชาคณิตศาสตร
02-001-101 คณิตศาสตรพนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู
ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules; permutation and
combination; introduction to probability; binomial theorem ; sequences and series
02-001-103

สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงตัวแปรสุม การสุม
ตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณคา และการทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; probability; random variable distribution of random variable;
sampling; distribution of functions of random variable; estimation, hypothesis testing
02-001-104

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุกต พื้นที่
และปริมาตร คาสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได เลขดัชนี ตรรกศาสตร
เบื้องตนและการใหเหตุผล และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measures; ratio, proportion, percentage and application; area
and volume; infrastructure expenses; interest and installment; value added tax and income tax; index;
introduction to logic and reasoning; introduction to statistics

33
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี วิ ท ยาศาสตร กั บ ปรากฏการณ
ธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจําวัน
วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon; energy; electric
and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical in everyday life; evolution and human
genome
02-002-104

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานทางสิ่ ง แวดล อ มและการจั ด การทรั พ ยากร หลั ก นิ เ วศวิ ท ยา และสมดุ ล
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological principles and
natural balance; natural resources; environmental pollution; conservation of natural resources and
environment; environmental impact assessment and environment management
1.7 กลุมวิชาพลศึกษา
01-005-101 พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวลกาย
รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล และ
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

34
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass index; forms of
sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for health
01-005-116

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ ฝกทักษะ
พื้นฐานของการลีลาศในจังหวะตาง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social dance;
practice of social dance
01-005-124

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภททีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬาและการจัดการแขงขันกีฬา
ประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical fitness; rules,
regulations and etiquettes of team sports; competition and competition management of team sports; sports
injuries and first aid

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬาและ
การจัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
01-005-125
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General knowledge of individual sports; training individual sports; building physical
fitness; rules, regulations and etiquettes of individual sports; competition and competition management of
individual sports; sports injuries and first aid
1.8 กลุมวิชานันทนาการ
01-006-101 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความสําคัญ ประเภทของนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อการฝกอบรม เกมส
นันทนาการ การอยูคายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; types of
recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recreational activities for training
courses; recreational games; camping and appropriate recreational activities
01-006-105

นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม
1(0-2-1)
Recreation for Training Courses
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของนันทนาการ การเปนผูนํานันทนาการ
ในการฝกอบรม ฝกปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝกอบรม และการเลือกใชกิจกรรม
นันทนาการใหเหมาะสมกับการอบรมตาง ๆ
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation;
recreational leadership for training courses; practice of recreational activities for training courses;
appropriate recreational activities for training courses
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน 37 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
03-111-101 หลักการบัญชี
3(2-2-5)
Principles of Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย วัตถุประสงคและ ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี แมบทการบัญชี หลักการ
และวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี งบการเงินสําหรับกิจการใหบริการ
และกิจการซื้อขายสินคาการบัญชีเงินสด และระบบใบสําคัญ
Meanings, objectives and usefulness of accounting information; accounting framework;
principles and process of recording journal by double entries; recording of accounting cycle; financial
statements for merchandising and service firms; accounting for cash; and voucher systems
03-114-101

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : - 03-111-101 หลักการบัญชี
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ ความสําคัญของการบัญชีเพื่อการจัดการ งบ
การเงิน การวิเคราะหงบการเงิน ระบบการบัญชีตนทุน การจัดทํางบประมาณ การจัดทํารายงานเสนอฝาย
บริหาร ความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณ กําไร การใชขอมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ และการ
วิเคราะหการลงทุน
Basic management accounting; importance of accounting for management;
financial statements; financial statement analysis; cost accounting system; budgeting;
management report preparation; relationship among costs; volume and profit; accounting
information use for decision making; and investment analysis
03-211-101

หลักการตลาด
Principles of Marketing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)
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บทบาทและความสําคัญของการตลาดและเศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวความคิดทาง
การตลาด กิจกรรมและหนาที่ทางการตลาด การแบงตลาด ลักษณะพฤติกรรมการซื้อแตละตลาด สวน
ประสมทางการตลาด ปจจัยซึ่งมีอิทธิพลตอการกําหนดสวนประสมทางการตลาด กลยุทธทางการตลาดที่
เหมาะสมสําหรับแตละสวนประสม ระบบขอมูลทางการตลาด การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ การตลาด
ทางตรง การตลาดระหว า งประเทศ การประยุ ก ตเทคโนโลยีสมั ย ใหม เ ข า มาใช ใ นกิจ กรรมการตลาด
จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบตอสังคม
Roles and importance of marketing and economy; developing marketing concepts,
activities and functions of marketing; market segmentation; characteristics of buying behavior; marketing
mix; influence factors to marketing mix decisions; appropriate marketing strategies for each marketing
mix; marketing information systems; services marketing; direct marketing; international marketing;
application of new technology to marketing activities; ethical and social responsibilities
03-311-101

การภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องต นภาษีอากร หลักเกณฑ วิธีการประเมิน และการจั ดเก็บภาษีอากร ตาม
ประมวลรัษฎากร ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากร
แสตมป ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีทองถิ่น
Introduction to taxation; criteria, procedures for tax assessment, and collection in
accordance to the Revenue Code; personal income tax; corporate income tax; value-added tax; specific
business tax; stamp duty, custom duty; excise tax; and local tax
03-311-102

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป บทเบ็ดเสร็จ บุคคล ทรัพย นิติกรรม สัญญา
ละเมิด ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน จางทําของ ยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหนา
และทรัพยสินทางปญญา
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Introduction to general law; general provisions; persons; things; juristic acts; contracts;
violation; sale; hire of property; hire purchase; hire of service; hire of work; loans; suretyship; mortgage;
agency; brokerage; and intellectual property
03-311-103

หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลั ก การจั ด การ การประกอบธุ ร กิ จ แนวคิ ด ทฤษฎี และวิ วั ฒ นาการทางการจั ด การ
สภาพแวดลอมองคการ การวางแผน การจัดองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย การชี้นํา การควบคุม
เทคนิคการจัดการสมัยใหม
Principle of management; elements in doing business; concepts, theories and
development in the management; organizational environment; planning; organizing; human resources
management; leading; controlling; modern management techniques
3(3-0-6)
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
Quantitative Analysis for Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับการวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ การวิเคราะหโดยวิธีการ
ตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร การตัดสินใจภายใตสภาวะแนนอนและไมแนนอน การควบคุมสินคาคงคลัง การ
โปรแกรมเชิงเสน เทคนิคการควบคุมและประเมินผลโครงการ ทฤษฎีเกมส แบบจําลองแถวคอย การจําลอง
สถานการณ
Introduction to business quantitative analysis; analysis by the scientific decision-making
methods; decision making under certainty and uncertainty; inventory control; linear programming;
techniques of control and project evaluation; games theory; queuing model; simulation
03-311-104

03-411-101

การเงินธุรกิจ
Business Finance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: -

3(3-0-6)
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ความหมายและความสําคัญของการเงิน ขอบเขต บทบาทและหนาที่ของฝายการเงิน
รูปแบบของธุรกิจ การวิเคราะห การพยากรณ และการวางแผนทางการเงิน หลักการบริห ารเงินทุน
หมุนเวียนและงบลงทุน มูลคาของเงิน โครงสรางทางการเงินและการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ
Meanings and the importance of finance; scope, roles and functions of finance
department; patterns of business; financial analysis, forecasting and planning; principle of working capital
management and capital budgeting; value of money; financial structure and financing business fund
03-411-102

เศรษฐศาสตรจุลภาค
3(3-0-6)
Microeconomics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรจุลภาค อุปสงค อุปทาน และการกําหนดราคา ความยืดหยุน
ของอุปสงคและอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการผลิต ตนทุน รายรับและกําไรจากการผลิต การ
กําหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดแขงขันสมบูรณและตลาดแขงขันไมสมบูรณรวมทั้งตลาดปจจัยการผลิต
General knowledge of microeconomics; demand, supply and pricing; elasticity of demand and
supply; theory of consumer behavior; production theory; cost; income and profit from production; pricing and
quantity of output in perfect competitive market and imperfect competitive markets including factors of production
03-411-103

เศรษฐศาสตรมหภาค
3(3-0-6)
Macroeconomics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรมหภาค ความหมายและการคํานวณรายไดประชาชาติ
องคประกอบของรายไดประชาชาติ การคํานวณรายไดประชาชาติดุลยภาพ การเงินการธนาคารและนโยบาย
การเงิน การคลังและนโยบายการคลัง การจางงาน เงินเฟอและเงินฝดกับการแกไขปญหาเศรษฐกิจมหภาค
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ
General knowledge of macroeconomics; meanings and computation of national income;
components of national income; computing of national income equilibrium; money, banking and
monetary policy; public finance and fiscal policy; employment , inflation and deflation along with solving
macroeconomics problems; international economics; economic development
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03-511-101

ระบบสารสนเทศและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ 3(2-2-5)
Information Systems and Computer Usage in Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศต อ การจั ด การธุ ร กิ จ ชนิ ด ของระบบ
สารสนเทศที่ใชในกิจการ การประยุกตคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในปจจุบัน
การใชระบบเครือขายและบริการบนอินเตอรเน็ต การใชระบบปฏิบัติการและการใชโปรแกรมประยุกตใน
ปจจุบัน
Meanings and roles of information systems on business management; types of
information systems used in organizations; application of computer in business; current computer
technology; usage of network system and the Internet services; usage of operation systems and current
application software
03-611-101

