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หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการเงิน  
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คณะวิทยาการจดัการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 



     

มคอ.2 

สารบัญ 
 

  เรื่อง  หน้า 
   

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 1 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 
5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูร 2 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3 

10. สถานที่จดัการเรียนการสอน 4 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 4 
12. ผลกระทบจาก 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 
5 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบนั 7 
   

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร 8 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 8 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 9 
   

หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 11 
1. ระบบการจัดการศึกษา 11 
2. การด าเนินการหลักสูตร 11 
3. หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 13 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 27 
5 ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจยั   28 
   

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 29 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 29 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 30 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
37 

   
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา 48 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 48 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 48 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 49 



 
 

 
มคอ.2 

สารบัญ (ต่อ) 
 

    เรื่อง  หน้า 
   

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 50 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 50 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 50 
   

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 52 
1. การก ากับมาตรฐาน 52 
2. บัณฑิต 52 
3. นักศึกษา 53 
4. อาจารย ์ 53 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 54 
6. สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 55 
7. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 57 
   

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 58 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 58 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 58 
3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 58 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 58 
   

ภาคผนวก  59 
ภาคผนวก ก   ค าอธิบายรายวิชา 60 
ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรระหว่างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 กับ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 
89 

ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การเงิน พ.ศ. 2558 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

97 

ภาคผนวก  ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 131 
ภาคผนวก  จ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
139 

ภาคผนวก  ฉ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552  
และฉบับที่ 2  พ.ศ. 2558 

147 

ภาคผนวก  ช ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 

153 

ภาคผนวก  ซ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558 

158 

ภาคผนวก ฌ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2550  
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

169 

ภาคผนวก ญ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ร่าง) ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา 
การเงิน  

172 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

    เรื่อง  หน้า 
   

ภาคผนวก ฎ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ภายใน) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต             
สาขาวิชาการเงิน  

175 

ภาคผนวก ฏ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ภายนอก) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต             
สาขาวิชาการเงิน  

178 

ภาคผนวก ฐ ประวัติ/ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 181 
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รายละเอียดของหลักสูตร  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา          :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
คณะ     :  วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่  1   ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  :   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
 ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Business Administration Program in Finance 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม(ไทย)  :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) 
 ชื่อย่อ(ไทย)  :  บธ.บ. (การเงิน) 

ชื่อเต็ม(อังกฤษ)   :  Bachelor of Business Administration (Finance)                  
 ชื่อย่อ(อังกฤษ)  :  B.B.A. (Finance) 
 
3.  วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  
 - 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
 ไม่น้อยกว่า  136  หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ         
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 

5.2  ประเภทของหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3  ภาษาที่ใช้         
 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารและต าราในวิชาของหลักสูตรเป็นภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 
 5.4  การรับเข้าศึกษา        
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย  
ได้เป็นอย่างดี                                                               



2 

มคอ. 2 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน       
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง                                                                     
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาการเงิน พ.ศ. 2558 ก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 คณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 
        ครั้งที ่7/2562 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
 คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 
        ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 
        ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุม 
        ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   

 หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่สอดคล้องกับ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา   
 1. สายการเงินของบริษัท 
 2. สายการธนาคาร                    

3. ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ 
4. สายจัดการลงทุนและวางแผนทางการเงิน                                                 
5. สายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ 
6. นักลงทุน 
7. บุคลากรสายวิชาการ การเงินในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลและเอกชน 
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9.  ชื่อ นามสกุล รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ

ที ่
เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 

 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
1 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางอารีวรรณ์ บังเกิด 

 

บธ.ม. 
กศ.บ. 
ค.บ. 

บริหารการเงิน 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
บรรณารักษศาสตร ์

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทวิโรฒ 
วิทยาลัยครเูพชรบุรีวิทยาลงกรณ ์

2532 
2527 
2526 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ ดร.ศศิธร กกฝ้าย 
 

ปร.ด. 
บธ.ม. 
ค.บ. 

การจัดการ 
บริหารธรุกิจ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
สถาบันราชภฏัอุดรธาน ี

2559 
2545 
2543 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวจิราวดี ก ายาน บธ.ม. 
บธ.บ. 

การเงินและการธนาคาร 
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

2555 
2550 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ ว่าท่ีร้อยเอกนรชัย สอนใส 
 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธรุกิจ 
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบันราชภฏัอุดรธาน ี

2554 
2545 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาววรรณวิศา นครขวาง 
 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

การเงินและการธนาคาร 
การเงิน 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2555 
2553 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  จากนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital economy) และแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) 
ของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) มาประยุกต์ใช้ 
ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กอปรกับความก้าวหน้า  
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปิดรับเทคโนโลยีมากขึ้น ท าให้
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคการเงินน า IT มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยเฉพาะการพัฒนา
รูปแบบการท าธุรกิจและช่องการให้บริการ รวมถึงผลจากการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
และการเปิดเสรีภาคการเงินในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ท าให้ระบบการเงินโลกมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น 
เกิดการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศและการเปิดเสรีการท าธุรกิจ รวมทั้งการเกิดขึ้น  
ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ (Financial paper) เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและ 
ความซบเซาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 ส่งผลให้สถาบันการเงินใหญ่ๆ ประสบปัญหา 
ที่รุนแรงและสามารถล้มละลายได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว  (อ้างอิงจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2565) 
  การพัฒนาทางเทคโนโลยีทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เช่น บล็อกเชน การท าธุรกรรม
ทางการเงินไม่ผ่านคนกลาง การท าธุรกรรมอ่ืนๆ โดยใช้เทคโนโลยี การประกาศยกเลิกการใช้เงินในบาง
ประเทศ ท าให้มีความเปลี่ยนแปลงในระบบการเงินอย่างมากมาย เช่น ธุรกรรมทางการเงินที่ท าให้ลูกค้า
สะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งการน าเทคโนโลยีท าให้ต้นทุนการด าเนินงานลดลง ปัจจุบัน  
งานบางอย่างเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีแทนบุคคลมากขึ้น ผลกระทบจากการซื้อขายสินทรัพย์โดยนักลงทุน
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือการซื้อขายโดยใช้ อัลกอริทึม ส่ งผลให้ตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ในขณะเดียวกันก็อาจส่งผลให้ระบบการเงินผันผวนอย่างรุนแรงในบางครั้ง (อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 พ.ศ. 2559-2563)  
  ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรทางด้านการเงิน ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีและ
มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ได้ทันท่วงที และสามารถบริหารความเสี่ยงเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงขององค์กรและบุคลากร สามารถใช้
เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  

         การน าเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมการเงินท าให้มีการจ้างงานลดลง ส่งผลท าให้ทักษะ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี อีกทั้งประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท าให้ความรู้ด้านการบริหารเงินและการวางแผนทาง
การเงินมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
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 รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาคนทั้งในมิติของจริยธรรมและมิติของความรู้
ผ่านนโยบาย “Thailand 4.0” มีการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ คือ นอกจากให้ความรู้แล้ว ต้องท าให้เป็น
คนที่รักที่จะเรียน มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วย นั้นคือการสร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 
21 การศึกษาจึงต้องเร่งด าเนินการการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย โดยมีการส่งเสริมการเรียนการสอน
ผ่าน STEM เพ่ือให้เด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของโลกและวัตถุต่างๆ การปรับใช้
เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ การสร้างนวัตกรรม การคิดวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจโดยใช้คณิตศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ ในขณะเดียวกันเด็กไทยในอนาคตก็ต้องคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของไทยที่ดีงาม ควบคุมคู่กับการ
เรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยด้วย ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรจึงมีความจ าเป็นต้องสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือสร้างบุคลากรที่พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวให้สามารถ
ท างานและใช้ชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1   การพัฒนาหลักสูตร  
         เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุก

ที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรด้านการเงิน ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงใน
การพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติในตลาดแรงงานเพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ ทั้งนี้ หลักสูตรจะเน้นความส าคัญของ 
การบริหารจัดการทางด้านการเงิน เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงของบุคคลและองค์กร รวมทั้งมุ่งเน้นให้นักศึกษา
สามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ และส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน 
โดยการเพ่ิมวิชาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีทางการเงิน และสนับสนุนให้นักศึกษาสาขาวิชาการเงินสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านการเงิน  

 สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ศึกษาวิจัย ความพึง
พอใจต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ (อ้างอิงจากรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) 

 1) การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม คือ อาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงิน จ านวน 69 คน พบว่า ด้านความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านเนื้อหาของหลักสูตร คิดเป็น
ร้อยละ 79.71 รองลงมาคือ ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 76.81 ด้านคุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษา คิดเป็นร้อยละ 75.84 ด้านโครงสร้างของหลักสูตรและด้านคุณสมบัติของอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 
73.91  

 ด้านการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 72.17 ด้านวัสดุการศึกษา ต ารา และ
สถานที่เรียน คิดเป็นร้อยละ 71.01 ด้านการบริหารหลักสูตร 70.53 ด้านกระบวนการในการพัฒนา
นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 66.11 และด้านการวัดและประเมินผล คิดเป็นร้อยละ 65.22 เป็นอับดับสุดท้าย 

 2) การประเมินความพึงพอใจต่อความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต จ านวน  16 คน 
พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อบัณฑิตมากท่ีสุด คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 80.20 รองลงมาด้านความรู้ความสามารถ 
คิดเป็นร้อยละ 64.58 ด้านทักษะการวิเคราะห์ทางตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อย
ละ  62.50 และด้านทักษะทางปัญญา คิดเป็นร้อยละ 59.37 เป็นอันดับสุดท้าย 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินเชิงรุกท่ีมี
ศักยภาพในการผลิตบุคลากรทางด้านการเงิน ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูงใน
การพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้ทันท่วงที พร้อมทั้ง
การพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติในตลาดแรงงานเพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ สามารถบริหารความเสี่ยงเพ่ือเพ่ิมความ
มั่นคงขององค์กรและบุคลากร สามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ 

  
12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

            เป้าหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
12.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทยมีความรักและผูกพัน 

ต่อท้องถิ่น น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
12.2.2 พัฒนาการวิจัยที่มีคุณภาพและบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอนการบริการ

วิชาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความส านึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นและของชาติ 
12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย  คุณธรรม

จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
12.2.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาบุคลากรทางด้านให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่

เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ 
12.2.6 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค 
12.2.7 ศึกษาวิจัย หาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี

สมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นและภูมิภาค 
12.2.8 ศึกษาวิจัยส่ งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
12.2.9 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพคล่องตัว ตามแนวทางการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี
                   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จะต้องสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้าน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็น
ก าลังส าคัญของการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ร่วมชี้น าสังคมให้เห็นถึงความส าคัญ   การพัฒนาคนใน
ทิศทางของการพัฒนาชาติ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในอนาคตซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ดังนั้นในปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน จึงก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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การผลิตบัณฑิต เพ่ือบรรลุเป้าหมายในแต่ละพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต และการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (เช่น รายวิชา
ที่เปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 

 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
                2. กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจบัณฑิต   
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี  

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

              รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชาอ่ืนเรียนมีดังนี้ 
  1. การเงินธุรกิจ 
  2. การภาษีอากรธุรกิจ 
  3. การเงินและการธนาคาร 
  4. การวางแผนและท่ีปรึกษาทางการเงิน 
  5. การเงินและการลงทุนในธุรกิจชุมชน 
  6. การเงินระหว่างประเทศ 
          13.3 การบริหารจัดการ   
    มีการบริหารจัดการหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอน และบริหารงานด้านวิชาการให้เป็นไปตามแผนงาน 
โดยท างานประสานกับคณะกรรมการวิชาการคณะ และคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย การด าเนินงาน
ด้านวิชาการอยู่ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

1.1  ปรัชญา 
     มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านการเงิน ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาชีพการเงิน เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
1.2  ความส าคัญ 

               หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน เป็นหลักสูตรที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพทางการเงิน เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในด้านบริหารการเงิน การพัฒนา
ตนเองสู่ระดับศักยภาพสากลและอาเซียน ทั้งด้านความรู้ สังคม วัฒนธรรม ภาษา การปรับตนเองเพ่ือ
ท างานร่วมกับไทยและต่างประเทศ และให้เกิดการพัฒนาการทางด้านสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมุ่งเน้นที่จะ
ผลิตก าลังคนที่สนองความต้องการของท้องถิ่น สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานทั้งด้านวิชาการ การลงทุน การค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นด้านการสร้างสรรค์คุณค่า
ทางเศรษฐกิจ และเป็นการพัฒนาตนเองสู่วิชาชีพทางการเงิน 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
    1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการเงิน สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือ

พัฒนาท้องถิ่นได ้
               1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ ตลอดจนการใช้วิชาชีพในการด าเนินธุรกิจด้วยตนเอง อย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และสืบสานประเพณีอันดีงาม สามารถพัฒนาตนเอง ท้องถิ่น และสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
               1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น า สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพการเงินให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคตได้ 
     1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการวิเคราะ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยอย่างเหมาะสมและแก้ปัญหาทางการเงินได้อย่างสร้างสรรค์ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง   
 

แผนการพัฒนา/ 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1) ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธรุกิจ 
บัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่า  สกอ. และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

1) พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรมาตรฐาน สกอ. 
2) ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3) เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร 

1) เอกสารปรับปรุงหลักสูตร /         
  สาขาวิชาการเงิน 
2) รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
3) ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเงินทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

2) ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธรุกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 

  ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการของสถานประกอบการที่ใช้
บัณฑิตสาขาวิชาการเงิน 

1) รายงานผลความพึงพอใจของ
สถานประกอบการในด้านทักษะ 
ความรู้ ความสามารถในการท า งาน
ของบัณฑิตสาขาวิชาการเงิน 
2) รายงานผลความพึงพอใจของ
บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน  

3) แผนการติดตามผลการน า  
 หลักสูตรไปใช้ให้เป็นไปตาม       
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 

1) จัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thailand Qualifications 
Framework for Higher 
Education; TQF:HEd) 
2) จัดการเรียนการสอนให้   
สอดคล้องกับองค์ประกอบการ  
ประกันคุณภาพการศึกษา 
3) จัดการเรียนการสอนให้  
สอดคล้องกับองค์ประกอบของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) 
4) ด าเนินการทบทวนและ 
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะๆ   
ทุก 5 ปี 

1) เอกสารรายละเอียดของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงิน 
(มคอ.2) 
2) รายงานการประเมินตนเอง       
การประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) 
3) หลักฐานการประเมินจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) 
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แผนการพัฒนา/ 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

4) พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ให้ก้าวทันต่อวิวัฒนาการและองค์
ความรู้ใหม่ทางด้าน 
การเงิน 

 

1) สนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรให้มี
การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
2) บริการวิชาการชุมชนและ
ท้องถิ่น 
3) บูรณาการความรู้ด้าน        
การเงินกับการเรียนการสอน  
และการวิจัย 

1) หลักฐานการส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม 
2) งานบริการวิชาการต่ออาจารย์ใน
หลักสูตร 
3) ผลงานวิจัยและงานวิชาการของ
นักศึกษา 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ และ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
 ก าหนดให้มีระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ และใช้
ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการ
จัดการการศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ฌ หมวด 5) 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) 
 
2.  การด าเนนิการหลักสูตร  
 2.1   วัน – เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคเรียนที่ 1  เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 
  ภาคเรียนที่ 2  เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม 
  ภาคฤดูร้อน  เดือน เมษายน – พฤษภาคม 
                  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
2.2.2 ผ่ านการคั ด เลื อกตาม เกณ ฑ์ ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เลย ว่ าด้ วย 

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 1) 
                    2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศหรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 พ้ืนฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ 

คอมพิวเตอร์ และศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง แตกต่างกัน 
2.3.2 นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัว การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการขาด

เป้าหมายของการศึกษา 
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  2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
            2.4.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษระหว่าง 
ภาคการศึกษาจากศูนย์ภาษา ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์   
เศรษฐศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ระหว่างภาคการศึกษาจากสาขาวิชา  
             2.4.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาแรกเข้า เมื่อประสบปัญหาในการ
ปรับตัวในมหาวิทยาลัยและจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา  
รุ่นพี่กับนักศึกษารุ่นน้อง 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ในระยะ 5 ปี 
     

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 2  40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 3   40 40 40 

ชั้นปีที่ 4    40 40 

รวมจ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 40 40 

2.6  งบประมาณตามแผน 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี(สูงสุด) 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
2.7  ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
  อ่ืนๆ (ระบุ) 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเข้ามหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2552 และ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ฉ) 
 
 

ปีงบประมาณ 2563 2564 2565 2566 2567 
งบบุคลากร 1,800,000 1,900,000 2,000,000 2,100,000 2,200,000 
งบลงทุน 3,100,000 2,800,000 2,600,000 3,000,000 3,000,000 
งบด าเนินการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 

รวม 5,900,000 5,700,000 5,600,000 6,200,000 6,400,000 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

  3.1  หลักสูตร 
    3.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   136  หน่วยกิต 

            3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐาน 

ไม่น้อยกว่า 
โครงสร้างหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร  10   หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6   หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6   หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8   หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต 100 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาแกน  45 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   
    - วิชาเนื้อหาบังคับ 
    - วิชาเนื้อหาเลือก 
    - วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ 
    สหกิจศึกษา 

 
 
 
 

30 หน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 
7 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
รวม 120 หน่วยกิต 136 หน่วยกิต 
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 3.1.3  รายวิชา   
  รายวิชาในกลุ่มวิชาการเงิน (353…..) ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาโดยก าหนดรหัสวิชาและ
ความหมายของรหัสวิชา  ดังนี้  
  ก าหนดให้มีรหัสวิชาเป็นตัวเลขจ านวน 7 ตัว  โดยมีความหมาย  ดังนี้  
  

 
 
   โดยมีความหมายของตัวเลข  ดังนี้ 
    เลขตัวที่ 1  2  และ 3 หมายถึง หมวดวิชาและหมู่วิชา (353…) 
    เลขตัวที่ 4  หมายถึง ระดับความยากง่าย/ชั้นปี 
    เลขตัวที่ 5  หมายถึง ลักษณะเนื้อหา/กลุ่มวิชา 
    เลขตัวที่ 6 และ 7 หมายถึง ล าดับก่อน – หลังของวิชา 
 
   โดยก าหนดความหมายของตัวเลขตามลักษณะเนื้อหา/กลุ่มย่อยของสาขาวิชา  ดังนี้ 
    (1)  การเงินและสถาบันการเงิน    (353-1--) 
    (2)  ภาษีอากร      (353-2--) 
    (3)  การลงทุน      (353-3--) 
    (4)  การวิเคราะห์ทางการเงินและการวางแผน  (353-4--) 
    (5)  เศรษฐศาสตร์      (353-5--) 
    (6)  เทคโนโลยี / สารสนเทศ      (353-6--) 
    (7)  การประกันภัย     (353-7--) 
    (8)  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    (353-8--)  
    (9)  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์  (353-9--) 
          โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย 
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 รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมงบรรยาย 
จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ และจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองโดยก าหนดแยกตามหมวดวิชา ดังนี้ 
 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30     หน่วยกิต  
    1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร     เรียนทั้งหมด  10     หน่วยกิต                                                              

-  วิชาบังคับ    บังคับเรียน           6     หน่วยกิต 

0001101 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

2(2-0-4) 

0001102 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
English for Communication  

2(2-0-4) 

0001104 
การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
Listening and Speaking English for Daily Life 
Communicaiton 

2(2-0-4 

-  วิชาเลือก ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้จ านวน             4     หน่วยกิต 

0001103 
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
Information Searching for Study 

2(2-0-4) 

0001105 
การอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
Reading and Writing English for Daily Life 
Communicaiton 

2(2-0-4) 

0001106 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม 
English for Cultural Communicaiton 

2(2-0-4) 

0001107 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 
English for Communication in the Workplace 

2(2-0-4) 

0001108 
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
Chinese for Daily Life Communication 

2(2-0-4) 

     
     2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้จ านวน 6     หน่วยกิต                                                              

0002101 
พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา 
Buddhism for Development 

2(2-0-4) 

0002102 
จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน 
Psychology for Self Development 

2(2-0-4) 

0002103 
สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต 
Music and Life Appreciation 

2(2-0-4) 

0002104 
ศิลปะและการออกแบบ 
Arts and Design 

2(2-0-4) 

0002105 
สุนทรียภาพการแสดง 
Art Performance  Appreciation 

2(2-0-4) 
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0002106 
สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 
Meditation for Life Development 

2(2-0-4) 

 
    3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้จ านวน   6     หน่วยกิต 

-  วิชาบังคับ    บังคับเรียน           2     หน่วยกิต 

0003107 
ความเป็นพลเมืองที่ดี 
Smart Citizenship 

2(2-0-4) 

-  วิชาเลือก ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้จ านวน             4     หน่วยกิต 

0003101 
ระบบสังคมไทย 
Thai Society System 

2(2-0-4) 

0003102 
ระบบสังคมโลก 
Global Society System 

2(2-0-4) 

0003103 
ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน 
Business and Daily Life 

2(2-0-4) 

0003104 
ไทเลยศึกษา 
Loei Study 

2(2-0-4) 

0003105 
ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน 
Thailand and ASEAN Community 

2(2-0-4) 

0003106 
เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 
Economy in Daily Life 

2(2-0-4) 

0003108 
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
Law in Daily Life 

2(2-0-4) 

 
    4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้จ านวน      8     หน่วยกิต                                                              

0004101 
การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

2(2-0-4) 

0004102 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 
Computer Technology for Daily-Life 

2(2-0-4) 

0004103 
การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

2(2-0-4) 

0004104 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Science and Technology for Quality of Life 

2(2-0-4) 

0004105 
วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 
Science for Health 

2(2-0-4) 

0004106 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
Life and Environment 

2(2-0-4) 
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0004107 
เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
Household Appliances Maintenance Techniques 

2(2-0-4) 

0004108 
การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน 
Raising Crops and Animals in Daily Life 

2(2-0-4) 

 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า  100     หน่วยกิต 
      หมวดวิชาเฉพาะประกอบด้วย  2  กลุ่มวิชา  ดังต่อไปนี้ 
  2.1  กลุ่มวิชาแกน        45     หน่วยกิต 

3502101 
ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 1 
English for Business 1 

3(2-2-5) 

3502102 
ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 2 
English for Business 2 

3(2-2-5) 

3502105 
กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์ 
Commercial and Business Law 

3(3-0-6) 

3502205 
เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการธุรกิจ 
Economics for Business Management   

3(3-0-6) 

3503103 
ภาษาจีนส าหรับธุรกิจ 1 
Chinese for Business 1 

3(2-2-5) 

3503204 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 
Quantitative Analysis and Business Statistics 

3(3-0-6) 

3503901 
หลักการวิจัยทางธุรกิจ 
Principles of Business Research 

3(2-2-5) 

3521104 
หลักการบัญชีชั้นต้น 
Principles of Accounting 

3(2-2-5) 

3531101 
การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(3-0-6) 

3541101 
หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

3561105 
การจัดการและองค์การ 
Management and Organizations 

3(3-0-6) 

3562212 
จริยธรรมทางธุรกิจ 
Business Ethics 

3(3-0-6) 

3562402 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Management 

3(3-0-6) 

3563301 
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operation Management 

3(3-0-6) 
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3564201 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Management 

3(3-0-6) 

 
2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ประกอบด้วย  3  กลุ่มวิชา  ดังต่อไปนี้  

         2.2.1)  วิชาเนื้อหาบังคับ        30     หน่วยกิต 

3522101 
บัญชีการเงิน 
Financial Accounting 

3(3-0-6) 

3531102 
การเงินและการธนาคาร 
Money and Banking 

3(3-0-6) 

3531104 
การวางแผนและที่ปรึกษาทางการเงิน 
Planning and Financial Consultant  

3(2-2-5) 

3532101 
ตลาดการเงิน 
Financial Markets 

3(3-0-6) 

3532301 
หลักการลงทุน 
Principles of Investment 

3(3-0-6) 

3533101 
การเงินระหว่างประเทศ 
International Finance 

3(3-0-6) 

3533401 
การจัดการการเงินขั้นสูง 
Advance Financial Management 

3(2-2-5) 

3532601 
เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการเงิน 
Information Technology for Finance 

3(2-2-5) 

3534401 
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
Security Analysis 

3(2-2-5) 

3534901 
สัมมนาทางการเงิน 
Seminar in Finance 

3(2-2-5) 

 
 
       2.2.2)  วิชาเนื้อหาเลือก   ไม่น้อยกว่า    18     หน่วยกิต 

         ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

3531103 
สถาบันการเงิน 
Financial Institutions 

3(3-0-6) 

3531105 
การเงินและการลงทุนในธุรกิจชุมชน 
Financial and Investment of community 

3(3-0-6) 

3532202 
การภาษีอากรธุรกิจ 
Business Taxation 

3(3-0-6) 

3532401 
วานิชธนกิจ 
Investment Banking  

3(3-0-6) 
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3532402 
การจัดการสินเชื่อ  
Credit Management 

3(3-0-6) 

3532501 
การคลังสาธารณะ 
Public Finance  

3(3-0-6) 

3533302 
การเงินเพ่ือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
Real Estate Finance  

3(3-0-6) 

3533304 
การจัดการการลงทุนส าหรับโลจิสติกส์ 
Investment Management for Logistics 

3(3-0-6) 

3533402 
อนุพันธ์ทางการเงิน 
Financial Derivatives 

3(2-2-5) 

3533404 
การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าตราสารหนี้ 
Fixed-income securities Analysis and Valuation 

3(2-2-5) 

3533405 
การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าตราสารทุน 
Equity Analysis and Valuation 

3(2-2-5) 

3533701 
การประกันภัย 
Insurance 

3(3-0-6) 

3534101 
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 
Monetary Theory and Policy 

3(3-0-6) 

3534102 
การเงินเพ่ือการน าเข้าและส่งออก 
Import-Export Financing 

3(3-0-6) 

3534402 
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ 
Project Analysis and Appraisal 

3(2-2-5) 

3534403 
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
Financial Risk Management  

3(2-2-5) 

3503104 
ภาษาจีนส าหรับธุรกิจ 2 
Chinese for Business 2 

3(2-2-5) 
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   2.2.3)  วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
      ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มต่อไปนี้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
    
   (1) กลุ่มปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3533801 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน 
Preparation of Professional Experience in Finance 

1(90) 

3534801 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน 
Field Experience in Finance 

6(540) 

     
   (2) กลุ่มสหกิจศึกษา 

3503803  
เตรียมสหกิจศึกษา 
Pre-Cooperative Education 

1(90) 

3504803  
สหกิจศึกษา 
Cooperative  Education 

6 หน่วยกิต 

 
3)  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า      6       หน่วยกิต 

                         ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4  แผนการศึกษา 
   

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 
 
 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
        - วิชาเนื้อหาบงัคับ 

xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 

 
3521104 
3541101 
3561105 

 
3531102 

วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 
 
หลักการบัญชีชัน้ต้น 
หลักการตลาด 
การจัดการและองค์การ 
 
การเงินและการธนาคาร 

2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 

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

 
3 (3-0-6) 

รวม 18 
 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 
 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
        - วิชาเนื้อหาบงัคับ 
        - วิชาเนื้อหาเลือก 

xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 

 
3531101 
3502101 

 
3531104 
xxxxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 
 
การเงินธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 1 
 
การวางแผนและทีป่รึกษาทางการเงิน 
เนื้อหาเลือก 

2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 

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

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

รวม 18 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 
 
 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
- วิชาเนื้อหาบงัคับ 
-    วิชาเนื้อหาเลือก 

xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 

 
3502102 
3562402 
3502205 

 
3532101 
xxxxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 
 
ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 2 
การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ 
 
ตลาดการเงิน 
เนื้อหาเลือก 

2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 

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

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

รวม 21 
 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 
 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
- วิชาเนื้อหาบงัคับ 

 
 
หมวดวิชาเลือกเสร ี

xxxxxxx 
xxxxxxx 

 
3502105 
3562212 

 
3522101 
3532301 
3532601 
xxxxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 
 
กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย ์
จริยธรรมทางธุรกิจ 
 
บัญชีการเงนิ 
หลักการลงทุน 
เทคโนโลยสีารสนเทศทางด้านการเงิน 
วิชาเลือกเสรี 

2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 

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

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

รวม 22 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 
 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
- วิชาเนื้อหาบงัคับ 
- วิชาเนื้อหาเลือก 

หมวดวิชาเลือกเสร ี

xxxxxxx 
xxxxxxx 

 
3503103 
3563301 

 
3533101 
xxxxxxx 
xxxxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 
 
ภาษาจนีส าหรับธุรกิจ 1 
การจัดการการผลิตและการปฏบิัติการ 
 
การเงินระหว่างประเทศ 
เนื้อหาเลือก 
วิชาเลือกเสรี 

2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 

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

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

รวม 19 
 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 
 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
- วิชาเนื้อหาบงัคับ 
- วิชาเนื้อหาเลือก 

xxxxxxx 
xxxxxxx 

 
3503901 
3503204 

 
3533401 
xxxxxxx 
xxxxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 
 
หลักการวิจัยทางธุรกิจ 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถติิธุรกิจ 
 
การจัดการการเงินขั้นสูง 
เนื้อหาเลือก 
เนื้อหาเลือก 

2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 

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

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

รวม 19 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
- วิชาเนื้อหาบงัคับ 

 
- วิชาเนื้อหาเลือก 

วิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/ 
สหกิจศึกษา 

 
3564201 

 
3534401 
3534901 
xxxxxxx 
3533801 

 
3503803 

 
การจัดการเชิงกลยุทธ ์
 
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
สัมมนาทางการเงิน 
เนื้อหาเลือก 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทาง
การเงิน หรือ  
เตรียมสหกิจศึกษา 

 
3 (3-0-6) 

 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (x-x-x) 
1 (90) 

 
1 (90) 

รวม 13 
  
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
- วิชาปฏิบัติการและ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ 
สหกิจศึกษา 

 
3534801 
3504803 

 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน 
หรือ สหกิจศึกษา    

 
6 (540)/ 

6 หน่วยกิต 

รวม 6 
      

  3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
                      ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก.  
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3.2  ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

         
ล าดับ

ที ่
เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 

 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
1 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางอารีวรรณ์ บังเกิด 

 

บธ.ม. 
กศ.บ. 
ค.บ. 

บริหารการเงิน 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
บรรณารักษศาสตร ์

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทวิโรฒ 
วิทยาลัยครเูพชรบุรีวิทยาลงกรณ ์

2532 
2527 
2526 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ ดร.ศศิธร กกฝ้าย 
 

ปร.ด. 
บธ.ม. 
ค.บ. 

การจัดการ 
บริหารธรุกิจ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
สถาบันราชภฏัอุดรธาน ี

2559 
2545 
2543 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวจิราวดี ก ายาน บธ.ม. 
บธ.บ. 

การเงินและการธนาคาร 
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

2555 
2550 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ ว่าท่ีร้อยเอกนรชัย สอนใส 
 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธรุกิจ 
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบันราชภฏัอุดรธาน ี

2554 
2545 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาววรรณวิศา นครขวาง 
 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

การเงินและการธนาคาร 
การเงิน 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2555 
2553 
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3.2.2  อาจารย์พิเศษ 
 

ที ่ ต าแหน่ง / สถานที่ท างาน ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

1 
ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ 
(ประเทศไทย) จ ากัด(มหาชน) 

คุณจรญูพันธ์ วัฒนวงศ์ 
บธ.ม. 
วศ.บ. 