ภาษาอังกฤษเพื่อการโตตอบทางธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
English for Business Correspondence 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การอานและการเขียนจดหมายธุรกิจ จดหมายสอบถาม จดหมายตอบสอบถาม จดหมาย
สั่งซื้อ จดหมายตอบสั่งซื้อ จดหมายรองเรียน จดหมายตอบการรองเรียน จดหมายทวงหนี้ จดหมายสมัครงาน
การเขียนประวัติสวนตัวและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
Reading and writing English business letters: letters of enquiry, enquiry reply letters,
purchase order letters, purchase order reply letters, complaint letters, replies to complaint letters,
collection letters, and application letters, writing resumes and electronic-mails
03-011-301

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Co-operative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมาและพัฒนาการสหกิจศึกษา การเตรียมความพรอม
กอนการออกสหกิ จ ศึก ษา เทคนิ ค การปฏิบัติง านในสถานประกอบการ วิ ธีการเขีย นรายงานและการ
นําเสนอรายงานสหกิจศึกษา

41
Meanings, importance, background and development of co-operative education;
preparation for co-operative education; operation techniques in workplace; report writing and presentation
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
03-412-201 การเงินการธนาคาร
3(3-0-6)
Money and Banking
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ลักษณะและบทบาทหนาที่ของระบบการเงิน ประเภทของสินทรัพยทางการเงิน คําจํากัด
ความของปริมาณและการหมุนเวียนของเงินทุนในตลาดเงิน ขาวสารขอมูลเพื่อการตัดสินใจในตลาดการเงิน
ไทย ทฤษฎีวาดวยการเงิน ระบบการเงินระหวางประเทศ อนุพันธทางการเงินเบื้องตน ระบบธนาคาร
พาณิชย บทบาทหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทย
Characteristics and functional roles of financial system; types of financial assets;
definitions of quantity and fund flows in money markets; information for decision making in thai
financial markets; theory of money; international financial system; basic financial derivatives;
commercial banking system; functional roles of bank of Thailand
03-412-202

สถาบันและตลาดการเงิน
3(3-0-6)
Financial Institutions and Markets
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: โครงสรางและบทบาทหนาที่ของตลาดการเงิน พัฒนาการของตลาดการเงินไทย เครื่องมือ
ทางการเงิน ประเภทของสถาบันการเงินและลักษณะการดําเนินงาน ตลอดจนแหลงที่มาและการใชไปของ
เงินทุนของสถาบันการเงินประเภทตาง ๆ ในประเทศไทย
Structures and functional roles of financial markets; development of thai financial
markets; financial instruments; types of financial institutions and operational characteristics including
sources and uses of fund of various financial institutions in Thailand
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03-412-203

การเงินระดับโลก
3(3-0-6)
Global Finance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ลักษณะและปญหาดุลการชําระเงิน สกุลเงินตางๆ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ความเสีย่ ง
ที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เครื่องมือทางการเงินในการลดความเสี่ยง ตลาดเงินตราตางประเทศ
ระบบการเงินระหวางประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศ ปญหาทางดานเศรษฐกิจและการเงิน
Characteristics and balance of payment problems; currencies; foreign exchange rate
system; foreign exchange rate risk; financial instruments for hedging; foreign exchange markets;
international monetary system; international financial institutions; economic and financial problems
03-412-204

หลักการลงทุน
3(3-0-6)
Principles of Investment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความหมายของการลงทุน ความแตกตางระหวางการลงทุนกับการเก็งกําไร กระบวนการ
ลงทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน การพิจารณาหลักทรัพยชนิดตาง ๆ ทั้งหลักทรัพยรัฐบาล
และหลักทรัพยธุรกิจ การคํานวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยชนิดตาง ๆ หลักการ
เบื้องตนในการวิเคราะหหลักทรัพยทั้งการวิเคราะหพื้นฐานและการวิเคราะหเทคนิคตลอดจนวิธีปฏิบัติใน
การซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย
Meanings of investment; differences between investment and speculation; investment
processes; return and investment risk; considerations of varios types of securities including government
securities and business securities; calculation of investment return in various securities; basic concept of
securities analysis including fundamental analysis and technical analysis along with trading operations in
securities markets
03-412-205

การบริหารสินเชื่อ
Credit Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: -

3(3-0-6)
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ความสําคัญและประเภทของการใหสินเชื่อ การกําหนดหลักเกณฑและนโยบายการให
สินเชื่อของธุรกิจการคาและสถาบันการเงิน เทคนิคในการวิเคราะหและพิจารณาสินเชื่อเพื่อกําหนดวงเงิน
และอัตราดอกเบี้ย การพิจารณาโครงการเงินกู การควบคุม การจัดเก็บ การติดตามหนี้และการแกไขหนี้ที่
มีปญหาตลอดจนการใชระบบประมวลขอมูลโดยการใชคอมพิวเตอร
Importance and types of credit granting; setting of criteria and credit policies of
businesses and financial institutions; techniques of analysis and credit consideration for setting credit lines
and interest rates; project loan consideration; control, collection, debt follow-up, and debt problem
solutions including computerized data processing
03-412-206

การบริหารการเงิน
3(3-0-6)
Financial Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การประเมินผลตอบแทนและการประเมินความเสี่ยงของการลงทุนและกลุมหลักทรัพย
การประเมินมูลคาหลักทรัพย โครงสรางทางการเงินและคาของทุน การประเมินโครงการลงทุนภายใต
ภาวะความไมแนนอน รวมถึงการศึกษานโยบายการเงินตาง ๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจในการบริหาร
การเงินเพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
Risks and returns evaluation of investment and portfolios; securities valuation; financial
structures and cost of capital; project valuation under uncertainty including studying monetary policies
affecting financial management decisions for achieving efficient targets
03-412-207

การคลังสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Finance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความหมาย ขอบเขตและบทบาทของการคลังสาธารณะ การจัดงบประมาณรายรับของ
รัฐบาลในลักษณะตาง ๆ รายจายของรัฐบาลทุกประเภท หนี้สาธารณะและการบริหารหนี้สาธารณะ รวมทั้ง
นโยบายการคลังที่มีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและสังคม
Meanings, scopes and roles of public finance; budget setting of government revenue in
various ways; all government expenditures; public debts and public debt management including fiscal policies
affecting economic and social systems
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03-412-208

การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Report Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การจัดทํางบการเงินรูปแบบตาง ๆ ตามวัตถุประสงค ประโยชนของงบการเงิน ขั้นตอน
และเครื่องมือการวิเคราะหรายงานการเงิน ผลกระทบของหลักการบัญชีที่กิจการเลือกนํามาปฏิบัติใน
รายงานการเงินและงบการเงิน
Various financial statement arrangements based on objectives and usefulness of financial
statements; steps and instruments of financial reporting analysis; impact of chosen accounting principal on
financial reports and financial statements
03-412-209

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการเงินและการพยากรณ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis in Finance and Forecasting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความหมายและกระบวนการวิเคราะหเชิงปริมาณ เทคนิคทางคณิตศาสตรประยุกตเพื่อ
นําไปใชในการแกปญหาและตัดสินใจทางการเงินอยางมีหลักการและเปนระบบโดยการนําคอมพิวเตอรเขา
มาชวยในการแกปญหานั้น
Meaning and processes of quantitative analysis; mathematical techniques applied for
problem-solving and decision-making application principally and systematically with computerized
problem- solving
03-412-210

การวิเคราะหโครงการลงทุน
3(3-0-6)
Investment Project Analysis
รายวิชาที่ตองเรียมมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: วัตถุประสงคในการจัดทําโครงการ ประเภทของโครงการ แนวทางการวางแผน การจัดหา
ขอมูล ความสัมพันธของขอมูลและการประมาณการขอมูลทางการเงินเพื่อนํามาใชในการวิเคราะหความ
เปนไปไดของโครงการ รวมทั้งศึกษาเครื่องมือที่นํามาใชในการตัดสินใจโครงการภายใตความเสี่ยง การนํา
โปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการประเมินโครงการโดยเนนการปฏิบัติการในการจัดทําโครงการและวิธีการนําเสนอ
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Objectives of project setting; types of projects; planning scopes; data search; relationship
between data and financial data estimation for using in project feasibility study including studying
instruments which are used for project decision making under risk; applying readymade program to
evaluate projects by focusing on workshop of project setting and presenting methods
03-412-211

อนุพันธทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Derivatives
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ผลกระทบที่มาจากความเสี่ยงในการดําเนินงานโดยจะเนนถึงเทคนิคการบริหารความเสี่ยง
โดยอาศัยอนุพันธทางการเงิน ไดแก สัญญาการซื้อขายลวงหนา (Futures) สัญญาสิทธิ (Options) และ
ขอตกลงการแลกเปลี่ยน (Swaps) การประเมินคาอนุพันธและการประยุกตไปใชในการดําเนินงาน
Impacts of operational risks by focusing of risk management techniques with financial
derivatives such as future contracts, option contracts, and swap contracts; derivative evaluation and
applications for practice
03-412-212

การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Planning and Control
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: กระบวนการวางแผนทางการเงินระยะสั้นและระยะยาว แผนการดําเนินงาน แผนกลยุทธ
การนําเครื่องมือทางการเงินมาวิเคราะห ประเมินความตองการทางการเงิน วางแผนเพื่อจัดหาเงินทุนและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
Short-term and long-term financial planning processes; operational plans; strategic plans;
application of financial instruments to analyze, evaluate financial need, plan for financing and evaluate
performance
03-412-213

การบริหารการเงินสวนบุคคล
Personal Financial Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: -

3(3-0-6)
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พื้ น ฐานทางการเงิ น ส ว นบุ ค คล การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ท างการเงิ น ส ว นบุ ค คล
กระบวนการจัดทํางบประมาณสวนบุคคล สถาบันการเงินสวนบุคคลที่สําคัญ วิธีการใชสินเชื่อในรูปตาง ๆ
การวิเคราะหการจัดการรายจายที่จําเปนสําหรับครอบครัว การจัดการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แผนทาง
การเงินในวัยอาวุโสภายหลังเกษียณอายุ การตัดสินใจลงทุนในลักษณะความเสี่ยงภัยตาง ๆ กัน ตลอดจน
แผนการทําพินัยกรรม เพื่อการจัดการทรัพยสินภายหลังที่บุคคลไดเสียชีวิตแลว
Fundamental of personal finance; personal financial objective setting; personnal
budgeting processes; important personal financial institutions; credit applications in various forms;
analysis of essential expense management for families; personal income tax management; financial plans
for after-retired ages; investment decision under various risks including will-making plans for property
management after personal dealth
03-412-214

การวิจัยทางการเงิน
3(3-0-6)
Finance Research
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: วิธีการวิจัยทางการเงิน การกําหนดปญหา การวางรูปแบบการวิจัย การตั้งวัตถุประสงคและ
สมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติ
สําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย
Research methods in finance, identification of research problems, formulation of
research objectives and hypotheses, collection of data, construction of questionnaire, data analysis and
interpretation, application of statistics of research, report writing and presentation
03-412-215

สัมมนาทางการเงิน
3(2-2-5)
Seminar in Finance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การวิเคราะหปญหาตางๆ ทางการเงินที่เกิดขึ้นในองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน
รูปแบบกรณีศึกษา โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาวิเคราะห เพื่อหาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น การนําเสนอ
ทางเลือกในการแกปญหานั้น การอภิปรายในชั้นเรียนรวมถึงการนําเสนอแนวทางในการพัฒนาองคกรใหดีขึ้น
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Analysis of financial problems occurring in government sectors and private sectors in
forms of case studies by giving students opportunities to analyze for finding causes of problems;
presentation of their problem-solving solutions; class discussion including presenting improvement plans
for organizations
03-413-416

สหกิจศึกษาทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร
6(0-40-0)
Co-operative Education in Business and Economics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการที่ ต รงตามสายวิ ช าชี พ และความเชี่ ย วชาญตาม
ขอกําหนดและกระบวนการสหกิจศึกษา ระยะเวลา 16 สัปดาห พรอมจัดทําและนําเสนอรายงานสหกิจศึกษา
Working in a firm on each student’s area of concentration under cooperative education
guidelines and regulation in 16-week duration including processing and presenting co-operative education
report
03-413-417

การฝกงานทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร
3(0-40-0)
Practice in Business and Economics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การฝกปฏิบัติงานในองคกรตางๆ หรือสถานประกอบการในลักษณะงานที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชา โดยมีจํานวนชั่วโมงไมนอยกวา 8 สัปดาห การทํารายงานสรุปผลการฝกงานเมื่อสิ้นสุดการฝกงาน
Apprenticeship in organizations or companies in related work to the concentrated area for
not less than eight-week hours; reporting students’ summary report after the end of training
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
2.3.1 กลุมวิชาเอกการเงิน
03-413-301 ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศและการเจรจาทางการคาอาเซียน 3(3-0-6)
International Economic Cooperation and ASEAN Trade Negotiation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: -
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การควบคุมและการกํากับการคาระหวางประเทศ ในรูปของขอตกลงสองฝายและหลายฝาย
ภูมิภาคนิยมและการรวมกลุมทางการคา บทบาทขององคกรระหวางประเทศอาเซียน ประเด็นความขัดแยง
ทางดานการคาสินคาและบริการ และมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวกับการคา การเจรจาที่สําคัญสําหรับประเทศ
กําลังพัฒนา หลักการของการกํากับการคา กรณีศึกษาของการกํากับการคาในทางปฏิบัติ
International trade controls and regulations in the forms of trade agreements in terms of
both bilateral and multilateral agreements, regionalism and trade blocs; roles of Asean international
organizations; international disputes in trade of goods and services as well as trade-related investment,
negotiations and trade regulations relevant to developing countries; case studies of trade regulation in
practice
03-413-302

การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย
3(3-0-6)
Real Estate Appraisal
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: หลักการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ไดแกที่ดินและสิ่งปลูกสราง ความสําคัญของที่ดิน
และเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน กระบวนการประเมินราคา แนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่มีผลกระทบตอมูลคา
ทรัพยสิน ตลอดจนปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอราคาประเมิน การวิเคราะหราคาประเมินตามหลักสากลดวยวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด วิธีตนทุนทดแทน และวิธีรายได การจัดทํารายงานและการประเมินราคาตาม
รูปแบบมาตรฐาน
Principal of price estimation of real estate including land and buildings; importance of
land and title deed; price estimation processes; economic concept affecting property values including
other factors affecting appraisal price; price estimate analysis based on standard comparison of market
price, replacement cost method, and revenue method; reporting and standard price estimation
03-413-303

การวิเคราะหหลักทรัพย
3(3-0-6)
Security Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: หลักการวิเคราะหหลักทรัพยตามแนวความคิดการวิเคราะหพื้นฐาน การวิเคราะหทาง
เทคนิคและแนวความคิดประสิทธิภาพของตลาด ตลอดจนทฤษฎีกลุมหลักทรัพย โดยการศึกษาจะเนนการ
ใชบทความ กรณีศึกษา การอภิปรายในชั้นเรียนและการฝกปฏิบัติการวิเคราะหหลักทรัพย
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Principal of security analysis based on the concept of fundamental analysis; technical
analysis; and market efficiency concept including portfolio theory by focusing on using articles, case
studies, class discussions, and security analysis workshop
03-413-304

การบริหารความเสี่ยงและประกันภัย
3(3-0-6)
Risk Management and Insurance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: รูปแบบการดํา เนินงานของธุรกิจประกันภัย การคํานวณตน ทุนในการดําเนิ นงานและ
ผลตอบแทนที่ ไ ด รั บ รู ป แบบของการลงทุ น ธุ ร กิ จ การลงทุ น ในตราสารทางการเงิ น การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย
Operating patterns of insurance businesses; calculation of operating cost and return;
patterns of business investment; financial instrument investment; real-estate investment
03-413-305

การบริหารระบบสารสนเทศทางการเงิน
3(3-0-6)
Management of Financial Information Systems
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: องคประกอบของระบบสารสนเทศทางการเงิน บทบาทและหนาที่ของระบบสารสนเทศ
ทางการเงินเพื่อการบริหารและการควบคุม การจัดโครงสรางของฐานขอมูลทางการเงินรูปแบบตางๆ การ
เรียกใชงาน การปรับปรุงแฟมขอมูลรวมถึงการประยุกตใชในการทํางาน การฝกปฏิบัติ การสราง ฐานขอมูล
และการใชงาน
Elements of financial information system; roles and functions of financial information
system for management and control; financial database structure setting in various types; retrieval;
adjustment of data files including application for work, practice, database making, and application
03-413-306

วาณิชธนกิจ
Investment Banking
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: -

3(3-0-6)
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หลักการและเทคนิคการวาณิชธนกิจของธุรกิจหลักทรัพย โดยเนนหลักการสรางมูลคา ให
กิจการและการลงทุน การเสนอขายหลักทรัพยของกิจการ ในรูปแบบตาง ๆ การลงทุนของธุรกิจในรูปแบบ
ตาง ๆ ตลอดจนการรวมกิจการ
Principals and techniques of investment banking of securities business by focusing on
value creation principals and investment; public and private offering in various forms; business
investment in various forms including mergers and acquisitions
03-413-307

การเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Finance and Economic Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: วิวัฒนาการของระบบการเงินในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ วิธีการหาทุน แหลงที่มาและ
การใชเงินทุนเพื่อการพัฒนา ผลกระทบของปริมาณเงิน การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศตอการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
Evolution of financial system in economic development processes; methods of financing;
sources and uses of fund for development; impact of money supply; international capital transfer for
economic growth
03-413-308

การลงทุนในตราสารหนี้
3(3-0-6)
Fixed lncome Security lnvestment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: เครื่องมือของตลาดตราสารหนี้หรือพันธบัตรทั้งในและตางประเทศ ทฤษฎีที่นํามาวิเคราะห
หาราคา อัตราผลตอบแทน การวัดความเสี่ยงและกลยุทธการลงทุนในตลาดตราสารหนี้
Both domestic and foreign instruments of fixed-income or bonds markets; the valuation
theories; return rate; risk measurement and investment strategies in fixed-income markets
03-413-309

การควบรวมและซื้อกิจการ
Mergers and Acquisition
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: -

3(3-0-6)
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ประวัติและแนวคิดในการควบรวมและซื้อกิจการ กลยุทธในการควบรวมและซื้อกิจการ
การครอบครองกิจการ และการซื้อกิจการ การวิเคราะหแนวโนมทางการเงิน การปรับโครงสรางองคการ
และบรรษัทภิบาล การประเมินคาการรวมทุนและพันธมิตรเชิงกลยุทธ ประเด็นดานภาษีในการควบรวม
กิจการ
History and concepts of merger and acquisitions; strategy of mergers and acquisitions;
takeover and buyouts; financial trend analysis; corporate restructuring and corporate governance; joint
venture and strategic alliance valuations; tax issues of mergers and acquisition
03-413-410

การเงินสําหรับผูประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurial Finance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การจัดการเงินทุนและปญหาการจัดหาเงินทุนสําหรับธุรกิจขนาดยอม การจัดทํารายงาน
ทางการเงิน รวมทั้งกระบวนการสินเชื่อของสถาบันการเงิน และ แผนการเงินสําหรับขอสินเชื่อของธุรกิจ
Capital management and problems of financing for small and medium businesses;
financial reporting making including credit processes of financial institutions and financial plans for credit proposals

03-413-411

คณิตศาสตรการเงิน
3(3-0-6)
Financial Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: หลักเกณฑทางคณิตศาสตร ที่จะนําไปใชในงานดานการเงินและธุรกิจทั่วไป การคิด
ดอกเบี้ยลักษณะตาง ๆ การคํานวณหามูลคาของเงินตามเวลา การประยุกตเพื่อนําไปใชในดําเนินงาน การ
พยากรณยอดขายขั้นพื้นฐาน ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ การนําคณิตศาสตรมาใชเปนเครื่องมือวางแผน
และตัดสินใจทางดานการเงิน
Principals of mathematics for applying financial and general business work; calculation
of various interests, calculation of time values of money; application for practice; fundamental sales
forecast; expected returns; mathematical application as planning and financial decision-making instruments
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03-413-412

การบริหารสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
Financial Institution Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: โครงสร า งการจั ด องค ก าร ระบบงานและการบั ญ ชี ลั ก ษณะงานและกลยุ ท ธ การ
ใหบริการในดานตาง ๆ ของสถาบันการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งการบริหารเงินทุนและสภาพ
คลอง การบริหารกําไร การวิเคราะหฐานะและความมั่นคงของสถาบันการเงิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารความสี่ยง รวมถึงการแสดงรายงานประกอบงบการเงิน
Organization structures; job and accounting systems; job descriptions and strategies;
various services of financial institutions; related law including capital and liquidity management; profit
management; position and stability analysis of financial institutions; related risk; techniques and
instruments of risk management including reporting complemented financial reporting statements
03-413-413

กลยุทธการประกันภัย
3(3-0-6)
Insurance Strategies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: กลยุทธตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว การบริหารงานดาน
การเงิน การลงทุน การใชกลยุทธทางการตลาด การใชเทคนิคการขายอยางมีประสิทธิภาพ การกําหนด
กลุมเปาหมาย การสรางโอกาสทางธุรกิจ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
Strategies used for operations to achieve set targets; finance work management;
investment; uses of marketing strategies; efficient uses of sales techniques; target group setting, business
opportunities making; professional ethics
03-413-414

การประเมินทรัพยสินภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Property Appraisal
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: วัตถุประสงคของการใชทรัพยสินเปนฐานคํานวณภาษี การประเมินราคาเพื่อจัดเก็บภาษี
และเวนคืน วิธีการจัดเก็บภาษีของกฎหมายตาง ๆ ในปจจุบัน หลักสากลในการประเมินราคาเพื่อการเวนคืน
และการอุทธรณ
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Objectives of asset utilization for tax base; price valuation for tax collection and expropriation;
current tax collection methods of laws; international standard of price valuation for expropriation
03-413-415

การประเมินราคาภาคการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Price Appraisal
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความหมาย ประเภท ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารประเมิ น ค า ฟาร ม แบบต า ง ๆ ได แ ก วิ ธี ก าร
ประเมินมูลคาตลาด วิธีรายไดและวิธีตนทุน การเปรียบเทียบวิธีประเมินมูลคาฟารมตามมูลคาตลาดและ
รายได แผนงานที่มีผลกระทบตอผลิตภาพของที่ดิน การจัดลําดับผลิตภาพของที่ดินและจําแนกสมรรถนะ
ดิน ผลผลิตพืชและระบบการปลูกพืช การจัดลําดับชั้นของฟารมและพื้นที่ขนาดใหญ
Meanings,types, steps and methods of farm valuation methods in various forms including
market value valuation methods, revenue and costing methods and comparison of farm value evaluation
based on market values and revenues; plans affecting land productivity; ranking of land productivity and
land competency classification; vegetation products and plantation system; ranking of farms and large lands
2.3.2 กลุมวิชาเอกเศรษฐศาสตร
03-414-401 หลักเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
Principles of Economics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน การกําหนดราคา ความยืดหยุน ทฤษฎี
การผลิต การกําหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดแขงขันสมบูรณและตลาดแขงขันไมสมบูรณ รายได
ประชาชาติ องคประกอบของรายไดประชาชาติ การเงินและการธนาคาร นโยบายการเงิน การคลังและ
นโยบายการคลัง เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ
General knowledge of economics; demand; supply; pricing; elasticity; theory of
production; pricing and quantity of output in perfect competitive market and imperfect competitive
market; national income; components of national income; finance and banking; monetary policy; public
finance and fiscal policy; international economics; economic development
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03-414-402

ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
3(3-0-6)
Monetary Theory and Policy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ทฤษฎี อุ ป สงค แ ละอุ ป ทานของเงิ น กระบวนการสร า งเงิ น ของระบบธนาคารพาณิ ช ย
ปริมาณเงินและปจจัยที่กําหนดปริมาณเงิน กลไกการทํางานของนโยบายการเงิน อัตราดอกเบี้ย และการ
ดําเนินนโยบายการเงิน การปรับตัวทางการเงินตอการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ประสิทธิภาพของนโยบาย
การเงิน การประสานนโยบายการเงิน นโยบาย การคลัง และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
Theories of demand for and supply of money; systematic money making processes of
commercial banking system; quantity of money and factors influence quantity of money, monetary policy
mechanism; interest rates and monetary policy operation; financial adjustment to external changes;
efficiency of monetary policy; integration of monetary, fiscal, and foreign exchange policies
03-414-403

เศรษฐศาสตรการคลัง
3(3-0-6)
Public of Economics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การวิเคราะหงบประมาณรายจายของรัฐโดยเนนนโยบายการคลัง การบริหารหนี้สาธารณะ
การลงทุนภาครัฐ การกําหนดราคาสินคาสาธารณะ ปจจัยดานสถาบัน เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีผลตอการ
กําหนดการใชจายจากงบประมาณของภาครัฐ ศักยภาพและขอจํากัดของนโยบายการคลังในฐานะที่เปน
เครื่องมือในการพัฒนา ทฤษฎีและวิธีการเชิงประจักษในการวิเคราะหรายจายภาครัฐ
Analysis of public expenditure budgets by focusing on fiscal policy, public debt
management, public investment; price determination of public goods; institutional, economy, and political
factors affecting determination and expenditure of public budgets; potentials and limitations of fiscal
policy on behalf of being a developmental instrument; theories and empirical methods of public
expenditure analysis
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03-414-404

เศรษฐศาสตรโลก
3(3-0-6)
Global Economics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: แนวคิดพื้นฐานของการคาระหวางประเทศ การแบงงานระหวางประเทศ ความไดเปรียบ
โดยเปรียบเทียบ ประโยชนจากการคา ผลของกําแพงภาษีและโควตาตอการคาระหวางประเทศ วิเคราะห
การเคลื่อนยายทุนระหวางประเทศ การลงทุนทางตรงและทางออมจากตางประเทศ องคการคาโลก
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
Fundamental concept of international trade; international division of labor; competitive
advantage; trade benefits; results of tariff wall and quota of international trade; international capital
movement analysis; foreign direct and indirect investment; world trade organization; economic integration

03-414-405

ทฤษฎีและนโยบายการเงินโลก
3(3-0-6)
Global Monetary Theory and Policy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ทฤษฎี ก ารกํ า หนดอั ต ราแลกเปลี่ ย นในระบบอั ต ราแลกเปลี่ ย นคงที่ และระบบอั ต รา
แลกเปลี่ยนลอยตัว ตลาดซื้อขายลวงหนา และตลาดซื้อขายทันที ความทัดเทียมของอํานาจซื้อ การคากําไร
จากอัตราดอกเบี้ย ผลกระทบของการลดคาเงิน การปรับดุลการชําระเงิน นโยบายเศรษฐกิจมหภาคภายใต
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ และระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว ปญหานโยบายปจจุบัน เชน การบริหาร
เงินตราตางประเทศและวิกฤตการณหนี้สาธารณะ การปฏิรูปนโยบายการเงินระหวางประเทศ บทบาทของ
กองทุนการเงินระหวางประเทศ
Theory of determining exchange rates in fixed and floating exchange rate systems;
forward and spot markets; purchasing power parity; interest rate arbitrage; effect of currency depreciation;
adjustment of balance of payment; macroeconomic policy under fixed and floating exchange rate; current
policy problems such as foreign currency management and public debt crises; reform of international
finance; roles of international monetary fund
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03-414-406

วิจัยทางเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
Economics Research
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความสําคัญ หลักการและกระบวนการของการวิจัย โดยจะเลือกหัวขอที่เกี่ยวกับปญหา
ทางเศรษฐศาสตรที่นาสนใจในชวงเวลานั้น การนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการประมวลผลการวิจัย
และในการนําเสนอผลงานวิจัย
Importance; principals; and processes of research by selecting current hot issues of
economics problems; applying result processing and presentation with readymade program
03-414-407