การเงิน 
วิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2 
หัวหน้าบริการจัดส่งข้อมูลเครดติ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ส านกัชิดลม 

นายธนภัทร ประเสริฐสุข 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

การเงินและการธนาคาร 
การจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

3 
กรรมการผู้จดัการ  

บริษัท เมืองเลยฮอนด้าคาร์ จ ากัด 
นายนิพัทธ์กรณ์ ด่านวิบูลย ์

บธ.ม. 
วท.บ. 

การจัดการทั่วไป 
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
            จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  พบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมี
ประสบการณ์ในวิชาชีพทางการเงินหรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการปฏิบัติงานส านักงาน และมีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นผู้มีจิตอาสา ก่อนเข้าสู่การท างานจริง  ดังนั้นหลักสูตรจึงน าผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนา
นักศึกษาด้วยวิธีการสอนในห้องเรียน อบรม ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เช่น 
การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักการเงิน การฝึกอบรมปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์แบบจ าลองทางการเงิน และการอบรมทางด้านภาษาใทยและ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการเงิน หรือสหกิจศึกษา ใน
หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนต่อไป 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 

(2) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
4.1.2 ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการ
เรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

(2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ  ทางการตลาด 
การเงิน  การผลิตและการด าเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 

(3) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมี
ความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน  

       4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ 

ในสาขาวิชาทีศ่ึกษาและประสบการณ์เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ 
(2) สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ใน

การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
4.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น 
(2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์                   

                4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้ งในรูปแบบ 

การเขียนรายงานและการน าเสนอด้วยวาจา 
(3) สามารถน าเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการด าเนินงาน 
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 4.2  ช่วงเวลา 
       4.2.1 รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน หรือ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จัด
ในภาคการศึกษาท่ี 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
       4.2.2 รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน หรือ รายวิชาสหกิจศึกษา จัดในภาค
การศึกษาที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 
          4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
      4.3.1 รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน หรือ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จัด
ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง ต่อ 1 ภาคการศึกษา 
                4.3.2 รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน หรือ รายวิชาสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลา 
1 ภาคการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง หรือ รายวิชาสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษาไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
  - 
 5.2  มาตรฐานการเรียนรู้ 
  - 
 5.3  ช่วงเวลา 
  - 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
  - 
 5.5  การเตรียมการ 
  - 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
  - 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ กลยุทธ์หรือกิจกรรม 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

- มีการสอดแทรกเรื่อง คุณค่า ทัศนคติ จริยธรรม
และในระบบเศรษฐกิจโลก  ในรายวิชาทุกวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะ  การปฐมนิเทศ  และการปัจฉิม
นิเทศ 
- ให้ท ากิจกรรม/โครงการ  ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม  และความรับผิดชอบ ต่อสังคม 
- มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง  และความ
รับผิดชอบ  และเฝ้าสังเกตโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

2. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางด้านการเงิน และ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ให้นักศึกษาเรียนวิชาที่ต้องใช้ความรู้ในศาสตร์
ต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา  หรือการแสดง
ความเห็น 
- จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการวิชาการและ
กิจกรรมนักศึกษา  ให้เหมาะสมกับระดับชั้นปีของ
นักศึกษา 

3. มีความสามารถคิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์  
บูรณาการความรู้และประสบการณ์ทางด้านการเงิน
อย่างเป็นระบบ 

- ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการทาง
วิชาการ เสริมกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
หลักสูตร  ให้เหมาะสมกับระดับชั้นปีของนักศึกษา 
- ใช้วิธีการสอนที่ให้นักศึกษาได้ฝึกหัดคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และประสบการณ์
ทางด้านการเงิน 

4. มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  ความคิดสร้างสรรค์  
พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ อย่างต่อเนื่องและ
ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม 

- ก าหนดให้ท างานกลุ่มในรายวิชา 
- ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการทาง
วิชาการ เสริมกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
หลักสูตร  ให้เหมาะสมกับระดับชั้นปีของนักศึกษา 

5. มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  สามารถ
สื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ก าหนดรายวิชา  หรือหัวข้อที่จัดการศึกษาในแบบ  
e-Learning 
- มอบหมายงานที่ให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และให้มี
การรายงาน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
ทางด้านการบริหารงานการเงิน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 สาขาวิชาการเงิน ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
    2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
           2.1.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  

(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 

(2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกัน  

(3) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  
(4) มีจิตส านึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว 

 2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ในด้านคณุธรรม  จริยธรรม 
(1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรในคณะ  เพ่ือปลูกจิตส านึกขั้นพ้ืนฐานให้กับนักศึกษา  อาจารย์

และบุคลากรในคณะ  ในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย  ความมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะและ
มหาวิทยาลัย  ชุมชน  การตรงต่อเวลา  ความรับผิดชอบในหน้าที่ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน  และความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

(2) อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกหลักธรรม หลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักในการ
ด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักศึกษา 
และการท าประโยชน์ให้กับชุมชน 

(3) อาจารย์ผู้สอนต้องชี้แจงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและการอยู่ร่วมกันใน
สังคมให้ชัดเจน อีกท้ังยังเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักศึกษา 

(4) อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา  รวมทั้ง
ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะต้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับนักศึกษาโดยการจัดโครงการ/
กิจกรรม พัฒนาจิตสาธารณะ ยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นที่ประจักษ์  
             2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในด้านคณุธรรม จริยธรรม 

(1) การประเมินผลคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้  โดยใช้แบบประเมิน
ที่พัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการ และให้บุคคลต่อไปนี้อย่างน้อย 3 คน ได้ประเมิน ได้แก่ เพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง นักศึกษาประเมินผลตนเอง ผู้ให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม 

(2) สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์  มีจ านวนเพ่ิมขึ้น เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา  จ านวน
ทุจริตในการสอบลดน้อยลง ความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา ความ
รับผิดชอบในหน้าที่ เป็นต้น 
       
 2.2  ด้านความรู้ 
            2.2.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการ
เรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
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(2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ  ทางการตลาด 
การเงิน  การผลิตและการด าเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 

(3) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการ
วางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน 

(4) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมี
ความเข้าใจในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน  
   2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ในด้านความรู้ 

(1) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้และความเข้าใจ ทฤษฎีทางการเงิน แบบจ าลองทางการเงิน และการประยุกต์ ใช้ความรู้ในการจัดท า 
น าเสนอรายงานทางด้านการเงิน แก้ไขปัญหาการปฏิบัติทางการจัดการเงินการให้เสนอแนวทางในการ
พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขระบบสารสนเทศทางการเงินได้ 

(2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมา
บรรยายเฉพาะเรื่อง 

(3) การเรียนรู้จากประสบการณ์และการถ่ายทอดของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ประกอบการด้านการเงินหรือทุกด้าน 
            2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในด้านความรู้ 

(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาค 
(3) การสอบปลายภาค 
(4) ประเมินผลจากงานที่ ได้ รับมอบหมาย  โดยการน าเสนอหน้ าชั้ น เรียนและ

เอกสารรายงาน 
     2.3  ทักษะทางปัญญา 
            2.3.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ 

 (2) สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ใน
การแก้ไขปัญหา และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

(3) สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือก
อย่างรอบด้าน มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 

 2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ในทักษะทางปัญญา 
(1) การสอนแบบการสัมมนา อภิปรายกลุ่ม 
(2) การฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียน และการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการหรือสหกิจ

ศึกษา 
(3) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางการเงิน 
(4) การสอนโดยใช้กรณีศึกษา 

            2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะทางปัญญา 
(1) การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยใช้กรณีศึกษา 
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(2) ประเมินผลจากงานที่ ได้ รับมอบหมาย โดยการน าเสนอหน้ าชั้ น เรียนและ
เอกสารรายงาน 

(3) ประเมินผลจากรายวิชาฝึกประสบการณ์ หรือสหกิจศึกษา 
(4) การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 

 
     2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
            2.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  

     (1) สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น 
(2) สามารถท างานเป็นกลุ่ม และแสดงภาวะผู้น าผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความ

รับผิดชอบ 
(3) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ 

  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

(1) ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้ท าเป็นงานกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานกับ
นักศึกษา บุคลากรของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

(2) ใช้การสอน  การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem Based Learning หรือ PBL) 
เพ่ือให้นักศึกษาได้ประสานงานในการคิดวิเคราะห์  
             2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) การสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชั้นเรียน 
(2) คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับมาตรฐานการเรียนรู้  ที่

ก าหนด 
(3) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน 
(4) ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 

     2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            2.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์ เชิงปริมาณมาใช้ 
ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในทางธุรกิจ 

(2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้ งในรูปแบบ 

การเขียนรายงานและการน าเสนอด้วยวาจา 
(4) สามารถน าเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการด าเนินงาน            

  2.5.2 กลยุทธ์การสอนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(1) มอบหมายงานในรายวิชาต่างๆ โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหาวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของวิธีการแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ  อาจมีการ
วิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

(2) จัดการสื่อการสอน โดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัฒกรรมในการเรียนการสอน         
            2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum  Mapping) 
              แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่าเป็น
ความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่ งบางรายวิชาอาจไม่น าสู่ผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้                 
จะแสดงในเอกสารแนบท้ายก็ได้  ซึ่ งในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน กระจาย 
ความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  2  กลุ่มวิชา ได้แก่  

 3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
3.2 กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจและกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
 

3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 3.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 5 ด้าน ดังนี้ 
ที ่ มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียด/ตัวช้ีวัด 
1 คุณธรรม จริยธรรม 1.1 ตรงต่อเวลา 

1.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
1.3 มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 

2 ความรู้ 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
2.2 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต 
2.3 สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3 ทักษะทางปัญญา 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
3.2 สามารถสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
3.3 สามารถประเมินค่า หรือคุณคา่ 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข  การ 5.1 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
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สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

5.2 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
3.1.2  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

3.1.2.1  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1)   ตรงต่อเวลา - ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอนเรื่องการเข้าเรียน 
- ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอนเรื่องของเวลาส่งงาน 
- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมตรง
ต่อเวลาในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา 

- ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้า
เรียน 
- ประเมินจากพฤติกรรมในการส่ง
งาน 
 

(2) มีความซื่อสัตย์ สุจริต - มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จรยิธรรมทั้งภายนอกและภายใน
ห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 
- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา 

- ป ร ะ เมิ น จ าก ชิ้ น ง า น ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย เช่น รายงาน การอ้างอิง 
และการสอบ 
- ประ เมิ น จากความซื่ อสั ตย์ ต่ อ
ข้อตกลงของนักศึกษาในชั้นเรียน 
โดยประเมินจากการสังเกต 

(3) มีสัมมาคารวะ  
อ่อนน้อมถ่อมตน 

- ปลูกฝังให้ตระหนักในคุณค่าของ
การปฏิบัติตนอย่างสุภาพและอ่อน
น้อม วาจาสุภาพไพเราะ มีระเบียบ
วินัย ประพฤติตนให้ถูกกาลเทศะ 
โดยใช้กรณีการสาธิตและกรณีจ าลอง 
- มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
- การน าเสนอผลงาน 

3.1.2.2  ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา 

- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการ
บรรยาย อภิปราย ถาม-ตอบ ในชั้น
เรียน 
- ให้ ค วาม รู้  ค ว าม เข้ า ใจ โดยวิ ธี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการ
สาธิต ทดลองและฝึกปฏิบัติในเนื้อหา
รายวิชา 

- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
- ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร อ ภิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
- ทดสอบวัดความรู้ในรายวิชาทั้ ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 
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- ให้ ค วาม รู้  ค ว าม เข้ า ใจ โดยวิ ธี
การศึกษาดูงานนอกสถานที ่

(2) สามารถน าความรู้ไปใช้
ในการด ารงชีวิต 

- ให้ความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้อง
เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาโดยการจัดการ
เรี ย น รู้ โ ด ย ใช้ ปั ญ ห า เป็ น ห ลั ก 
(Problem Based Learning) ห รื อ 
เรียกย่อว่า PBL 

- ประเมินตามหลักเกณฑ์ของ PBL 

(3) ส าม ารถ พั ฒ น าก าร
เรี ยน รู้ ข อ งตน เอ งอย่ า ง
ต่อเนื่อง 

- มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้/การ
สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง และให้ฝึก
ปฏิบัติในทุกรายวิชา 

- ป ร ะ เมิ น จ า ก คุ ณ ภ า พ ง า น
มอบ ห มาย  ที่ แ ส ด งถึ งก ารคิ ด /
วิเคราะห์ การหาความรู้เพ่ิมเติม โดย
อาศัยข้อมูล/หลักความรู้จากแหล่งที่
น่าเชื่อถือมาประกอบได้อย่างเหมาะสม
และมีจรรยาบรรณในการอ้างอิง 
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

3.1.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถคิดวิ เคราะห์
อย่างมีเหตุผล 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้แนวคิดทฤษฎีทักษะทางปัญญา 
- น าเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพงานที่ ได้รับ
มอบหมาย 
- ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร อ ภิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 

(2)  สามารถสั ง เค ราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

- ฝึกปฏิบัติทักษะการสังเคราะห์โดย
ใช้วิธีการกรณีศึกษา 
- สาธิต ทดลองและฝึกปฏิบัติ ใน
เนื้อหารายวิชา 

- ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร อ ภิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 
- ทดสอบวัดทักษะในเนื้อหาวิชา 

(3)  สามารถประเมินค่ า 
หรือคุณค่า 

- ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ประเมินค่าโดยใช้วิธีจ าแนกคุณภาพ
งาน 
- ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ประเมินค่าโดยใช้วิธีการน าเสนอ
ผลงาน 

- ประเมินจากคุณภาพงาน 
- ประเมินจากการมีส่วนร่วม 
 

3.1.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1)  สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 
- สอดแทรกความรู้ความเข้าใจใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 

(2)  มีความรับผิดชอบต่อ - มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม โดย ใช้ - ประเมินจากคุณภาพของงานตาม
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ตนเอง ผู้อื่น และสังคม กระบวนการ PBL 
 

เกณฑ์ของ PBL 
- สังเกตพฤติกรรม 

3.1.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถวิ เคราะห์ เชิ ง
ตัวเลข 

- สอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลขในรายวิชาต่างๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบ 

(2)  สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

- สอดแทรกทักษะการใช้ภาษาในการ
สื่อสารในรายวิชาต่างๆ 
- ม อบ ห ม ายกิ จ ก รรมกลุ่ ม แล ะ
น าเสนอ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบ 
- การน าเสนอ 

(3) มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สอดแทรกทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในรายวิชาต่างๆ 
- ม อบ ห ม าย กิ จ ก รรมกลุ่ ม แล ะ
น าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ก า ร ส ร้ า งชิ้ น ง าน โด ย ก า ร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบปฏิบัติ 
- การน าเสนอ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร               

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                
0001103 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า                
0001104 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน                  

 

0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน 
ชีวิตประจ าวัน                   

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม                 
0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ                 
0001108 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา               
0002102 จริยธรรมเพื่อการพัฒนาตน               
0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต               
0002104 ศิลปะและการออกแบบ               
0002105 สุนทรียภาพการแสดง               
0002106 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต               
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0003101 ระบบสังคมไทย                
0003102 ระบบสังคมโลก                 
0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน                
0003104 ไทเลยศึกษา                
0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน               
0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                
0003107 ความเป็นพลเมืองท่ีดี               

0003108 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน               
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ               
0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน               
0004103 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ               
0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต               
0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ               
0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม               
0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน               
0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน               
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3.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 สาขาวิชาการเงิน ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคข์องสาขาวิชาการเงิน ดังนี้ 

3.2.1 กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ และกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
            3.2.1.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  

(1)  มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและผู้อ่ืน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืนและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม  

(2)  มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวความพอประมาณ ความมี
เหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกัน 

(3)  มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  
(4)  มีจิตส านึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดีและความชั่ว 
 