เศรษฐศาสตรแรงงานและสถาบัน
3(3-0-6)
Labor and Institution Economics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ทฤษฎีอุปสงคและอุปทานของแรงงาน การกําหนดอัตราคาจาง โครงสรางคาจาง ผลิตภาพ
ของแรงงาน การกระจายรายได การว า งงาน การเคลื่ อ นย า ยแรงงาน ภาวะเงิ น เฟ อ แรงงานสั ม พั น ธ
การบริหารแรงงาน การกําหนดและการพิจารณาปรับอัตราคาจาง บทบาทขององคกรแรงงานและภาครัฐใน
ตลาดแรงงาน นโยบายรายไดและอัตราคาจาง
Theory of demand and supply of labor; wage rate determination; wage structure; labor
productivity; income distribution; unemployment; labor mobility; inflation; labor relations; labor
management; determination and consideration of wage rate adjustment; roles of labor organizations and
government in labor markets; revenue and wage rate policies
03-414-408

เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ
3(3-0-6)
Quantitative Economics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: แบบจําลองความสัมพันธของตัวแปร การนําแคลคูลัสมาใชอธิบายฟงกชั่นที่สําคัญทางเศรษฐศาสตร
การหาคาสูงสุดและต่ําสุดของฟงกชั่นภายใตเงื่อนไขตางๆ หลักสถิติพื้นฐาน การอนุมานทางสถิติ การทดสอบ
สมมติฐาน การประมาณการสมการถดถอยแบบเสนตรงและแบบไมเปนเสนตรง การฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
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Models regarding the relationship among variables; application of calculus for explaining
important economic functions; optimization under various conditions; principals of fundamental statistics;
inferential statistics; hypothesis testing, linear and non-linear regression estimation; practice with
computer program
03-414-409

เศรษฐศาสตรการจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Economics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การประยุกตทฤษฎีเศรษฐศาสตรในธุรกิจภายใตสภาพการณที่แนนอนและไมแนนอน
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค และอุปสงคตลาดในการตัดสินใจ การประเมินตนทุนการผลิต การกําหนด
ราคาทั้งภาคทฤษฎีและในทางปฏิบัติ การประเมินสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจและผลกระทบตอธุรกิจ
การประเมินมาตรการตาง ๆ เพื่อใหบรรลุ เปาหมายสูงสุดภายใตทรัพยากรที่มีอยู
Theoretical applications of business economics under certain and uncertain conditions;
analysis of consumer behavior and market demand for decision making; production cost estimation; price
determination in theory and practice; evaluation of economic environment and impact on businesses;
evaluation of measures for achieving highest target under available resources
03-414-410

ประเด็นปญหาเศรษฐกิจปจจุบัน
3(3-0-6)
Current Issues in Economic Problems
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ประเด็ น ป ญ หาเศรษฐกิ จ ในประเทศ และระหว า งประเทศในป จ จุ บั น ในรู ป สั ม มนา
การวิเคราะหปจจัยที่บงชี้ปญหา เพื่อที่จะเขาใจประเด็นทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยกําลังเผชิญไดอยางดี
Current issues in both domestic and international economy problems in forms of seminars; analysis
of problem identification factors in order to clearly understand current economic issues in Thailand
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03-414-411

เศรษฐกิจอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในภูมภิ าคอาเซียน วิวัฒนาการของโครงสราง
เศรษฐกิจ บทบาทของสถาบันรัฐและเอกชน ปจจัยตางๆ ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมภิ าคอาเซียน ความสัมพันธกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย
Ways to economic development of asean countries; evolution of economic structure;
Roles of both private and public institutions; economic, social, and political factors contributing to
economic changes of asean countries; relationship between the world economy and thai economy
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
จากสถาบัน
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา/
ที่
การศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
วิชาเอก
พ.ศ. ....

1

2

3

4

นางสาวกมลวรรณ
พิมพแพทย
xxxxxxxxxxxxx

ผศ.

บธ.ม.
บธ.บ.

นางสาวเดือนรุง
ชวยเรือง
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

นางสาวอุมาพร
สุทธิ์คุณ
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

นางสาวสมสวน
เตชะพะโลกุล
xxxxxxxxxxxxx

ผศ.

ศ.ม.
ศ.บ.
บธ.ม.
ศ.บ.
บธ.ม.
พณ.บ.

บริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร,
พ.ศ. 2545
การเงินและ ม.รามคําแหง,
การธนาคาร พ.ศ. 2534
เศรษฐศาสตร ม.รามคําแหง,
พ.ศ. 2544
เศรษฐศาสตร ม.รามคําแหง,
พ.ศ. 2539
การเงิน
การเงินและ ม.รามคําแหง,
การธนาคาร พ.ศ. 2553
การเงินและ ม.เกษตรศาสตร,
พ.ศ. 2551
การคลัง
ม.ธุรกิจบัณฑิตย,
บริหาร
พ.ศ. 2540
การเงิน
การเงินการ ม.ธรรมศาสตร,
พ.ศ. 2522
ธนาคาร

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555

2556

2557

2558

6

6

6

6

12

12

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15
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ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
เลขประจําตัวประชาชน

5

นางสาววราลี ศรีสมบัติ
xxxxxxxxxxxxx

ตําแหนง คุณวุฒิ
วิชาการ
ผศ.

ศ.ม.
ศ.บ.

3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
ที่
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย

บธ.ม.

1

นายสนทยา
เขมวิรัตน
xxxxxxxxxxxxx

กศ.ม.

บธ.บ.
2

3

4

นางดํารงฤดี
มิตรภักดี
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

นายกษิดิ์เดช
สุทธิวานิช
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

นางสาวนัทธหทัย
หลงสะ
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

พณ.ม.
ค.บ.

นบ.ม.
นบ.บ.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....

เศรษฐศาสตร ม.รามคําแหง,
พ.ศ. 2542
เศรษฐศาสตร ม.รามคําแหง,
การพัฒนา พ.ศ. 2524

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....

บริหารธุรกิจ ม.รามคําแหง,
พ.ศ. 2547
การอุดมศึกษา มศว.
ประสานมิตร,
พ.ศ. 2542
การเงินการ ม.รามคําแหง,
พ.ศ. 2528
ธนาคาร
บริหารธุรกิจ ม. ธรรมศาสตร,
พ.ศ. 2534
เทคโนโลยี วิทยาลัยราชภัฎ
นวัตกรรม พระนคร, พ.ศ.
ทางการศึกษา 2527
นิติศาสตร ม.รามคําแหง,
พ.ศ. 2547
นิติศาสตร ม.รามคําแหง,
พ.ศ. 2536
เศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร,
พ.ศ. 2546
เกษตร
เศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร,
พ.ศ. 2542
เกษตร

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555

2556

2557

2558

15

15

15

15

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555

2556

2557

2558

15

15

15

15

15

15

15

15

12

12

12

12

12

12

12

12
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ลําดับ
ที่
5

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
นางสาวขวัญฤทัย
บุญยะเสนา
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

คุณวุฒิ

ศ.ม.
ศ.บ.

บธ.บ.
6

7

นางพัชรินทรพร
ภูอภิสิทธิ์
xxxxxxxxxxxxx
นายสุวิทย ไวยทิพย
xxxxxxxxxxxxx

ผศ.

บธ.ม.
ศษ.บ.

อาจารย

บช.ม.
บธ.บ.

3.2.2 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
1

ตําแหนง
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ

นางสาวจุรีย วิสุทธิ
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย

คุณวุฒิ

รอ.ม.

อ.บ.
B.BUS

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....

เศรษฐศาสตร ม.เชียงใหม,
พ.ศ. 2544
เศรษฐศาสตร ม.สุโขทัย
ธรรมาธิราช,
พ.ศ. 2543
บริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม,
พ.ศ. 2539
บริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร,
พ.ศ. 2535
บริหารธุรกิจ ม. เชียงใหม,
พ.ศ. 2524
การบัญชี ม.ธรรมศาสตร,
พ.ศ. 2546
การบัญชี ส.เทคโนโลยี
ราชมงคล,
พ.ศ. 2542

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....

การจัดการ
ภาครัฐและ
เอกชน
มหาบัณฑิต
อักษรศาสตร
บัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of
Business
in Land
Economy

ส.บัณฑิตพัฒนา
บริหารศาสตร,
พ.ศ.2544
ม.ศิลปากร,
พ.ศ.2518
University of
Western
Sydney,
พ.ศ.2532

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555

2556

2557

2558

-

15

15

15

15

15

15

15

-

15

15

15

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555

2556

2557

2558

3

3

3

6
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ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
ที่
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย

บธ.ม.

อาจารย

บธ.บ.
บธ.ม.

2

3

นายโสภณ
ชูวัฒนสวัสดิ์
xxxxxxxxxxxxx
นางยุวนุช หลอตระกูล
xxxxxxxxxxxxx

บธ.บ.

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....