            3.2.1.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
(1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการ

เรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
(2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด 

การเงิน การผลิตและการด าเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์  
(3) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการ

วางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน 
(4) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ  รวมทั้งมี

ความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน   
 

  3.2.1.3  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ใน

สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ 
(2)  สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์

ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
(3)  สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจาก

ทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ 
 

3.2.1.4  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพนัธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น 
(2) สามารถท างานเป็นกลุ่ม และแสดงภาวะผู้น าผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความ

รับผิดชอบ 
(3) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ 
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3.2.1.5  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ 

(2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธภาพ 
(3) สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียน

รายงานและการน าเสนอด้วยวาจา 
(4) สามารถน าเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการด าเนินงาน  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

  ความรับผิดชอบหลัก  

  

รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
3502101 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 1                   
3502102 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 2                   
3502105 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์                   
3502205 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ                   
3503103 ภาษาจีนส าหรับธุรกิจ 1                   

3503204 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ                   
3503901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ                   
3521104 หลักการบัญชีชั้นต้น                   
3531101 การเงินธุรกิจ                   

3541101 หลักการตลาด                   

3561105 การจัดการและองค์การ                                              

3562212 จริยธรรมทางธุรกิจ                   
3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์                   
3563301 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ                   
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

  ความรับผิดชอบหลัก 

     
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเนื้อหาบังคับ) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
3522101 บัญชีการเงิน                   

3531102 การเงินและการธนาคาร                    

3531104 การวางแผนและที่ปรึกษาทางการเงิน                   

3532101 ตลาดการเงิน                   

3532301 หลักการลงทุน                  

3533101 การเงินระหว่างประเทศ                  

3533401 การจัดการการเงินขั้นสูง                  

3534401 การวิเคราะห์หลักทรัพย์                   

3532601 ระบบสารสนเทศทางด้านการเงิน                  

3534901 สัมมนาการเงิน                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

  ความรับผิดชอบหลัก 

     
 
 
 
 

รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเนื้อหาเลือก) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
3531103 สถาบันการเงิน                   

3531105 การเงินและการลงทุนในธุรกิจชุมชน                   

3532202 การภาษีอากรธุรกิจ                   

3532401 วาณิชธนกิจ                  

3532402 การจัดการสินเชื่อ                   

3532501 การคลังสาธารณะ                  

3533302 การเงินเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์                   

3533304 การจัดการการลงทุนส าหรับโลจิสติกส์                   

3533402 อนุพันธ์ทางการเงิน                  

3533404 การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าตราสารหน้ี                  

3533405 การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าตราสารทุน                  

3533701 การประกันภัย                  

3534101 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

  ความรับผิดชอบหลัก 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเนื้อหาเลือก) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
3534102 การเงินเพือ่การน าเข้าและส่งออก                  

3534402 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ                  

3534403 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน                  

3503104 ภาษาจีนส าหรับธุรกิจ 2                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

  ความรับผิดชอบหลัก 

     
 
 

รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา) 

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

3533801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน                  

3503803 เตรียมสหกิจศึกษา                  

3504801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน                  

3504803 สหกิจศึกษา                  
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หมวดที่  5   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ก าหนดเกณฑ์การวัดผลของแต่ละรายวิชาเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีค่าระดับคะแนน ดังนี้ 
     ระดับคะแนน      ค่าระดับคะแนน 
   A    4.00 
   B+    3.50 
   B    3.00 
   C+    2.50 
   C    2.00 
   D+    1.50 
   D    1.00 
   E    0.00 
 
 และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ หมวด 1 และ 5)   
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

(1) ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

(2) การทวนสอบในระดับรายวิชามีกระบวนการประเมินผลการเรียนการสอนในระดับ
รายวิชา  มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการจัดท าคลัง
ข้อสอบของสาขาวิชา 

(3) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้มีการท าวิจัยผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและน า
ผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการจัดเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร     รวมทั้ง
การประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยมีวิธีการดังนี้ 

(1) ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา 
ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิต  
ในการประกอบอาชีพ 
  (2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์ การส่งแบบสอบถาม         
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น  
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   (3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน  โดยการส่ งแบบสอบถาม หรือสอบถาม 
เมื่อมีโอกาส ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิต 
ที่จบการศึกษา และเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

(4) การประเมินจากนักศึกษาเก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
  (5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา 
   (6) ผลงานของนักศึกษาที่ วัดเป็นรูปธรรมได้  เช่น  รางวัลทางสังคมและวิชาชีพ          
จ านวนกิจกรรมการกุศล เพ่ื อสั งคมและประเทศชาติ  จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กร 
ที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

          เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยต้องเรียนครบจ านวนหน่วยกิตที่ ก าหนดไว้ 
ในหลักสูตรและต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 ทั้ งนี้ ให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ หมวด 2)   
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้ทราบถึงประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระหน้าที่ 
แนะแนวความเป็นครูส าหรับอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ อีกทั้งเป็น
การสร้างทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน และให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ 
สิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ 
  1.2 มีอาจารย์ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เนื้อหาของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการวิจัย
โดยมีอาจารย์พ่ีเลี้ยง อีกท้ังต้องท าหน้าที่ประเมินติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
  1.3 มีการแนะน าอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยและคณะ ใน
เรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  การฝึกอบรมเพ่ือให้คณาจารยมีความรู้ความเข้าใจในการใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการสอนและ
กระบวนการวัดและประเมินผลนักศึกษา 
  2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรม 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรเกี่ยวกับ
การสอนทั่วไปและหลักสูตรการวัดและประเมินผลเบื้องตน 

2.1.2 จัดโครงการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่องโดยอย่างน้อยอาจารย์ต้องผ่านการอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ ปีละ 1 หลักสูตรในเรื่องตอ่ไปนี้ 

(ก) วิธีการสอนแบบตา่งๆโดยเฉพาะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(ข) การสรางแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ ที่       

สอดคล้องกับหลักสูตร 
(ค) การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน 
(ง) การใช้และผลิตสื่อการสอน 
(จ) หลักสูตรอ่ืนที่ เป็นการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียน 

การสอน 
2.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์  เพ่ือส่งเสริม 

การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์
        2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
  2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม 
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  2.2.2 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ ใหม่ เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียน 
การสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัยและจัดให้คณาจารย์
เข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ในคณะ 
  2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 
  2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพ และวิชาการอื่นๆ 
เช่นความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น 
  2.2.5 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น  
จัดให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
  2.2.6 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมศักยภาพอาจารย์ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้
อาจารย์ได้ท างานร่วมกับภาคเอกชนควบคู่ไปกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาน
ประกอบการภาคเอกชน (Talent Mobility) 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 

กระบวนการบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังนี้  

1.1  ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน  
ใช้รูปแบบการจัดการศึกษาที่เป็นแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาค

การศึกษา และ 1 ภาคการศึกษาปกต ิมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2  การคิดหน่วยกิต  

1.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  15  ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  1  หน่วยกิตระบบทวิภาค    

1.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  30  ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  1  หน่วยกิตระบบทวิภาค   

    1.2.3 วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  45  ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  1  หน่วยกิตระบบทวิภาค 

2. บัณฑิต 
2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีดังนี้ 

 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ ซึ่ง
ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ (1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  (2)  ด้านความรู้  (3)  ด้าน
ทักษะทางปัญญา (4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ (5)  ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2  การท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 1. สายการเงินของบริษัท (Corporate Finance) 
    1.1 เจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน (Financial Officer) 
    1.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

  2. สายการธนาคาร (Banking) 
     2.1 นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst) 
     2.2 นักวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analyst) 
     2.3 นักวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analyst) 
     2.4 นักการธนาคาร (Banker)             

 3. สายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ (Securities and Investmetn Banking) 
    3.1 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analyst) 
    3.2 วาณิชธนากร (Investment Banker) 
 4. สายจัดการลงทุน 
    4.1 ผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) 
    4.2 ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisor) 
    4.3 นักวางแผนทางการเงิน (Financial Planner) 
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 5. บุคลากรสายวิชาการ การเงินในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลและเอกชน 
  6. ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ (Entrepreneur) 
 
3. นักศึกษา 

3.1  การรับนักศึกษา 
3.1.1  การก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร 
3.1.2  การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับ

คุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดไว้ 
3.1.3  มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความ

พร้อมทางปัญญา สุขภาพกาย และจิตใจ ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถ
ส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
3.2.1  มีการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา 

เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข  
3.2.2  ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบ

ต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียน และนอกห้องเรียน มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการ 

3.2.3  สร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21  

3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
3.3.1 นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน 
3.3.2 มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  3.3.3 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
4. อาจารย์ 

4.1  การบริหารคณาจารย์ 
4.1.1  ก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของ

สถาบัน และของหลักสูตร 
4.1.2  มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส 
4.1.3  มีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้

อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 4.1.4 มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ให้มีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและ 
มีความก้าวหน้าทางการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ 
 4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

4.2.1 อาจารย์ผู้สอน จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
ประเมินและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรายวิชาก่อนเปิดสอนในภาคการศึกษาต่อไป 
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4.2.2 อาจารย์ผู้สอน ติดตามข้อเสนอแนะต่างๆ ที่นักศึกษาเสนอแนะจากผลการประเมิน  
การเรียนการสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และน าข้อเสนอแนะนั้นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอน
ต่อไป 
 4.2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ติดตามความพึงพอใจของผู้เรียน ประเมิน และ
สรุปผล เพ่ือน ามาทบทวนพร้อมหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
  มีการเชิญวิทยากร หรืออาจารย์พิเศษจากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ ถ่ายทอด
ประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน่วยงานจริงแก่นักศึกษา โดยต้องเป็นผู้มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ  
มีประสบการณ์ตรง และได้รับใบอนุญาตทางการเงินหรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.1.1  มีการปรับปรุงรายละเอียดของค าอธิบายรายวิชา ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทัน

ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
5.1.2  เพ่ิมรายวิชาที่มีความส าคัญกับยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือตอบสนองต่อ

องค์การในอนาคต  
5.1.3  มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีเน้นนักศึกษา

เป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน  
5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1  การวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และรับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง รวมทั้งเป็นความต้องการ
ของอาจารย์ในการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการโดยการขอสอนรายวิชาที่ต้องท าผลงาน  

5.2.2  เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการ
พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการฝึกปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์ 
ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ 

5.3  การประเมินผู้เรียน 
5.3.1 ก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และมีวิธีการ

ให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนที่รู้ได้อย่างเหมาะสม  
5.3.2  มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง โดยการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย 

ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง  
        5.3.3. มีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อน หรือเสริมจุดแข็งของ
ตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1  การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษา 

6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
6.2.1  ห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์หลักดังนี้ 

(1)  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะ  
ขนาดจุ   40 เครื่อง  จ านวน 3 ห้อง 

(2)  ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ขนาดจุ   40 เครื่อง  จ านวน 2 ห้อง 

(3)  ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์  
ขนาดจุ  100 เครื่อง จ านวน 2 ห้อง 

(4)  ห้องปฏิบัติการทางภาษา   
ขนาดจุ   80 คน   จ านวน  2 ห้อง 

(5)  ห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)  
ขนาดจุ  100 คน จ านวน 4  ห้อง 
ขนาดจุ   60 คน จ านวน  1  ห้อง 
ขนาดจุ   50 คน จ านวน  8  ห้อง 
ขนาดจุ   40 คน จ านวน 55 ห้อง 

(6)  ห้องประชุมสัมมนา (ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ)  
ขนาดจุ   80 - 100 คน จ านวน 1 ห้อง 

(7)  ห้องประชุมสัมมนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) (อาคาร 19) 
ขนาดจุ   50      คน จ านวน  3 ห้อง 
ขนาดจุ   80 - 100 คน จ านวน   1 ห้อง 

(8)  ห้องศูนย์ข้อมูลธุรกิจ จ านวน 1 ห้อง 
(9)  ห้องศูนย์สหกิจศึกษาจ านวน 1 ห้อง 
อุปกรณ์การศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ  
      1)  ชุดเครื่องขยายเสียง  จ านวน  50 ชุด 
      2)  LCD Projector   จ านวน  40 ชุด  
      3)  Notebook   จ านวน  20 เครื่อง 
      4)  เครื่องฉายแผ่นทึบ  จ านวน   3 เครื่อง  
โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะและมหาวิทยาลัย 

6.2.2  ห้องสมุด  
ใช้ต ารา เอกสารประกอบการศึกษา จากห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการและส านัก 

วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งให้บริการหนังสือ ต ารา วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัย สิ่งพิมพ์  
อ่ืนๆ และโสตทัศนวัสดุทางด้านบริหารธุรกิจ และด้านอ่ืนๆ ทุกสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน  
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6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาวิชาการเงิน คือเครื่องมืออุปกรณ์

ห้องปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์ (Software) เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิต
ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานด้านการเงินได้จริง  จึงมีความจ าเป็นที่นักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ทางด้านการเงิน ให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะใน
การใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุด อินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนส าเร็จรูป เช่น 
วิดีทัศน์วิชาการ โปรแกรมการค านวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนี้ 

 6.3.1 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้คณาจารย์สามารถ
ปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.3.2 มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน  รวมถึง
ห้องปฏิบัติการส าหรับการท าโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

 6.3.3 มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ และ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน 

 6.3.4 มีส านักวิทยบริการ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย และของคณะวิทยาการจัดการ 
รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ต าราและ
วารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เก่ียวข้องในจ านวนที่เหมาะสม 

 6.3.5 มีห้องคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย เปิดให้บริการ 
แก่นักศึกษานอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้ไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีปริมาณจ านวนคอมพิวเตอร์ที่
เหมาะสม 

 6.3.6 มีซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง 
 6.3.7 จัดหาเครือข่ายธุรกิจเพ่ือการศึกษาดูงาน  โดยน าข้อมูลเดิมที่ผ่านมา และสถานที่ดู

งานใหม่ๆ ที่มีความพร้อมในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานน ามาพิจารณาเลือกสถานที่ศึกษาดูงานที่มีความ
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และสามารถท่ีจะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต  

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
6.4.1  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 ข้อ 15 ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกัน
คุณภาพของหลักสูตร  โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน คือ 1) การก ากับ
มาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 6) สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  

6.4.2  จัดท าแบบส ารวจความต้องการจากนักศึกษาในการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียน  
การสอน 
 6.4.3  จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2558 เพ่ือใช้ก าหนดดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผลผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 
1 - 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ ในแต่ละป ี
 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิหรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยกอ่นการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน   
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอืการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ี
แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรยีน
การสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ/วิชาชีพอย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการหรือ 
วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตอ่ปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายท่ีมตี่อคุณภาพ/หลักสูตร  เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51  จากคะแนน 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51       
จากคะแนน 5.0 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมินกลยุทธ์การสอน 
    ช่วงก่อนสอนมีการพูดคุยในคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรถึงวิธีการสอน วิธีการประเมิน

ก่อนและหลังการสอน ถ้ารายวิชาที่มีอาจารย์มากกว่า 2 คนให้ปรึกษาแนวทางการสอนให้ไปในทางเดียวกัน 
พร้อมกับปรึกษาหารือกันในการใช้กลยุทธ์การสอนพร้อมการประเมินกลยุทธ์การสอน หรือปรึกษาหารือกับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
     การประเมินทักษะดังกล่าว สามารถท าโดยการ 

(1)  ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
(2)  การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

         การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าส ารวจข้อมูลได้จาก 
 (1) ติดตามผลประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางบริหารธุรกิจ/สหกิจศึกษา         

ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จากผู้ใช้บัณฑิต  
 (2) ติดตามและส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 (3) ติดตามผลการท างานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากผู้ใช้บัณฑิต 
 (4) ติดตามผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประเมินภายนอก 

         เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา อีกท้ังประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
         ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมข้างต้น รวมไปถึงผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 รวบรวมข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละ 
รายวิชา จากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.2 วิเคราะห์ปัญหาและทบทวนข้อมูล โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประธานหลักสูตร 
 4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรโดยน าเอาข้อมูลเบื้องต้นน ามาวิเคราะห์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบัน เพ่ือหาแนวทาง การปรับปรุงและพัฒนาบัณฑิตให้เข้ากับยุคปัจจุบัน 
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มคอ.2 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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มคอ.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ก 

ค าอธิบายรายวิชา 
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มคอ.2 

ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 
0001101   ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร       2(2-0-4) 
    (Thai for Communication) 
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร บูรณาการการใช้ภาษาในสังคมและวัฒนธรรม
ไทย ทักษะการคิด ฟัง ดู พูด อ่านและเขียน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 
 Fundamental knowledge of language and Communication, Integrated language 
use in society and Thai society, thinking, listening, watching, speaking, reading and writing to 
apply in life 
 
0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      2(2-0-4) 
 (English for Communication) 
 การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน การฟัง พูด อ่าน และเขียน ในสถานการณ์
ต่างๆ การทักทาย การท าความรู้จัก การให้ข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว ชุมชน การบรรยายสถานที่ ที่ตั้ง การ
บอกทิศทาง 
 Fundamental English for Communication with four skills namely listening, 
speaking, reading, and writing in various situations; greeting, getting to know each other, 
giving personal information, giving information about family and community, describing 
places, giving location and direction 
 
0001103   สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า     2(2-0-4) 
 (Information Searching for Study) 
 สารสนเทศ ทักษะการรู้สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และ
กระบวนการสืบค้นสารสนเทศด้วยสื่อดิจิทัล การเขียนรายงานทางวิชาการและการน าเสนองานตาม
มาตรฐานสากล ตลอดจนการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการท ารายงาน 
วิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 Information, information literacy skills, information sources and resources, 
retrieval techniques and process with digital media, academic report writing with universal 
standardized formatting, citation and bibliography for efficient application on other types of 
research and thesis writing forms, correctly and effectively 
 
 
 
 
 



62 

 

มคอ.2 

0001104    การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
 (Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 
 การฟังและการพูดในระดับประโยคและระดับข้อความในหัวข้อต่างๆ  ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 
                Practice of English listening and speaking at the levels of sentence and discourse 
for Daily Life Communication through various activities in a variety of topics with an 
emphasis on helping students practice their listening and speaking skills 
 
0001105    การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
 (Reading and Writing English for Daily Life Communication)   
 การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านโฆษณา แผ่นพับโฆษณา การอ่านประกาศ การอ่านฉลาก
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ การย่อความ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 Skills for reading newspapers, advertisements, announcements, brochures, and 
product labels; summarizing, completing forms, personal correspondence, and electronic 
communication 
 
0001106    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม    2(2-0-4) 
               (English for Cultural Communication)      
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ค่านิยมทางสังคม 
ความเชื่อ อาหาร และเทศกาลส าคัญทางประเพณีวัฒนธรรม 
                English for communication regarding cultural issues, geography, climates, social 
value, beliefs, food, and traditional festivals 
    
0001107  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ    2(2-0-4) 
 (English for Communication in the Workplace) 
 ภาษาอังกฤษในการท างาน การต้อนรับ การนัดหมาย การโทรศัพท์ การให้และขอข้อมูล        
การกรอกแบบฟอร์มประเภทต่างๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนอีเมล์ การเขียนประวัติส่วนตัว 
การอ่านประกาศรับสมัครงาน 
 English in the workplace, welcoming, making appointment, telephoning, giving 
and asking information; form filling, application letter, E-mail, resume, job advertisement 
 
0001108  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน    2(2-0-4) 
 (Chinese for Daily Life Communication) 
 หลักการออกเสียงพินอินภาษาจีน ค าศัพท์ วลี ส านวน โครงสร้างและรูปแบบประโยคส าหรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
 Chinese pinyin pronunciation, vocabulary, phrases, idioms and sentence 
structures for use in everyday life with the skills of listening, speaking, reading and writing 
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มคอ.2 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ / Humanities 
 
0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา     2(2-0-4) 
 (Buddhism for Development) 
 ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญ วันส าคัญและพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา การประยุกต์พุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคมหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทไทย        
การพัฒนาจิตและปัญญาเพ่ือการด าเนินชีวิต 
 Introduction to Buddhism great teaching of Buddha, Buddhist Sabbath days, 
Dhamma application for life and society, Buddhist duty and Thai courtesy, mind and wisdom 
development for living 
 
0002102 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน      2(2-0-4) 
 (Psychology for Self Development) 
 ความหมาย ความส าคัญของจิตวิทยา ปัจจัยพ้ืนฐานและทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรม การรู้จักและการพัฒนาตน มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการวางแผนการด าเนินชีวิต
อย่างมีความสุข 
 Definitions, significance, basic factors and psychology theory of behavior, self 
development, human relations, team work and life planning for well-being 
 
0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต     2(2-0-4) 
 (Music and Life Appreciation) 
  การใช้ดนตรีในชีวิตประจ าวัน บทบาท ความส าคัญของดนตรีในสังคม การเสริมสร้างทักษะ 
และประสบการณ์ทางดนตรี 
 Using music in daily life, roles and importance of music in society, enhancing 
skills and musical experience 
 
0002104 ศิลปะและการออกแบบ    2(2-0-4) 
 (Arts and Design) 
 หลักการ แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์
ผลงาน การรับรู้ การสื่อสาร การตีความ การชื่นชมความสวยและความงาม การประยุกต์และการมีรสนิยม
ที่ดีต่อผลงานศิลปะและการออกแบบของไทย เอเชียและตะวันตกทั้งอดีตและปัจจุบัน 
 Principles, concepts, creativity, imagination and processes of creative arts and  
design; perceptions, Communication, interpretation, appreciation of beauty and aesthetic, 
application and having good taste to arts and design of Thai, Asia and west in past and 
present 
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มคอ.2 

0002105 สุนทรียภาพการแสดง      2(2-0-4) 
 (Art Performance Appreciation) 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์และการแสดง คุณค่าของศิลปะการแสดงประเภทต่างๆ 
ค่านิยมและวิถีชีวิตที่น ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคล้องกับค่านิยมและวิถี
ชีวิตในท้องถิ่น 
 The meaning of aesthetics and performances. The value of performing art. 
Values and way of life that are applied in performances; Organizing and performances that 
are consistent with local values and lifestyles 
 
0002106 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 2(2-0-4) 
 (Meditation for Life Development) 
 ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ ลักษณะ
ของการบริกรรมและการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการท าสมาธิไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการท างาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและ
ญาณ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลก
กับวิปัสสนา  
 Meaning of meditation; objectives, methods, processes, the beginning of 
meditation practice; characteristics of reciting and meditating; benefits of meditation; 
meditation resistances and applying meditation to daily life; meditation as related to 
education and work; characteristic, process, qualities and benefits of the states of absorption 
(Jhana) and insight knowledge (Nana); fundamental knowledge about insight meditation 
(Vipassana); differences between the foundation meditation (Summata) and the insight 
meditation (Vipassna); layout the foundation meditation (Summata)  and the insight 
meditation (Vipassna); insight meditation as related to the world population 
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มคอ.2 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ / Social Sciences 
 
0003101 ระบบสังคมไทย        2(2-0-4) 
 (Thai Society System) 
 สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสิ่งแวดล้อม ของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการบริบทต่างๆ เพ่ือปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการพัฒนา
สังคมไทยที่ยั่งยืน ปลูกฝังจิตส านึก ตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
 Present situation of Thai society, culture, economy, politic, and public 
administration; problems and future trends of Thai society, development and sufficiency 
economy, local wisdom, adaptation for social changes, sustainable development, and Thai 
nationalism 
 
0003102 ระบบสังคมโลก       2(2-0-4) 
 (Global Society System) 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
และภัยคุกคามต่างๆ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน การ
ปรับตัวอยู่ในสังคมโลกด้วยสันติวิธี การด าเนินชีวิตในโลกยุคข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 The changes of global society in politic, economy, culture, environment, and 
other crisis; multiculturalism; human rights; non-violence conflict resolution; life in the 
Digital Age 
 
0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน      2(2-0-4) 
 (Business and Daily Life) 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจ การผลิต 
แนวทางการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชีการเงิน 
สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สังคม ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจ าวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Fundamental business; business model; business attributes; business role; 
production; guidelines for modern entrepreneur; administrative human resources 
management; marketing; financial accounting, Environment of Business; Social Technology 
change context influencing on business and daily life; government policies; taxation law; 
and applying philosophy of sufficiency economy to daily life 
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มคอ.2 

0003104 ไทเลยศึกษา       2(2-0-4) 
 (Loei Study) 
 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่น ภาษา 
ศิลปะ และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
 Context of Loei province; history and culture, belief, ritual custom, ways of life, 
amusement, Loei dialect, arts, folk wisdom and environment 
 
0003105    ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน       2(2-0-4) 
 (Thailand and ASEAN Community) 
 ความเป็นมา ข้อมูลพ้ืนฐานประเทศสมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง สังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิก 
 Background of ASEAN community; fundamental information of geographical; 
economic, political, social and cultural aspects of all country members; ASEAN charter; the 
relationships of internal and external groups of ASEAN country members and benefits of 
Thailand that gain from being member 
 
0003106    เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน        2(2-0-4) 
 (Economy in Daily Life) 
 หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน ระบบเศรษฐกิจ
ตลาดและกลไกราคา รายได้ประชาชาติ รายได้จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงิน
และสถาบันการเงิน การคลัง การวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคมปัจจุบัน 
 Fundamental of economics; economy in daily life; economic system; market 
and price; national income; gross provincial product; government and private sector in 
economic system; money and financial institution; Fiscal Policy; analysis of household, 
community, and current society economies   
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มคอ.2 

0003107    ความเป็นพลเมืองท่ีดี 2(2-0-4) 
 (Smart Citizenship) 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และบทบาทของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย การ
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การต้านทุจริต การปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกต่อประเทศ จิตอาสา บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง การเป็นสมาชิกที่ดีของพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก 
 Democratic form of government, rights, status, freedom, and roles in the context 
of democracy; democratic form of government with the king as head of state, living in 
different societies, conflict management by using peaceful way, problems of corruption, 
creating positive attitude towards the country, service mind, roles and responsibilities, being 
brave to make right decisions, being good citizen of the kingdom of Thailand and the world 
 
0003108    กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
 (Law in Daily Life)   
 กฎหมายทั่วไปที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา 
กระบวนการยุติธรรม กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายครอบครัว รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 Essential of General laws for daily life; principle civil and commercial law, 
criminal law, justice procedure, administrative law, constitution law, Computer laws and 
computer crime Intellectual property law, Family law and other related law 
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มคอ.2 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Mathematics, Science and Technology 
 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ      2(2-0-4) 
 (Thinking and Decision Making) 
 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ หลักการใช้
เหตุผล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส า เร็จรูปเพ่ือการตัดสินใจ การ
ประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์การตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส้นส าหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Principles and human thinking process; analytical thinking and creative thinking; 
logical principles; data collection; data analysis through software application for decision 
making; application of the principle of decision-making analysis; linear programming for 
problem solving in daily life 
 
0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน    2(2-0-4) 
 (Computer Technology for Daily-Life)  
       ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ จริยธรรมและความปลอดภัย 
คอมพิวเตอร์ ในอนาคต และทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 Basic knowledge about a computer system, Components of a computer system, 
Modern computer network and the internet, Social network, Computer security ethics, 
Computer in the future, and computer devices and technology skills for daily life  
 
0004103 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ     2(2-0-4) 
 (Exercise for Health) 

ความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย ขั้นตอน รูปแบบ วิธีการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่สอดคล้อง
กับยุคสมัย เหมาะสมกับเพศ วัย และสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคล  และการน าไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

Knowledge of physical activities; step, patterns and processes of exercise 
according to each gender, age and individual fitness and application in daily life 
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มคอ.2 

0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต    2(2-0-4) 
 (Science and Technology for Quality of Life) 

        กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
เทคโนโลยีชีวภาพ มลพิษในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการด าเนินชีวิต
มนุษย ์
 Science process; chemical in daily life; renewable energy technology; 
biotechnology; environmental pollution; effects of advanced science and technology on 
human life  
 
0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ      2(2-0-4) 
 (Science for Health) 

       ความส าคัญของอาหารและโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ แนวทางการ
เลือกและการบริโภคอาหารปลอดภัย การส่งเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การ
ส่งเสริมสุขภาพจิต  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดโรค การป้องกันโรคและหลักการใช้ยาในชีวิตประจ าวัน 

Principal of food and nutrition, nutrition assessment, food selection, sexual 
hygiene promotion, accident and first aid, mental health promotion, diseased knowledge, 
diseased prevention and daily medication 

 
0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม       2(2-0-4) 
 (Life and Environment) 
                 การก าเนิดโลกและก าเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย์ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน มลพิษสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิต ปัญหาภาวะโลกร้อน วิถีชีวิตกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมกับ
การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
                 The origin of the Earth and life; human evolution, the systematic relationship 
between organism and environment, environmental pollution and impacts on quality of 
life, global warming, ways of life and using natural resources in local and environmental 
areas and tourism, natural resources and sustainable natural resource management  
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มคอ.2 

0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
 (Household Appliances Maintenance Techniques) 
 หลักการท างาน การใช้งาน เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันภายในบ้าน 
เครื่องมือและการใช้เครื่องมือส าหรับงานไฟฟ้า งานครุภัณฑ์ เคหะภัณฑ์ และยานพาหนะ การตระหนักถึง
ความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน 
       Principle of operation; household kits maintenance techniques in daily life; tools 
and electronic tools use; durable goods, hardware and vehicles; security and energy 
conservation awareness 
 
0004108      การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน                             2(2-0-4) 
                 (Raising Crops and Animals in Daily Life) 
                 หลักการปลูกพืชเบื้องต้น  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือตกแต่งสถานที่ การปลูกผักปลอด
สารพิษ พืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน การปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น  หลักการเลี้ยง
สัตว์เบื้องต้น การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ พืชอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์โดยใช้สมุนไพร การเลี้ยงและการดูแล
สัตว์เลี้ยง หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                  Principle of plant production; floriculture and ornamental plants for 
decoration; chemical-free vegetables; spices and medicinal plants for household 
consumption; fruit trees and perennial plant productions; principle of animal productions; 
economic animal productions; productions and carefulness for domestic animals; Forage 
crops; Medicinal  plants for Livestock; principle of sufficiency economy in animal 
productions; application of philosophy of sufficiency economy to agriculture 
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มคอ.2 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

 
3502101        ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 1                                  3(2-2-5)             

(English for Business 1) 
ความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษที่จ าเป็น  ค าศัพท์และประโยคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  

การฝึกปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร และการเขียนเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจด้าน
ธุรกิจพาณิชย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบริการ ประกาศสมัครงาน การเขียนใบประวัติเพ่ือการสมัครงาน 
และการเขียนใบสมัครงาน  

Essential of basic english, vocabulary and sentences in business, practice in 
communication skill and writing documents in commercial business management, 
manufacturing business management, service business management, job advertisement, 
resume and job application form. 
 
3502102 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 2     3(2-2-5) 

(English for Business 2) 
ส านวนและประโยคเพ่ือการสื่อสารในธุรกิจทั้งในและระหว่างประเทศ   การฝึกปฏิบัติ

ทักษะการอ่านข่าวสารและเอกสารทางธุรกิจ การสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจจากสื่อสิ่ ง พิม พ์และ  
สื่ออิเลคทรอนิกส์ การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจอิเลคทรอนิกส์  การพัฒนาความสามารถ
กา ร ใ ช้ ภ าษา อั ง กฤษ ที่ ใ ช้ ใ น ว ง ก า ร ธุ ร กิ จ ใ น ร ะดั บที่ สู ง ขึ้ น  ก า รน า เ ข้ า แ ล ะส่ ง อ อก สิ น ค้ า  
และการน าเสนอ 

Idioms and sentences for business communication both in domestic and 
international, practice in reading business news and documents,  search business 
information from printing media and electronics, business letters, business email, and to 
develop English skill in an advanced business context,  and import and export. 
 