ม.เกษตรศาสตร,
พ.ศ.2532
การบัญชี ม.เกริก, พ.ศ.2522
การบัญชี ม.เกษตรศาสตร,
พ.ศ.2544
บริหารธุรกิจ ม. เกริก, พ.ศ.
2532
การบัญชี

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555

2556

2557

2558

10

10

10

10

6

6

6

6

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในงานอาชีพจริงกอนจบการศึกษาจึงกําหนดใหนักศึกษา
เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณสหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณสหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
(1) มี ทั ก ษะในการปฎิ บั ติ ง านจากสถานประกอบการ มี ค วามรู ความเข า ใจในหลั ก การ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
(2) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(3) มีระเบี ย บวิ นั ย ตรงตอเวลา มีความซื่ อสั ตยสุจ ริต เขาใจวั ฒนธรรมองคก รและสามารถ
ปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี
(4) กลาแสดงออก และสามารถนําองคความรูที่ไดรับทั้งภาคทฏษฎีและปฏิบัติ ไปประยุกต
ใชได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การวิจัยทางการเงินเปนรายวิชาที่ความสําคัญ หลักการและกระบวนการของการวิจัย โดยจะเลือก
หัวขอในการวิจัยที่เกี่ยวกับปญหาทางการเงินที่นาสนใจในชวงเวลานั้น รวมถึงการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใช
ในการประมวลผลการวิจัย วิธีการในการนําเสนอผลงานวิจัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีการวิเคราะหเชิงตัวเลข มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางเหมาะสม มีความรูความสามารถในการทําวิจยั ธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาทักษะ การนําเสนองานวิจยั
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 3
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาตองผานวิชาการเตรียมโครงงาน จัดทําเคาโครงเสนออาจารยที่ปรึกษา ดําเนินการตามแผนใน
เคาโครงที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และจัดรายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาตองนําเสนอผลการดําเนินการโครงงานตออาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการประเมิน
โครงงานที่คณะแตงตั้ง รูปแบบและเกณฑการประเมินเปนตามที่คณะกรรมการกําหนดตามหลักการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.มีความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ -กําหนดใหเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับผูที่มีพื้นฐานไมดี
-กําหนดใหใชเอกสารประกอบการสอน
หนังสือตําราเปนภาษาอังกฤษควบคูกับภาษาไทย
2.มีความสามารถดานเทคโนโลยี
-มีรายวิชาที่สอนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
-มีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
-มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพในรายวิชาตางๆ
4.มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมตอวิชาชีพ
-เสริมสรางบุคลิกภาพ การแสดงออก และการตัดสินใจที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยใหนักศึกษานําเสนอผลงานใน
รายวิชาตางๆ
-สงเสริมใหมกี ารอภิปรายทางวิชาการอยางเหมาะสม
5.มีภาวะผูนําและความรับผิดชอบตอ
-มีกระบวนการสรางวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม
งานที่ทํา เชน การสงงานที่มอบหมาย การสงรายงาน
-ใหนักศึกษาทํางานเปนทีมในรายวิชาตางๆ
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูด านคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของบุ ค คลและศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย ต ามหลั ก
ประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
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(3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(4) สามารถใชการวินจิ ฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรม จรรณยาบรรณวิชาชีพ ในการ
จัดการกับขอโตแยงและปญหาตางๆ ที่มีผลกระทบทั้งตอตนเองและองคกร
(5) มีภาวะผูนําและผูต ามในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม ในสภาพแวดลอมของการทํางานและในสังคม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัยในตนเอง แตงกายเหมาะสมกับสถานภาพนักศึกษา มีความ
รับผิดชอบในการเขาเรียนและการสงงานตรงเวลา ฝกฝนภาวะความเปนผูนํา ผูตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และ
การรับฟงความคิดเห็นผูอื่นในการปฏิบัติงานเปนทีม มีการสอดแทรกความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ในการ
เรียนการสอน ทั้งในดานการดํารงชีวิตอยูในสังคม และการประกอบวิชาชีพ โดยเนนในเรื่องจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพเปนสําคัญ รวมทั้งมุงเนนการใชประโยชนจากองคความรูทางการศึกษาทั้งทางทฤษฎี ทางปฏิบัติ และ
จากการทําวิจัย ในการปองกันและการแกไขปญหาในสังคม ทั้งในระดับชุมชน ทองถิ่น และในระดับที่สูงขึ้น
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
มีการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหวางกําลังศึกษา และภายหลังสําเร็จ
การศึกษา ดวยวิธีการตางๆ เชน การสังเกต การสัมภาษณ การสนทนากลุม การใชแบบสอบถาม แบบประเมิน
และแบบวัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ดาน ดังนี้
(1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลาในการเขาชั้นเรียน การทํางานเสร็จและสงงาน
ตามกําหนด
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบการปฏิบัติงานเปนทีม การทํางานวิจัย หรือการเขารวมกิจกรรม
ในการใชองคความรูทางการศึกษาเพื่อทําประโยชนตอสังคม
(3) ประเมินจากความซื่อสัตย และจรรยาบรรณในการทํางานและในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ดานความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญ
 หาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อตอยอดองคความรู
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเนือ้ หาสาระตามหลักการภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติและสามารถนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ
(2) มีความรูความสามารถในการประเมินการเปลี่ยนแปลงสถานการณ เขาใจผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับธุรกิจสามารถวิเคราะหปญหา ประยุกตความรูทักษะ และวิธีการแกไขปญหา
ที่เหมาะสมกับสถานการณ
(3) สามารถติดตามความกาวหนาดานเทคโนโลยีทางธุรกิจ และสามารถนําไปประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีการพัฒนาความรูทางการเงินตลอดเวลาอยางตอเนื่อง
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
เปนการจัดการเรียนรูโดยผูเรียนเปนศูนยกลาง และมุงเนนใหนักศึกษามีความรูความเขาใจศาสตร
ในเชิงลึก ผสมผสานใหนําไปสูวิธีการดําเนินการที่เปนการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยใชวิธีการเรียนการสอนใน
หลากหลายรูปแบบ และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เนนหลักการทางทฤษฎี และการประยุกตทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูแบบมีสวนรวม เรียนรูจากสถานการณจริง
โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องการทําวิจัย และการ
นําความรูไปประยุกตใชในการทําประโยชนตอชุมชน ทองถิ่น และในระดับที่สูงขึ้น สงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พึ่งตนเองได มีอิสระในการแสวงหาความรูโดยไมยึดติดกับการรับขอมูลจากผูสอนเพียงวิธีเดียว เปนรูปแบบการ
เรียนรูที่กระตุนใหเกิดการคิด วิเคราะห และตัดสินใจดวยตนเองเชนใหมีการนําเสนองาน การรวมแสดงความ
คิดเห็นการตอบคําถาม เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาคิดเปนและมีนิสัยใฝรู
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาใหครอบคลุมในทุกดาน สําหรับ
นักศึกษาที่เขาเรียนในหลักสูตรในดานตาง ๆ ไดแก
(1) การสอบขอเขียน
(2) ประเมินจากรายงานทีน่ กั ศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน
(4) ประเมินจากผลงานการทําวิจัย
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2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อ การวิเคราะห
ปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซบั ซอนและเสนอแนะแนว
ทางการแกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสถานการณ เพื่อใชในการแกไขปญหา
อยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาสามารถประยุกต
ความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางการจัดการธุรกิจไดอยางเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) สอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา
 หาอยางเปนระบบ
(2) ใหนกั ศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง สามารถคิด วิเคราะหปญ
(3) ประยุกตใชศาสตรดานตางๆ กับสถานการณจริง โดยใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิด
การเรียนรู การอภิปรายกลุม
(4) กลยุทธในการตั้งโจทยใหนักศึกษาคนควาหาคําตอบที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของรายวิชา
ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินทักษะทางปญญา ไดจากการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแกไขปญหาผล
การปฏิบัติงาน ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนรู การนําเสนอผลงาน การอธิบาย การตอบคําถาม และการโตตอบ
สื่อสารกับผูอื่น
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1ผลการเรียนรูด านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง ตอองคการและ
สังคม
(2) สามารถตั ด สิ น ใจในการดํ า เนิ น งานด ว ยตนเอง ประเมิ น ตนเอง รวมทั้ ง การ
วางแผนปรับปรุงตนเองและองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถทํางานเปนทีม เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถปรับตัวไดดี
มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูรวมงานและผูมีสวนไดสวนเสีย
(4) แสดงภาวะเปนผูนําและผูตาม สามารถบริหารทีมงานไดอยางเหมาะสมตามโอกาส
สถานการณ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม ตลอดจนสามารถแกไข
ขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
เนนการเรียนการสอนที่เนนทักษะในการเรียนรูและการปฏิบัติงานเปนทีม การแสดงออกถึงภาวะ
ความเปนผูนําและผูตามที่ดี การมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน การวางตัวที่เหมาะสมตอกาลเทศะ การทํา
กิจกรรมเพื่อสังคม การประสานงานกับผูอื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษาและความรับผิดชอบตอ
งานที่ไดรับมอบหมาย
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ ความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในหลายๆ ดาน ระหวางกิจกรรมการเรียน
การสอน เชน พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู และพัฒนาตนเอง การแสดงบทบาทภาวะผูนําและผูตามที่ดี
ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น ความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย การ การ
นําเสนอผลงาน และการรวมทํากิจกรรมเพื่อสังคม
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2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูด านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการ
นําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผลและแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควา
ปญหา เชื่อมโยงประเด็นปญหา และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดาน
ตางๆ ของธุรกิจไดเปนอยางดี
(2) สามารถประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ทัน สมัย ได อยา งเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
(3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด ฟง อาน เขียน กับกลุมบุคคล
ตาง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทําโครงการ/ โครงงาน ศึกษาคนควา
องคความรูทางวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารยผูสอนในแตละรายวิชาและอาจารยที่ปรึกษาในโครงงานคนควาอิสระ/งานวิจัยจะตอง
สงเสริมใหนักศึกษาไดฝกทักษะทั้งดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ให
นักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม
เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ นักศึกษาจะไดฝกทักษะการสื่อสาร
ทุกดาน ตั วอยางเช น การนํ าเสนอผลลัพธจากโจทยที่ไดรับมอบหมายหรือการนําเสนอความกาวหน าของ
งานวิจัย นอกจากนี้นักศึกษาจะไดฝกการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือชวยในการคนควาวิจัย การ
นําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอเพื่อแลกเปลี่ยนความรูกับ
อาจารยหรือนักศึกษาตางสถาบันที่มีความสนใจในการทําวิจัยในดานเดียวกัน
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2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฏี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(2) ประเมิ น จากความสามารถจากการอธิ บ าย ถึ ง ข อ จํ า กั ด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช
เครื่องมือตางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวด
ที่ 4 ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการ
เรียนรูบางเรื่อง ก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูใ นหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพือ่ ตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพืน้ ฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาทีซ่ ับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา

70
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-001-103
01-001-104
01-001-107
01-001-109
01-001-110
01-002-101
01-002-102
01-002-205
01-002-206

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนเชิงวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-002-211
01-002-216
01-002-217
01-002-218
01-002-219
01-002-220

การอานภาษาอังกฤษ 1
การฟงภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาจีนเบื้องตน

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

                   
                   
                   
                   
                   
                  

●

01-002-221 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

                  

●

01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
01-002-223 การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-003-101
01-003-102
01-003-103
01-003-104
01-003-105
01-003-106
01-003-107
01-003-108
01-003-109

มนุษยกับสังคม
มนุษยสัมพันธ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
สังคมกับการปกครอง
สังคมกับสิ่งแวดลอม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106
01-004-108
01-004-109
01-005-101
01-005-116

อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
พลศึกษา
ลีลาศ

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-005-124
01-005-125
01-006-101
01-006-105

กีฬาประเภททีม
กีฬาประเภทบุคคล
นันทนาการ
นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4









































































































































































































คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

รายวิชา

02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน
02-001-103 สถิตเิ บื้องตน
02-001-104 คณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน
02-002-101 วิทยาศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน
02-002-104 สิ่งแวดลอมและการ
จัดการทรัพยากร

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(4) สามารถใชการวินิจฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรม จรรณยาบรรณวิชาชีพ ในการจัดการกับ
ขอโตแยงและปญหาตางๆ ที่มีผลกระทบทั้งตอตนเองและองคกร
(5) มีภาวะผูนําและผูตามในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ในสภาพแวดลอมของการทํางานและในสังคม
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเนือ้ หาสาระตามหลักการภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
และสามารถนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ
(2) มีความรูความสามารถในการประเมินการเปลี่ยนแปลงสถานการณ เขาใจผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับธุรกิจสามารถวิเคราะหปญหา ประยุกตความรูทักษะ และวิธีการแกไขปญหาที่
เหมาะสมกับสถานการณ
(3) สามารถติดตามความกาวหนาดานเทคโนโลยีทางธุรกิจ และสามารถนําไปประยุกตใชให
เกิดประโยชนในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีการพัฒนาความรูทางการเงินตลอดเวลาอยางตอเนือ่ ง
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวจิ ารณญาณอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสถานการณ เพื่อใชในการแกไขปญหา
อยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาสามารถประยุกต
ความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางการจัดการธุรกิจไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง ตอองคการและ สังคม
(2) สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเอง ประเมินตนเอง รวมทั้งการวางแผนปรับปรุง
ตนเองและองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถทํางานเปนทีม เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถปรับตัวไดดี
มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูรวมงานและผูมีสวนไดสวนเสีย
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(4) แสดงภาวะเปนผูนําและผูตาม สามารถบริหารทีมงานไดอยางเหมาะสมตามโอกาส
สถานการณ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม ตลอดจนสามารถแกไขขอ
ขัดแยงตามลําดับความสําคัญ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควาปญหา
เชื่อมโยงประเด็นปญหา และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดานตางๆ ของธุรกิจได
เปนอยางดี
(2) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด ฟง อาน เขียน กับกลุมบุคคลตาง ๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทําโครงการ/ โครงงาน ศึกษาคนควาองคความรูทาง
วิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
1
03-111-101 หลักการบัญชี

03-114-101 การบัญชีเพื่อการจัดการ

03-211-101 หลักการตลาด

03-311-101 การภาษีอากร

03-311-102 กฎหมายธุรกิจ

03-311-103 หลักการจัดการ

03-311-104 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ 
03-411-101 การเงินธุรกิจ

03-411-102 เศรษฐศาสตรจุลภาค

03-411-103 เศรษฐศาสตรมหภาค


คุณธรรม จริยธรรม

2











3











4











ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5











1











2











3











ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ

4











1











2











3











1











2











3











4











ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
03-511-101 ระบบสารสนเทศและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ในงานธุรกิจ
03-611-101 ภาษาอังกฤษเพื่อการโตตอบทางธุรกิจ 1
03-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
03-412-201 การเงินการธนาคาร
03-412-202 สถาบันและตลาดการเงิน
03-412-203 การเงินระดับโลก
03-412-204 หลักการลงทุน
03-412-205 การบริหารสินเชื่อ
03-412-206 การบริหารการเงิน
03-412-207 การคลังสาธารณะ

1

2

3

4

           







    



















































3











4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู











5











1











2











3











4











1











2

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

3











2

ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

03-412-208
03-412-209
03-412-210
03-412-211
03-412-212
03-413-213
03-412-214
03-412-215

การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการเงินและการพยากรณ
การวิเคราะหโครงการลงทุน
อนุพันธทางการเงิน
การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
การบริหารการเงินสวนบุคคล
การวิจัยทางการเงิน
สัมมนาทางการเงิน

2

3

4

5

2. ความรู

1

2

3

4

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

1

2

3

2

3

4

2

3

4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

03-413-301 ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศและการ
เจรจาทางการคาอาเซียน
03-413-302 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย
03-413-303 การวิเคราะหหลักทรัพย
03-413-304 การบริหารความเสี่ยงประกันภัย
03-413-305 การบริหารระบบขอมูลทางการเงิน
03-413-306 วาณิชธนกิจ
03-413-307 การเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
03-413-308 การลงทุนในตราสารหนี้
03-413-309 การควบรวมและซื้อกิจการ

2

3

4

5

2. ความรู

1

2

3

4

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

1

2

3

2

3

4

2

3

4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

03-413-410
03-413-411
03-413-412
03-413-413
03-413-414
03-413-415
03-413-416
03-413-417

การเงินสําหรับผูประกอบการ
คณิตศาสตรการเงิน
การบริหารสถาบันการเงิน
กลยุทธการประกันภัย
การประเมินทรัพยสินภาครัฐ
การประเมินภาคการเกษตร
สหกิจศึกษาทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร
การฝกงานทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร

2

3

4

5

2. ความรู

1

2

3

4

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

1

2

3

2

3

4

5. ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

03-414-401
03-414-402
03-414-403
03-414-404
03-414-405
03-414-406
03-414-407
03-414-408
03-414-409
03-414-410
03-414-411

หลักเศรษฐศาสตร
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
เศรษฐศาสตรการคลัง
เศรษฐศาสตรโลก
ทฤษฎีและนโยบายการเงินโลก
วิจัยทางเศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตรแรงงานและสถาบัน
เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ
เศรษฐศาสตรการจัดการ
ประเด็นปญหาเศรษฐกิจปจจุบัน
เศรษฐกิจอาเซียน

2

3

4

5

2. ความรู

1

2

3

4

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

1

2

3

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ จะตองสอดคลองกับกลยุทธ
การประเมินผลการเรียนรู โดยใหเปนความรับผิดชอบของอาจารยผูสอนในการออกขอสอบหรือกําหนด
กลไกและกระบวนการสอบ มีการประเมินแผนการสอนสัมพันธกับ การประเมินขอสอบ การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ รวมถึงการประเมินของอาจารย สวนการทวนสอบ
ในระดับหลักสูตร ใหมีระบบประกันคุณภาพภายในระดับสาขา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ดวยการ
ติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิตเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง แลวนําผลที่ไดมาเปนขอมูลในการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน
โดยมีหัวขอการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ดังตอไปนี้
(1) สภาวะการไดงานทําหรือศึกษาตอของบัณฑิต ประเมินจากการไดงานทําหรือศึกษาตอตรง
ตามสาขาหรือในสาขาที่เกีย่ วของ ภายใน 1 ป โดยทําการประเมินจากบัณฑิต
แตละรุนที่สําเร็จการศึกษา
(2) ตําแหนงงานและความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
(3) ความพึ ง พอใจของบั ณ ฑิ ต ต อ ความรู ค วามสามารถที่ ไ ด เ รี ย นรู จ ากหลั ก สู ต ร ที่ ใ ช ใ น
การประกอบอาชี พ หรือศึ ก ษาตอ พรอมกั บเปดโอกาสให มีการเสนอข อคิด เห็ น ใน
การปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(4) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหรือนายจางพรอมกับเปดโอกาสใหมีขอเสนอแนะตอสิ่งที่
คาดหวังหรือตองการจากหลักสูตรตอการนําไปใชในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
(5) ความเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารยพิเศษและผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตอผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู องคความรู และการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความเหมาะสมกับสถานการณทางการศึกษาภาคอุตสาหกรรมและ
สังคมในปจจุบันมากยิ่งขึ้น
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(6) ผลงานของนักศึกษาและบัณฑิตที่สามารถวัดเปนรูปธรรมได เชน
- จํานวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ
- จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคการที่ทําประโยชนเพื่อสังคม
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามทีก่ าํ หนดไวในหลักสูตร
และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะนําแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหม การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนา
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร ใหมคี ณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัยเปนประธานกรรมการ หัวหนาสาขาวิชา และอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการ ทําหนาที่
1. จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
2. จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
4. จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6)และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแกปญ
 หาตางๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบดี
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1.ยกระดั บ มาตรฐานคุ ณ ภาพ 1 . จั ด ห ลั ก สู ต ร ใ ห มี ค ว า ม 1. หลักสูตรที่สามารถอางอิงได
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร สอดคล อ งกั บ มาตรฐานวิ ช าการ กั บ มาตรฐานที่ สกอ.กํ า หนด
ให ก า วหน า ทั น กระแสความ ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ความทันสมัยและมีการปรับปรุง
เปลี่ ย นแปลง โดยมี บุ ค ลากร ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ ( TQF) สม่ําเสมอ
ผู ส อ น ที่ เ ป น ผู นํ า ด า น ก า ร และ สกอ.
พัฒนาองคความรูและสามารถ 2. ปรับ ปรุง หลั ก สูต รใหทันสมั ย 2. พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ผลิตบุคลากรที่มีความรู ทักษะ โ ด ย มี ก า ร พิ จ า ร ณ า ป รั บ ป รุ ง ตอบสนองความตองการของภาค
ธุรกิจ อุตสาหกรรม
ตรงตอความตองการของภาค หลักสูตร ทุกๆ 5 ป
3. กํ า หนดให อ าจารย ผู ส อนมี 3. จํ า นวนอาจารย ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท
ปริ ญ ญาโทไม น อ ยกว า เกณฑ
หรื อ เป น ผู ที่ มี ป ระสบการณ มี มาตรฐาน
ความเชี่ ย วชาญ และมี จํ า นวน
อ า จ า ร ย ไ ม น อ ย ก ว า เ ก ณ ฑ
มาตรฐาน สกอ.
4 . ส ง เ ส ริ ม อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า 4.มี ก ารศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ นํ า มา
หลั ก สู ต รให มี ก ารอบรมศึ ก ษาดู พัฒนาหลักสูตร
งานและตางประเทศ
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เปาหมาย

การดําเนินการ
5. ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงและ
ความต อ งการกํ า ลั ง คนในภาค
ธุรกิ จและอุตสาหกรรม เพื่อเป น
ข อ มู ล พั ฒ นาหลั ก สู ต ร มี ก าร
สํ า รวจสถานประกอบการ ว า
ต อ ง ก า ร บั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ส ม บั ติ
อยางไร เพื่อนํามาพัฒนาหลักสูตร
6. เชิ ญ ผู เ ชี่ ย วชาญทั้ ง ภาครั ฐ
เอกชน และผู ใ ช บั ณ ฑิ ต เข า มามี
สวนรวมพัฒนาหลักสูตร

การประเมินผล
5. รายงานผลและติดตามการ
เปลี่ย นแปลงและความต อ งการ
กํ า ลั ง คนโดยการสํ า รวจความ
ตองการของสถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน

6.ประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา
จากสถานประกอบการ
ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญทั้ง
จากภาครัฐ เอกชน ซึ่งมีสวนรวม
ในการพัฒนาหลักสูตร

2.ส ง เสริ ม การเรี ย นรู เ ชิ ง รุ ก
กระตุ น ให เ กิ ด ความใฝ รู แ ละ
เสริมสรางการคิดวิเคราะหเพื่อ
การแก ไ ขป ญ หาและพั ฒ นา
องคความรู
3.ประเมิ น ผลมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดจัดสรรงบประมาณประจําป
และเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณและวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยาง
เพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรู
ดวยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา
เฉพาะทาง และมีอุปกรณที่ใ ชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพีย ง และมีหองสมุดของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีเอกสารสิ่งพิมพและสื่อการศึกษาที่สัมพันธกับสาขาวิชาการเงินอยางพอเพียง
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีการประสานงานกับสํานักหอสมุด ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการให
อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น
อาจารยผูสอนแตละรายวิชา จะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเปน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน 1. จัดใหมีหองประจําสาขา
1. มีหองประจําสาขา
การเรียนการสอนและกิจกรรม 2. จัดใหหองสมุดคณะ/พื้นที่ใน 2. มีหองสมุดคณะ/พื้นที่ใน
การเรียนรูใหเพียงพอ โดย มี
การใหบริการหนังสือ วารสาร การใหบริการหนังสือวารสาร
หองเรียน หองปฏิบัติงานของ เกี่ยวกับสาขา
เกี่ยวกับสาขา
บุคลากรพื้นที่ในการให
3. จัดพื้นที่สงเสริมกิจกรรมการ 3. มีพื้นที่สงเสริมกิจกรรม
คําปรึกษาหองสมุดคณะ/พื้นที่ เรียนรู เชน บอรดประชาสัมพันธ การเรียนรู เชน บอรด
ในการใหบริการหนังสือตํารา เว็บไซต มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ประชาสัมพันธเว็บไซต มุม
เฉพาะที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา ทางวิชาการการใหคําปรึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรูทาง
มีเทคโนโลยีสื่อการสอน
วิชาการการใหคําปรึกษา
เพียงพอ
4. จัดสรรเทคโนโลยีเพื่อการ
4. มีสรรเทคโนโลยีเพื่อการ
สนับสนุนเรียนการสอน เชน
สนับสนุนเรียนการสอน เชน
คอมพิวเตอรอินเตอรเน็ท
คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ท
สื่อดิจิตอล โปรเจคเตอร
สื่อดิจิตอล โปรเจคเตอร
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และผู ส อน
จะต อ งประชุ ม ร ว มกั น ในการวางแผนจั ด
การเรียนการสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
เตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตาม
หลักสูตร และไดบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการ
ปฏิบัติมาใหกับนักศึกษา ดังนั้นทางสาขาวิชาฯ จึงกําหนดนโยบายวาจะตองมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือ
วิทยากรมาบรรยาย โดยที่อาจารยพิเศษหรือวิทยากรจะตองเปนผูมีประสบการณตรง
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนั บสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เ กี่ย วของกั บภาระงานที่รับผิ ดชอบ และมี
ความรูดาน เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพือ่ การปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการให
อาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก โดยทางมหาวิทยาลัยไดจัดอบรมความรูในดาน
ตางๆ ใหกับบุคลากรเปนระยะ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนกั ศึกษา
มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญ
 หาในการเรียนสามารถ
ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาได โดยอาจารยที่ปรึกษาทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหปรึกษา (Office Hours)
เพื่อใหนักศึกษาเขารักการปรึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู อยางมีระบบ การใหขอมูลยอนกลับจาก
ผลการศึกษาและการประเมินดานตางๆ เพือ่ ให นักศึกษาไดมีการพัฒนาตนเอง
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีนกั ศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคํารองขอดูกระดาษ
คําตอบในการสอบ ตลอดจนขอดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในรายวิชานั้นได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
มีการศึกษาและวิเคราะหความตองการของตลาดแรงงาน สังคม เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการเปด
และการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุกๆ 5 ป มีการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
และนายจาง(ทุกๆปการศึกษา) ตลอดจนมีการติดตามการพัฒนาอาชีพและความกาวหนาในการทํางาน
ของบัณฑิต เพื่อใหไดขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
(ใหทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ
25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X
มีการดําเนินกิจกรรม
–
ไมมีการดําเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียน การ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียน โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอ วามีความเขาใจ
หรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจาก
นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลว ก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียน มีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจ
ได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ ไดวา
ผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัย ในชั้น
เรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนกั ศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดานทั้งดานทักษะ กลยุทธการสอน
การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใช
สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ดําเนินการประเมินจากนักศึกษา โดยติดตามจากผลการทํารายงาน/ โครงการ ซึ่งอาจารย
สามารถประเมินผลการทํางานไดตั้งแตเริ่มตนกระบวนการจนถึงขั้นตอนการนําเสนอเปนรายบุคคล และ
สําหรับศิษยเกานั้นจะประเมินโดยใชแบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษยเกาตามโอกาสที่เหมาะสม
ดานสถานประกอบการ สัมภาษณจากสถานประกอบการ หรือใชวิธีการสงแบบสอบถามไปยังผูใ ช
บัณฑิต ดานผูทรงคุณวุฒิเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นหรือจากขอมูลในรายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานทีร่ ะบุไวในหมวด 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อยางนอย 3 คน ซึ่งตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน (ควรเปน
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูลการประเมินทั้งหมด จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น
ๆ ไดทันที ซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นสามารถทําไดตลอดเวลา ที่พบปญหา
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตอยูเสมอ
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
ภาคผนวก ข ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค ประวัตแิ ละผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ง คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