3502105 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์     3(3-0-6) 
  (Commercial and Business Law) 
  ความหมายและความส าคัญของหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจและกฎหมาย
เกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ  หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ 
เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท าของ กู้ยืม ค้ าประกัน ตั๋วเงิน จ านอง จ าน า ตัวแทน นายหน้า รวมทั้งกฎหมาย 
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับงานธุรกิจ และกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันทางการเงิน เป็นต้น 

Definition and importance of the establishment of a commercial organization, 
transactional law, principles of commercial trade law, hire purchase, hire of property, loan, 
guarantees, bills of mortgage, pledges, employment law and law related to financial and 
monetary institutions. 
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มคอ.2 

3502205  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ     3(3-0-6) 
                    (Economics for Business Management) 
  ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ขอบเขต การจัดการทรัพยากร หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์ 
ว่าด้วยมูลค่า ราคา พฤติกรรมของผู้บริโภคและทฤษฎีการผลิต อุปสงค์ อุปทานของสินค้าในตลาดที่มีการ
แข่งขันโดยสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์ การภาษีอากร การค้าระหว่างประเทศ การลงทุน นโยบายการเงิน 
นโยบายการคลัง รวมถึงการน าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ 
  The meaning of economics, scope, resource management, principles of 
economics; value, price consumer behavior and production theory,  demand and supply of 
products both in perfectly competitive markets and imperfectly competitive markets, 
taxation, international business, investment, monetary and fiscal policy, application of 
economics theory in business decision making.  
                     
3503103 ภาษาจีนส าหรับธุรกิจ 1               3(2-2-5) 

(Chinese for Business 1) 
ระบบการสะกดเสียง อ่านอักษรภาษาจีนด้วยระบบสัทอักษร (pinyin) โครงสร้างและ

หลักการเขียนด้วยอักษรจีน ค าศัพท์ ประโยค โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนค าศัพท์ประโยคและ
บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันซึ่งใช้ภาษาจีนกลางเป็นหลัก เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติและใช้
ภาษาจีนในการสื่อสาร หรือน าเสนอเรื่องราวใกล้ตัว เล็งเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน 
น ามาสู่การเกิดสุนทรียภาพ และทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาจีน 

Chinese sound spelling system with pinyin, structure and writing rules with 
chinese characters, vocabulary, sentences made by practicing in chinese; listening, speaking, 
reading and writing, vocabulary used in daily conversation, the purpose is for students to 
be able to practice and use chinese for ordinary communication, or  to present a story 
which is meaningful to the student in order to appreciate the value of learning chinese, and 
to develop good aesthetics and perception in learning Chinese. 
 
3503204 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ      3(3-0-6) 

(Quantitative Analysis and Business Statistics) 
  ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจ
ภายใต้ความแน่นอน และความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้น การจ าลองสถานการณ์ รวมทั้งประยุกต์ใช้
สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ 

Mathematical knowledge and basic statistics for quantitative analysis, 
decision making under certainty and uncertainty, linear programming, simulation, 
application of descriptive statistics and inferential statistics for business decisions. 
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มคอ.2 

3503901       หลักการวิจัยทางธุรกิจ      3(2-2-5) 
(Principles of Business Research) 
ความหมาย และความส าคัญของการวิจัยทางธุ รกิจ  กระบวนการวิจัยทางธุรกิจ  

การก าหนดปัญหาการวิจัย การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเพ่ือการ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างการวิจัย การตรวจสอบและการประมวลผลข้อมูล การแปลผลและการ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานผลการวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพทางธุรกิจ  
และจรรยาบรรณของนักวิจัย 

Definition and importance of business research, business research 
procedures, defining research problems, documents and relevant research review, 
population and sample groups, hypothesis and hypothesis testing, research tools and data 
collection, research proposal, examination and data processing, statistical method selection 
for data analysis; Data analysis presentation and results, research results that benefit the 
business professional and ethics of the researcher. 
 
3521104 หลักการบัญชีข้ันต้น         3(2-2-5) 
                    (Principles of Accounting) 
  ความหมาย วัตถุประสงค์ ความส าคัญของการบัญชี การใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางการ
บัญชี กรอบแนวคิดในการจัดท าการบัญชี ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีตามหลักการบัญชีรวมถึง
การจัดท างบการเงินของกิจการให้บริการ กิจการซื้อมาขายไป และกิจการผลิตสินค้า ระบบใบส าคัญ 
และระบบเงินสดย่อย วิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม 

          Definition, objectives and importance accounting, the usage of accounting 
information, conceptual framework for financial reporting, knowledge of accounting 
principles, accounting method and preparation of financial statements for service 
businesses, merchandising businesses, production business, voucher system and petty cash, 
accounting related to value added tax. 
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มคอ.2 

3531101 การเงินธุรกิจ       3(3-0-6) 
(Business Finance)        

                    วิชาบังคับก่อน  :  3521104  หลักการบัญชีช้ันต้น 
(Prerequisite  : 3521104  Principles of Accounting) 

           ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ทางการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมาย  
และความส าคัญของการเงินธุรกิจ  โดยเน้นการวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและการพยากรณ์ทาง
การเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณลงทุน แหล่งเงินทุนและต้นทุนเงินทุน  จุดคุ้มทุนและ 
การวางแผนก าไร นโยบายจ่ายเงินปันผล 
        Financial scope, characteristics, roles and responsibilities in business, goals 
and importance of business finance, focusing on financial statement analysis, financial 
planning and forecasting, working capital management, investment budget, financial 
resources and capital cost, breakeven point and planning, and dividend policy. 
 
3541101       หลักการตลาด         3(3-0-6) 

(Principles of Marketing)     
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด ตลาด

เป้าหมายและการวางต าแหน่งทางการตลาดพฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภค พฤติกรรมในการซื้อของ
ตลาดองค์กร ผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นโยบายผลิตภัณฑ์และการก าหนดราคาช่องทางการ
จัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด การตลาดอิเลคทรอนิกส์และการตลาดระดับโลก 

General knowledge of marketing, the marketing environment, market 
segmentation, target market and market positioning, consumer buying behavior, corporate 
marketing behavior, new product development, product policy and pricing of channels of 
distribution, promotion, e-marketing and global marketing.  
 
3561105 การจัดการและองค์การ       3(3-0-6) 

(Management and Organizations)     
แนวคิดพ้ืนฐานและลักษณะขององค์การ ความหมาย ความส าคัญของการจัดการ 

สภาพแวดล้อมทางการจัดการ วิวัฒนาการแนวคิดของการจัดการ ทฤษฎีองค์การ แนวคิดการจัดการ
องค์การสมัยใหม่ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในการจัดการ การวางแผน การจัดการองค์การ  
การจัดคนเข้าท างาน การชี้น าและการควบคุม รวมถึงเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ 

Conceptual and real characteristics of organizations, definition and 
importance of management,  management environment, evolution of the concept of 
organizational management, organization theory, concepts of modern organizational 
management, ethics, principles of management, planning, organizing, staffing, leading and 
controlling, and modern management tools.   
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มคอ.2 

3562212  จริยธรรมทางธุรกิจ         3(3-0-6) 
(Business Ethics)          
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดของจริยธรรม การสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ  

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ หลักการธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ปัญหาการคอร์รัปชั่น  
การบริหารจัดการองค์การธุรกิจให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเน้น
การศึกษาจากกรณีตัวอย่าง 

Definition and importance of business ethics, ethics in a business organization, 
ethics in business, principles of good governance and corporate good government, corruption 
problems, organization business ethic management in sustainable business practice and 
social responsibility, international business ethics and application with case studies.   
 
3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6) 

(Human Resource Management) 
ความหมายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์
งาน  การวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการฝึกอบรม การประเมินผล  
การปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ แรงงานสัมพันธ์ รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

Definition of human resource management, background, theories and 
principles of human resource management, scope of responsibilities and procedures in 
human resource management, job analysis, manpower planning, recruitment, selection, 
training and development, performance evaluation, compensation, welfare and benefits, 
labor relations, factors related to human resource management 
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มคอ.2 

3563301        การจัดการการผลิตและการปฏบัิติการ    3(3-0-6) 
(Production and Operation Management) 
ความหมาย ลักษณะ ความส าคัญของการจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ การวางแผน

การปฏิบัติการ และการควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ด าเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหารโครงการ
และโครงข่ายงาน การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนก าลังการผลิตและความต้องการ
ทรัพยากร รวมทั้งการจัดการโซ่อุปทานตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ าจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ า เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

Definition, characteristics and importance of production and operation 
management, production planning and service, product design and implementation 
processes,  technology in implementation and production, quality management, project 
management and forecast networking, inventory management, production capacity 
planning and resource, supply chain management from upstream to downstream to 
increase operational efficiency and sustainable competition 
 
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6)       

(Strategic Management) 
ความหมาย ประโยชน์ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการ

จัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ การก าหนดวิสัยทัศน์   
พันธกิจ  เป้าหมายขององค์การ  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์  การน ากลยุทธ์
ไปปฏิบัติและการควบคุมกลยุทธ์  

Definition, benefit, concept and theory of strategic management, analysis of 
internal and external organization environment, formulation of vision, mission and goal of 
the organization, tools used in strategic management, strategy formulation, strategy 
implementation and control 
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มคอ.2 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเนื้อหาบังคับ) 
 
3522101 บัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial Accounting)  
 แนวคิดและหลักการทางบัญชีของธุรกิจ บัญชีเงินสด บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย บัญชีเงิน
ลงทุน บัญชีสินค้าคงคลัง สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น การเตรียมงบ
การเงิน การวิเคราะห์งบการเงินและกฎหมายทางบัญชี 
 The concepts and principles of accounting in business, cash accounts, 
income accounts, expense accounts, capital accounts, inventory accounts, current assets, 
fixed assets, debt and shareholders, preparation of the financial statements, financial 
statement analysis and law on accounting. 
 
3531102   การเงินและการธนาคาร       3(3-0-6) 
                  (Money and Banking) 
                  ลักษณะและบทบาทของการเงินและการธนาคารในระบบเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของเงิน 
พัฒนาการของระบบการเงินในปัจจุบัน หน้าที่และการปรับตัวของธนาคารพาณิชย์ บทบาทของธนาคาร
กลาง ปริมาณเงิน และระดับราคาในระบบการเงินระหว่างประเทศ กลไกการช าระเงินระหว่างประเทศ 
  The characteristics and roles of banking in economic system, Evaluation of 
money, contemporary finance development, financial management of commercial banks, 
central bank’s responsibilities, international financial system on money supply and price 
levels, mechanism of international payments. 
 
3531104   การวางแผนและท่ีปรึกษาทางการเงิน    3(2-2-5) 
                  (Planning and Financial Consultant) 
 การจัดการการเงินที่น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว และ
สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัว ตั้งแต่ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การ
วิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ การวางแผนการลงทุน การท าประกันภัย และการ
วางแผนเพ่ือวัยเกษียณ ทฤษฎีทางการเงินและการลงทุนไปใช้ในการให้ค าแนะน าในเรื่องการเงิน 
ส่วนบุคคลหรือใช้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในอนาคต มาใช้ควบคู่กับข้อมูลทางธุรกิจ  
โดยอ้างอิงทฤษฎี การฝึกปฏิบัติการเป็นนักวางแผนและที่ปรึกษาทางการเงิน 
 Financial management leading to the achievement of short term and long 
term financial goals as well as life and family security, starting from the collection of 
personal financial information to data analysis, different types of financial instruments, 
investment planning, insurance and retirement planning, apply  financial and investment 
theories for personal financial matters or to analyze the possibility of future projects in 
conjunction with business data based on theoretical reference, practice as a consultant and 
financial planners. 
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มคอ.2 

3532101   ตลาดการเงิน   3(3-0-6) 
                  (Financial Markets)  
 ความหมาย บทบาท โครงสร้างของตลาดการเงิน นโยบายการเงิน ผลกระทบของนโยบาย
ก า ร เ งิ น ต่ อ กิ จ ก ร ร ม ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ต ล า ด เ งิ น  
ตลาดตราสารหนี้ ตลาดตราสารทุน  ตลาดอนุพันธ์ การลงทุน การระดมทุน และการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ในแต่ละตลาด การก ากับตลาดเงิน หลักการและเหตุผล มาตรการก ากับตลาด
การเงินและธุรกรรมทางการเงิน 
 The financial market’s roles and structures, monetary policy, effectiveness of 
monetary policy on economic activities, analysis and implementation of the financial 
market, bond market, stock market, derivatives market, funding and risk management by 
financial instruments, financial markets supervision, principles and rational of financial 
markets supervision and financial transactions. 
 
3532301   หลักการลงทุน   3(3-0-6) 
                  (Principles of Investment) 
 ความหมายของการลงทุน รวมไปถึงกระบวนการลงทุน โครงสร้างและบทบาทของตลาด
การเงิน ประเภทตราสารการเงิน รูปแบบการลงทุน วิธีการที่ปฏิบัติในตลาดหลักทรัพย์ การประมาณการ
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน การตัดสินใจลงทุน โดยค านึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยง การวิเคราะห์
ค่าความเสี่ยง ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุนในการจัดกลุ่มสินทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุน 

 The meaning of investment and investment process, Structure and role of 
financial markets, financial instrument type of investment, Procedures that are performed 
on the Stock market. Estimating the return on investment, decisions base on returns and 
risks. The relationship between return and investment risk in the financial asset. 

 
3533101   การเงินระหว่างประเทศ      3(3-0-6)  
                    (International Finance)  
                   ความรู้เบื้องต้นในการบริหารการเงินเพ่ือการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ระบบการเงิน
ระหว่างประเทศ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน ความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ และวิธีการบริหาร
จดัการความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม และแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศ 
 The knowledge in financial management for international business 
operations, international financial system, foreign exchange market, impact factors on 
exchange rates. Factors affecting exchange rate, foreign exchange rates risk, affecting 
international business operations and risk management methods using appropriate financial 
instruments and international funding sources. 
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มคอ.2 

3533401   การจัดการการเงินขั้นสูง  3(2-2-5) 
                  (Advance Financial Management) 
 เทคนิคการบริหารการเงินของธุรกิจ การจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ การจัดท า
งบประมาณทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน วิธีการวิเคราะห์และการประเมินโครงการ  มูลค่าทางการเงินของ
โครงการลงทุนต่างๆ นโยบายจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ และการตัดสินใจลงทุน 
 The financial management techniques, funding sources, financial statement 
process, capital structure, project analysis and evaluation, financial value of project 
investments, dividend policy, mergers and acquisition and investment decisions. 
 
3532601   เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการเงิน 3(2-2-5) 
                  (Information Technology for Finance) 

ลักษณะและวิธีการของเครื่องมือทางการเงินชนิดใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นในตลาดเงิน ตลาดทุน 
ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน ระบบการช าระเงินออนไลน์ โดยการศึกษาตัวอย่าง รูปแบบการให้บริการประเภท
ต่างๆ ความรู้เบื้องต้นการประมวลผลเกี่ยวกับการประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์ศึกษาข้อมูลทางด้าน
การเงนิและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพ่ือการจัดการทางการเงิน โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ในงานทางการเงินด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์หุ้นจากฐานข้อมูลทางการเงิน การพยากรณ์ทางการเงิน การ
วางแผนระบบงานและการควบคุมทางการเงิน เป็นต้น 
 Characteristics and methods of new financial instruments Developed in the 
money market Capital market, financial derivatives market Online payment system By 
studying the sample Different types of service types Fundamental Knowledge and data 
processing relating to computer application, financial information and financial management 
software, different areas of financial software application such as stock analysis using 
financial database, financial forecasting, work system planning, and financial control, etc. 
 
3534401   การวิเคราะห์หลักทรัพย์        3(2-2-5) 
                  (Security Analysis) 
 ปั จ จั ย ส า คั ญ ที่ ต้ อ ง ค า นึ ง ใ นก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ห ลั ก ท รั พ ย์ ใ น ต ล า ด หลั ก ท รั พย์   
ชนิดของหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐาน และการวิเคราะห์ทางเทคนิค การจัดกลุ่มหลักทรัพย์ให้มี
ประสิทธิภาพ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในแง่มูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์  การเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์ การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ และการจ าลองสถานการณ์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
  The important factor which should be considered in analyzing securities. 
Types of securities. Fundamental analysis and technical analysis. Efficient grouping of 
securities, securities analysis in terms of the real value of the securities. changes in security 
price, estimation, security evaluation and investing in the stock exchange simulation. 
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มคอ.2 

3534901   สัมมนาทางการเงิน        3(2-2-5) 
                  (Seminar in Finance) 
 ปัญหา และสภาวการณ์ทางการเงินจากกรณีศึกษา รวมทั้งศึกษาประเด็นปัญหาและ
เหตุการณ์ทางการเงิน น าแนวคิดและทฤษฎีทางการเงินมาประยุกต์ใช้ เพ่ือวิเคราะห์ ตัดสินใจ และเสนอ
แนวทางการแก้ปญัหาทางการเงิน รวมทั้งสามารถน าเสนอผลการศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 
โดยการอภิปรายในชั้นเรียน ภายใต้การดูแลและให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
 The financial issue and situations by case studies, apply financial concepts 
and theories, to analyze, decide and propose solutions to financial issue. and reporting with 
a research forms as a group for discussion and sharing sentiment under the instructor or 
mentor’s guidance.     
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มคอ.2 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเนื้อหาเลือก) 
 

3531103 สถาบันการเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial Institutions) 
  สถาบันการเงินประเภทต่างๆ  ที่มาของเงินและการลงทุนของสถาบันการเงินประเภท
ต่างๆ  การจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน  การบริหารสภาพคล่อง การบริหารความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย 
การด าเนินการเก่ียวกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศและปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อสถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
  The various financial institutions, sources of funds and investment of financial 
institutions, assets and liabilities management, liquidity management, interest rate risk 
management, operation on the international financial institutions, balance of international 
payments and international economic problems which influence on the international 
financial institutions. 
 
3531105 การเงินและการลงทุนในธุรกิจชุมชน    3(3-0-6) 
 (Financial and Investment of Community) 
 ความหมายของการเงินและการลงทุนในธุรกิจแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน พ้ืนฐานในการลงทุน
สร้างธุรกิจตามบริบทในชุมชน ประเภทธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการองค์กรและการบริหารคน 
การออกแบบธุรกิจ, ผลิตภัณฑ์, บริการ การตลาดและการสร้างแบรนด์ การเงิน การบัญชีและการจัดการ
ระบบภาษี การด าเนินการเพ่ือเริ่มต้นประกอบธุรกิจ การระดมทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวางแผน
ก าไร จรรยาบรรณของนักธุรกิจ 
  Meaning of finance and investment in business, of finance and investment 
in business, community economic concepts, business type, entrepreneurship fundamentals 
for investment in creating contextual business in communities, organization management 
and human management, business design, products, services, marketing and brand building, 
Start a business, business finance, accounting And tax system management Fundraising, 
break-even analysis and profit planning Business ethics. 
  
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ       3(3-0-6) 
  (Business Taxation)  
  นโยบายภาษีอากร หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บ และรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ภาษีอากรทางด้านสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร ค านวณภาษี การยื่นแบบรายการ และการเสียภาษี
ทางธุรกิจ การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท  ปัญหาต่างๆ ในเรื่องภาษี
อากรธุรกิจ 

The taxation policy, tax collection rules and practice in revenue tax, exercise 
tax and custom, tax calculation, filling and business taxation, supplication of different types 
of taxation to officers and problems in business taxation 
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มคอ.2 

3532401   วานิชธนกิจ 3(3-0-6) 
                  (Investment Banking) 

 ความหมายโครงสร้างองค์กรของวาณิชธนกิจ วัตถุประสงค์  รูปแบบ ขั้นตอน  
ในการวิเคราะห์หลักการและหน้าที่ของวาณิชธนากร  และจัดท าธุรกรรมประเภทต่างๆ ที่จั ดว่า 
เป็นธุรกรรมทางด้านวาณิชธนกิจ การพิจารณาปรับโครงสร้างทางการเงิน การเป็นที่ปรึกษา  
ทางการเงินในการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การเลือกตราสารทางการเงินที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ การควบรวมกิจการ ซึ่งเป็นการระดมทุนหรือการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

 The definition of investment banking structure, objective, pattern, steps in 
analyzing the principles  and  roles of investment banker,  investment banking transactions 
such as  consideration  in financial structure adjustment, being a financial advisor in a 
company listed on the stock exchange, choosing a financial instrument corresponds to the 
desired objective that being the funding or managing financial risk. 

 
3532402   การจัดการสินเชื่อ       3(3-0-6) 
                  (Credit Management) 
  ความหมาย  ความส าคัญ  ประ เภทของสิ น เชื่ อ  การก าหนดนโยบายในการ 
ให้สินเชื่อ การวิเคราะห์ การจัดการ การควบคุมและการติดตามสินเชื่อ แนวปฏิบัติในการเรียกเก็บหนี้ การ
จัดการสินเชื่อที่มีปัญหา ข้อปฏิบัติทางกฎหมายที่เก่ียวกับสินเชื่อ 
  The definition, importance and category of credit, credit policy specification, 
analysis, management, control and follow a credit, debt collection guidelines, credit 
problems management and legal practice credit. 
 
3532501   การคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 
                  (Public Finance) 
 ลักษณะของการคลังสาธารณะ บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ      ทฤษฎี
สินค้าสาธารณะ งบประมาณ รายรับของรัฐบาล รายจ่ายของรัฐบาล หนี้สาธารณะ       นโยบายการคลัง 
และผลกระทบของนโยบายการคลังต่อระบบเศรษฐกิจ 
 The characteristics of public finance, government’s responsibility in the 
economic system, theory of public goods, budget, government revenues, government 
expenditures, public  debt,  fiscal policy and effectiveness of economic by fiscal policy. 
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มคอ.2 

3533302 การเงินเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์     3(3-0-6) 
  (Real Estate Finance) 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้ง แหล่งที่มาและ
วิธีการจัดหาเงินทุนเพ่ือการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์  ประเภทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์    แนวคิดและปัจจัยต่อการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์ การจ านองทางเลือกการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกรณีศึกษา 
  Introduction to real estate business Location analysis Sources and methods 
of financing for real estate investment Under relevant laws regarding real estate business 
Types of real estate  business Concepts and factors for real estate prices appraisal 
Alternative mortgages, investment in real estate and case studies. 
 
3533304 การจัดการการลงทุนส าหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
 (Investment Management for Logistics) 
 ความหมายและประเภทของการจัดการการลงทุนส าหรับโลจิสติกส์  แนวคิดการจัดการ
ส าหรับการวิเคราะห์การลงทุน บทบาทหน้าที่ของตลาดเงิน ตลาดทุน สถาบันการเงิน ปัจจัยที่ก าหนดการ
ลงทุน การลงทุนในสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ผลตอบแทนและแรงจูงใจการลงทุนในธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงผลประกอบการด้านการเงิน
ของธุรกิจที่เก่ียวข้องกับโลจิสติกส์ โดยใช้กรณีศึกษา 
     To study the definition and category of logistics investment management, 
investment analysis, roles of the monetary market, the role of  capital markets, financial 
institutions, investment factors, moveable and immovable investments, planning and 
financial forecasting in logistics, risk analysis, return on investment, investment motivation 
in logistics business and social responsibility for development and improvement in business 
by using case studies. 
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มคอ.2 

3533402  อนุพันธ์ทางการเงิน 3(2-2-5) 
                  (Financial Derivatives) 
  วิชาบังคับก่อน  : 3532101  ตลาดการเงิน 

Prerequisite   : 3532101  Financial  Markets  
 ประเภทของอนุพันธ์ทางการเงิน ตราสารซื้อขายล่วงหน้า และตราสารแสดงสิทธิซื้อขาย
ล่วงหน้า บทบาทหน้าที่ของตลาดตราสารอนุพันธ์ การค้าและกลไกของตลาดการซื้อขายล่วงหน้า รูปแบบ
การตั้งราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การประยุกต์ใช้ตราสารล่วงหน้าในการบริหารความเสี่ยง ลักษณะ
ของตราสารสิทธิ กลยุทธ์การลงทุนในตราสารสิทธิ รูปแบบการตั้งราคาของตราสารสิทธิ การประยุกตใ์ช้ตรา
สารสิทธิในการบริหารความเสี่ยง 
 Category of financial derivatives, including forward & futures, Roles and 
functions of derivatives market Trading and mechanisms of the futures trading market Form 
of pricing of futures contracts Application of advance instruments in risk management 
Characteristics of rights instruments Investment strategy in rights instruments Form of pricing 
for rights instruments Application of risk management tools. 
 
3533404 การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าตราสารหนี้   3(2-2-5) 
  (Fixed-Income Securities Analysis and Valuation) 
 วิชาบังคับก่อน  : 3532101 ตลาดการเงิน 

Prerequisite   : 3532101 Financial Markets  
  ลักษณะของตราสารหนี้ ประเภทของตราสารหนี้ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตรา
สารหนี้ การค านวณอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ การประเมินมูลค่าตราสารหนี้และการบริหารความ
เสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มตราสารหนี้ 
  Characteristics of fixed-income securities, different types of fixed-income 
securities, risk and return of fixed-income securities, valuation of fixed-income instruments 
and risk management for fixed-income securities investment. 
 
3533405 การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าตราสารทุน   3(2-2-5) 
  (Equity Analysis and Valuation) 
 วิชาบังคับก่อน  : 3532101 ตลาดการเงิน 

Prerequisite   : 3532101 Financial Markets  
  ลักษณะของตราสารทุน ประเภทของตราสารทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้
ปัจจัยพ้ืนฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค หลักการพ้ืนฐานของการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การประเมิน
มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ์และหุ้นสามัญ 
  Characteristics of equity, types of equity, securities analysis based on 
fundamental factors and technical analysis, fundamental principles of securities valuation, 
as well as valuation of preferred stock and common stock. 
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มคอ.2 

3533701 การประกันภัย       3(3-0-6) 
  (Insurance) 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัย หลักพ้ืนฐานของการ
ประกันภัย ประเภทของการประกันภัย ลักษณะของสัญญาและเงื่อนไขของกรมธรรม์ บทบาทธุรกิจ
ประกันภัยต่อจรรยาบรรณในวิชาชีพประกันภัย สถาบันที่เกี่ยวข้องและก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
  Fundamental knowledge relating to the management of risk and insurance, 
basic principle of insurance, types of insurance, characteristics of contract and condition of 
insurance policy, roles of insurance business in the professional code of ethics and practice 
for insurers, and related institutes supervising the insurance business. 
 
3534101   ทฤษฎีและนโยบายการเงิน   3(3-0-6) 
                  (Monetary Theory and Policy) 
 ค ว า ม ห ม า ย  ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ วิ วั ฒ น า ก า ร ข อ ง ท ฤ ษ ฎี ท า ง ก า ร เ งิ น ข อ ง 
นักเศรษฐศาสตร์ส านักต่างๆ กลไกการส่งผ่านทางการเงิน การก าหนดเป้าหมาย การควบคุม และมาตรการ
ทางการเงิน นโยบายการเงินกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ 
 The characteristics and evolution of monetary theory, financial transmission 
mechanism, target, control and financial measures. Monetary policies for economic stability, 
effects of monetary policies in regard to economic development and the international 
balance of payments. 
 
3534102  การเงินเพื่อการน าเข้าและส่งออก     3(3-0-6) 

(Import-Export Financing) 
 หลักการค้าระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน มาตรการกีดกันการน าเข้า มาตรการการ
ส่งเสริมการส่งออก วิธีการด าเนินงานทางการเงินเพ่ือการน าเข้าและส่งออกตลอดจนสถาบันการเงินที่
เกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออก 
  The international trade principles, exchange rate, tariff and non-tariff barriers, 
export promotion, financial procedures for importing and exporting and financial institutions 
which concern about importing and exporting as well. 
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3534402   การวิเคราะห์และประเมินโครงการ  3(2-2-5) 
                  (Project Analysis and Appraisal)  

 ความหมายและลักษณะของโครงการ สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินโครงการ 
ประเภทของโครงการ ขั้นตอนในการจัดท าโครงการ การวิเคราะห์โครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือการตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์โครงการภายใต้ความไม่แน่นอน การติดตามและการประเมินโครงการ 
 The meaning project characteristics, the affects environment of project 
implementation, type of project, process to create a project, project analysis, quantitative 
and qualitative for investment decisions. Analysis of investment projects under 
uncertainty, monitoring and evaluation projects. 
 
3534403   การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน  3(2-2-5) 
                  (Financial Risk Management) 
  คว ามหมายและประ เภทของคว าม เ สี่ ย งท า งก า ร เ งิ น   ปั จ จั ย ที่ ท า ใ ห้ เ กิ ด 
ความเสี่ยงทางการเงิน การส ารวจความเสี่ยงทางการเงิน ขั้นตอนความส าคัญและวิธีการบริหาร  
ความเสี่ยงทางการเงิน เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ตลอดจนการควบคุมติดตามและ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
  The meaning and categories of financial risk, identity causes of financial risks, 
explore financial risk, importance methods and process of risk management. Financial 
instruments used in manage financial risk as well as control, follow up and evaluate of 
financial risk management. 
 
3503104 ภาษาจีนส าหรับธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
 (Chinese of Business 2) 
 ประโยค ข้อ และส านวนที่ใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การใช้โทรศัพท์ 
การจองห้องพัก การใช้บริการรถสาธารณะ สถานการณ์ในงานเลี้ยง งานแสดงสินค้านานาชาติ การเที่ยวชม
โรงงาน รวมไปถึงบทสนทนาในการเจรจาทางธุรกิจ การทักทาย การกล่าวค าอ าลา และให้นักศึกษาได้มี
โอกาสฝึกทักษะในด้านอ่ืนๆ เช่น ทักษะการพูด และอ่านบทความที่มีขนาดยาวขึ้น และมีความซับซ้อน
ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ และสถานที่ส าคัญของจีน เข้าใจความเหมือน
และความต่างระหว่างวัฒนธรรมของทั้ง 2 ชาติ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
 Sentences and idioms for communication in different situations such as using 
the telephone, room reservation, using bus services, international exhibitions, factory visits, 
business negotiation conversation, greetings farewells and Students will have the 
opportunity to practice other skills such as reading longer and more complex articles. Also, 
students will study Chinese culture and traditions, manners, and the importance of places 
in China. Students will study both the similarities and differences between China and 
another nation for future benefit. 
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มคอ.2 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 
 
3533801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน   1(90) 
  (Preparation of Professional Experience in Finance) 
  การประยุกต์ใช้หลักทฤษฏีทางการเงิน การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษา 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถ
ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน 
  Application of financial principle and theory, language skill preparation, 
computer skill and technology preparation, personality improvement and adaptation to the 
environment, effectiveness in team working, professional ethic, preparation before 
experience field practice. 
 
3503803  เตรียมสหกิจศึกษา      1(90) 
  (Pre-Cooperative Education) 
  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ความรู้พ้ืนฐานและทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการ
น าเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 

Principle, Concept, process and steps of cooperative education; relevant 
rules and regulation of cooperative education; basic knowledge and techniques in job 
application, workplace selection; method of writing application letter; job interview; basic 
knowledge and skills needs for work in workplace; quality management system; project or 
product presentation techniques; academic report writing; personality development; ethic 
and code of conduct in profession before practicing in workplace. 
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3534801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน    6(540) 
  (Field  Experience  in  Finance) 

วิชาบังคับก่อน  :  3533801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน 
Prerequisite   :  3533801 Preparation of Professional Experience in 
     Finance 
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจ  ในหน่วยงานรัฐบาล  

รัฐวิสาหกิจ  หรือธุรกิจเอกชน  ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยน าความรู้ทั้งทาง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้สถานการณ์จริง  จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับ
รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปรายปัญหา การฝึกประสบการณ์ที่
เกิดขึ้น  และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยจัดให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมด  และ
น าเสนอ 

To set up the professional practice for students, aiming to work either in the 
public or private sectors and to will be inspected advised and encouraged by mentors. The 
students have to apply their knowledge of business theories and practical knowledge in the 
classes to actual situations.  Orientation will be provided to give sufficient information and 
discussion of the practice problem, enabling students to find the solution.  
 
3504803  สหกิจศึกษา       6 หน่วยกิต 
  (Cooperative  Education) 

วิชาบังคับก่อน  :  3503803 เตรียมสหกิจศึกษา 
Prerequisite   :  3503803 Pre-Cooperative Education 

  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยการจัดให้มี
การเรียนในสถานประกอบการร่วมกับการจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ งานจริงภายใต้การควบคุมดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการ  โดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไป
ใช้ในสถานการณ์จริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่ มีความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัย  

Systematic practice in workplace not less than 16 weeks by study in 
cooperation with business organization; supervised will be given by mentor and workplace; 
theory and practice are applied in real situation as temporary employee at MOU workplace. 
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ภาคผนวก  ข 
 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสตูร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรรายวิชา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
  กับหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 
หมวดวิชา เกณฑ์ 

ไม่น้อย
กว่า 

หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 30 *หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
(1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 10 ปรับตามหลักสูตร 
(2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 6 ปรับปรุง พ.ศ. 2563 
(3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 6 ของวิชาศึกษาทั่วไป 
(4)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  9 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
หมวดวิชาเฉพาะ 84 99 100  
(1)  กลุ่มวิชาแกน  45 45  
(2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  54 55  

- วิชาเนื้อหาบังคับ  30 30  
- วิชาเนื้อหาเลือก  18 18  
- วิชาปฏิบัติการและ  6 7  

      ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ 
      สหกิจศึกษา 

    

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6  
รวมตลอดหลักสูตร 120 135 136  
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงิน 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงิน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงิน 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 

1.  ชื่อปริญญา 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงนิ) 
Bachelor of Business Administrator (Finance) 

1.  ชื่อปริญญา 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงนิ) 
Bachelor of Business Administration (Finance)    

 

2.  จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนไมน่้อยกว่า 135  หน่วยกิต 

2.  จ านวนหน่วยกิต 
     จ านวนไมน่้อยกว่า 136  หน่วยกิต 

 

3. โครงสร้างหลักสูตร 3. โครงสร้างหลักสูตร ปรับตาม 
หลักสตูร 
ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 
ของวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
3.1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร  
        ให้เรียน 9 หน่วยกิต 

    3.1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร  10 หน่วยกิต 

   บังคับเรียน  6  หน่วยกิต  
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 
0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 
0001103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ

ทักษะการเรยีนรู ้
3(2-2-5)    

0001104 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 1(0-2-1) 0001104 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

2(2-0-4)  

               เลือกเรียน  4  หน่วยกิต  
   0001103 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2(2-0-4)  
   0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
2(2-0-4)  

   0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วัฒนธรรม 

2(2-0-4)  

   0001107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
อาชีพ 

2(2-0-4)  

   0001108 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

2(2-0-4)  

3.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต       3.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียน 6  หน่วยกิต    
        บังคับเรียน  4  หน่วยกิต   

0002101 ความจริงของชีวิต 2(2-0-4) 0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา 2(2-0-4)  
0002102 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 2(2-0-4) 0002102 จิตวิทยาเพื่อพฒันาตน 2(2-0-4)  
             เลือกเรียน  2  หน่วยกิต     
0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต 2(2-0-4) 0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต 2(2-0-4)  
0002104 ศิลปะและการออกแบบ 2(2-0-4) 0002104 ศิลปะและการออกแบบ 2(2-0-4)  
0002105 สุนทรียภาพการแสดง 2(2-0-4) 0002105 สุนทรียภาพการแสดง 2(2-0-4)  
   0002106 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 2(2-0-4)  
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มคอ.2 
 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงิน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงิน 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 

3.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียน 6 หน่วยกิต     3.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต ปรับตาม 
                           บังคับเรียน  2  หน่วยกิต  หลักสตูร 
   0003107 ความเป็นพลเมืองที่ด ี 2(2-0-4) ปรับปรุง 
              เลือกเรียน  4  หน่วยกิต  พ.ศ.2563 
0003101 ระบบสังคมไทย 3(3-0-6) 0003101 ระบบสังคมไทย 2(2-0-4) ของส านัก 
0003102 ระบบสังคมโลก 3(3-0-6) 0003102 ระบบสังคมโลก 2(2-0-4) วิชาศึกษา 
0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6) 0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวนั 2(2-0-4) ทั่วไป 
0003104 ไทเลยศึกษา 3(3-0-6) 0003104 ไทเลยศึกษา 2(2-0-4)  
   0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซยีน 2(2-0-4)  
   0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4)  
   0003108 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4)  

3.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี  9  หน่วยกิต 

3.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี  ให้เรียน  8  หน่วยกิต 

 

         บังคับเรียน  5  หน่วยกิต   
0004101 การคิดและการตัดสินใจ 2(1-2-3) 0004101 การคิดและการตัดสินใจ 2(2-0-4)  
0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 2(1-2-3) 0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับ

ชีวิตประจ าวัน 
2(2-0-4)  

0004103 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 0004103 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)  
              เลือกเรียน  4  หน่วยกิต     
0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อ

คุณภาพชีวิต 
2(2-0-4) 0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อ

คุณภาพชีวิต 
2(2-0-4)  

0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) 0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)  
0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)  
0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
2(1-2-3) 0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
2(2-0-4)  

   0004108 การปลูกพืชและเลีย้งสัตว์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2(2-0-4)  
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มคอ.2 
 

หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวชิาแกน  45  หน่วยกติ 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงิน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงิน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 

3.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
ให้เรียน  99  หน่วยกิต 

 3.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
             ให้เรียน  100  หน่วยกิต 

  

3.2.1  กลุ่มวิชาแกน   45  หน่วยกิต              3.2.1  กลุ่มวิชาแกน   45  หน่วยกิต  
3502101 ภาษาอังกฤษส าหรับธรุกิจ 1 3(3-0-6) 3502101 ภาษาอังกฤษส าหรับธรุกิจ 1 3(2-2-5) วิชาปรับปรุง 
3502102 ภาษาอังกฤษส าหรับธรุกิจ 2 3(3-0-6) 3502102 ภาษาอังกฤษส าหรับธรุกิจ 2 3(2-2-5) วิชาปรับปรุง 
3502105 กฎหมายธรุกิจและการพาณิชย ์ 3(3-0-6) 3502105 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์ 3(3-0-6) วิชาปรับปรุง 
3502205 เศรษฐศาสตรเ์พื่อการจดัการธุรกจิ 3(3-0-6) 3502205 เศรษฐศาสตร์เพือ่การจดัการธุรกิจ 3(3-0-6) วิชาปรับปรุง 
3503101 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 3562212 

3503103 
จริยธรรมทางธุรกิจ 
ภาษาจีนส าหรับธุรกจิ 1 

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

วิชาปรับปรุง 
วิชาใหม่ 

3503204 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณและสถิติ
ธุรกิจ 

3(3-0-6) 3503204 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณและ
สถิติธุรกิจ 

3(3-0-6) วิชาปรับปรุง 

3503901 หลักการวิจยัทางธุรกิจ 3(2-2-5) 3503901 หลักการวิจยัทางธุรกิจ 3(2-2-5) วิชาปรับปรุง 
3521104 หลักการบญัชีช้ันต้น 3(2-2-5) 3521104 หลักการบญัชีช้ันต้น 3(2-2-5) วิชาปรับปรุง 
3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) วิชาปรับปรุง 
3532204 การภาษีอากร 3(3-0-6)    ย้ายไปวิชาเลือก 
3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) วิชาปรับปรุง 
3562310 การจัดการการผลติและการ

ด าเนินงาน 
3(3-0-6) 3563301 การจัดการการผลติและการ

ปฏิบัติการ 
3(3-0-6) วิชาปรับปรุง 

3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) วิชาปรับปรุง 
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) วิชาปรับปรุง 
3561104 หลักการจดัการ 3(3-0-6) 3561105 การจัดการและองค์การ 3(3-0-6) วิชาปรับปรุง 
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หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  99  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเนื้อหาบังคับ)  30  หน่วยกิต 

 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  

สาขาวิชาการเงิน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงิน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 

3.2.2  วิชาเฉพาะด้าน      3.2.2  วิชาเฉพาะด้าน  
3.2.2.1  วิชาเนื้อหาบังคับ    30  หน่วยกิต              3.2.2.1  วิชาเนื้อหาบังคับ   30  หน่วยกิต  

3522101 บัญชีการเงิน 3(3-0-6) 3522101 บัญชีการเงิน 3(3-0-6) วิชาเดิม 
3531102 การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 3531102 การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) วิชาปรับปรุง 
3531104 การเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 3531104 การวางแผนและที่ปรึกษา

ทางการเงิน 
3(2-2-5) วิชาปรับปรุง 

3532101 ตลาดการเงิน 3(3-0-6) 3532101 ตลาดการเงิน 3(3-0-6) วิชาเดิม 
3532301 หลักการลงทุน 3(3-0-6) 3532301 หลักการลงทุน 3(3-0-6) วิชาปรับปรุง 
3533101 การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 3533101 การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) วิชาปรับปรุง 
3533401 การจัดการการเงินข้ันสูง 3(2-2-5) 3533401 การจัดการการเงินข้ันสูง 3(2-2-5) วิชาเดิม 
3533501 เศรษฐศาสตร์การเงิน 3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

   3532601 เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้าน
การเงิน 

3(2-2-5) 
 

วิชาใหม่ 
 

3534401 การวิเคราะห์หลักทรัพย ์ 3(2-2-5) 3534401 การวิเคราะห์หลักทรัพย ์ 3(2-2-5) วิชาปรับปรุง 
3534901 สัมมนาทางการเงิน 3(2-2-5) 3534901 สัมมนาทางการเงิน 3(2-2-5) วิชาปรับปรุง 
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กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเนื้อหาเลือก)  18  หน่วยกิต 
 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงิน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงิน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 

3.2.2.2  วิชาเนื้อหาเลือก  18  หน่วยกิต          3.2.2.2  วิชาเนื้อหาเลือก  18  หน่วยกิต  
3512201 โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยกุต์ใช้

งานด้านธุรกิจ 
3(2-2-5) 
 

   ยกเลิกรายวิชา 
 

3524301 การบัญชีเพื่อการจดัการ 3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

3531103 สถาบันการเงิน 3(3-0-6) 3531103 สถาบันการเงิน 3(3-0-6) วิชาเดิม 
3531105 การเงินชุมชน 3(3-0-6) 3531105 การเงินและการลงทุนในธุรกิจ

ชุมชน 
3(3-0-6) 
 

วิชาปรับปรุง 

3531501 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

3531502 เศรษฐศาสตรม์หาภาค 3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
3532102 การเงินโลก 3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

   3532202 การภาษีอากรธรุกิจ 3(3-0-6) วิชาปรับปรุง
และย้ายมา
จากวิชาแกน 

3532401 วานิชธนกิจ 3(3-0-6) 3532401 วานิชธนกิจ 3(3-0-6) วิชาเดิม 
3532402 การจัดการสินเช่ือ 3(3-0-6) 3532402 การจัดการสินเช่ือ 3(3-0-6) วิชาเดิม 
3532501 การคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 3532501 การคลังสาธารณะ 3(3-0-6) วิชาเดิม 
3533301 การลงทุนทางการเงิน 3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 
3533302 การเงินเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 3(3-0-6) 3533302 การเงินเพื่อธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ์
3(3-0-6) วิชาปรับปรุง 

3533304 การจัดการการลงทุนส าหรับโลจิสติกส ์ 3(3-0-6) 3533304 การจัดการการลงทุนส าหรับ 
โลจสิติกส ์

3(3-0-6) วิชาเดิม 

3533402 อนุพันธ์ทางการเงิน 3(3-0-6) 3533402 อนุพันธ์ทางการเงิน 3(2-2-5) วิชาปรับปรุง 
3533403 ที่ปรึกษาและนักวางแผนทางการเงิน 3(2-2-5)    ยกเลิก 
   3533404 การวิเคราะห์และประเมิน

มูลค่าตราสารหนี ้
3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   3533405 การวิเคราะห์และประเมิน
มูลค่าตราสารทุน 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

3533502 เศรษฐมิติทางการเงินเบื้องต้น 3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
3533701 การประกันภัย 3(3-0-6) 3533701 การประกันภัย 3(3-0-6) วิชาปรับปรุง 
3534101 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3(3-0-6) 3534101 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3(3-0-6) วิชาเดิม 
3534102 การเงินเพื่อการน าเข้าและส่งออก 3(3-0-6) 3534102 การเงินเพื่อการน าเข้าและ

ส่งออก 
3(3-0-6) 
 

วิชาเดิม 
 

3534402 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ 3(2-2-5) 3534402 การวิเคราะห์และประเมิน
โครงการ 

3(2-2-5) 
 

วิชาเดิม 
 

3534403 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 3(3-0-6) 3534403 การบริหารความเสี่ยงทาง
การเงิน 

3(3-0-6) 
 

วิชาปรับปรุง 
 



96 
 

มคอ.2 
 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงิน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงิน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 

3.2.2.2  วิชาเนื้อหาเลือก  18  หน่วยกิต 3.2.2.2  วิชาเนื้อหาเลือก  18  หน่วยกิต  
3534902 การวิจัยทางการเงิน 3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

3544103 การตลาดระหว่างประเทศ 3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

3562205 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

3563110 การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

   3503104 ภาษาจีนส าหรับธุรกจิ 2 3(2-2-5) วิชาใหม่ 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงิน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงิน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 

3.2.3  วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
สหกิจศกึษา    6  หน่วยกิต 

       3.2.3  วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกจิศึกษา    7  หน่วยกิต 

 

3503802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางการบริหารธรุกิจ 

1(90) 
 

3533801 
 

การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางการเงิน 

1(90) 
 

วิชาใหม่ 
 

   3503803 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1(90) วิชาใหม่ 
3504802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการ

บริหารธรุกิจ 
5(450) 
 

3534801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
การเงิน 

6(540) 
 

วิชาใหม่ 
 

3504803 สหกิจศึกษา 6(540) 3504803 สหกิจศึกษา 6 นก. วิชาเดิม 

กลุ่มวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงิน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงิน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 

3.2.4  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต        3.2.4  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
ให้เลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่
เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

ให้ เ ลื อกร ายวิ ช า ใด  ๆ  ในหลั กสู ตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่
นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 
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ภาคผนวก ค 
 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558   
กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร (กลุ่มวิชาแกน) 
 

หลักสูตรเดิม ปี พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563 หมายเหตุ 

3502101 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 (Business English 1) 
 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ โดยเน้นการสื่อสาร
ภายในส านักงาน ศึกษาค าศัพท์เฉพาะและประโยคที่ใช้ในงาน
ต่างๆ อาทิ การจัดการส านักงาน พนักงานและหน้าที่ การใช้
โทรศัพท์ การนัดหมาย การติดต่อทางสังคม การติดต่อภายใน
ส านักงาน อาทิ บันทึกความจ า บันทึกย่อ ประกาศ การเขียน
จดหมายเสนอราคา ค าสั่งซื้อ การสมัครงาน 
 To study the fundamental business skills in 
English by focusing on office management, business 
technical vocabulary and terms, office management, 
employee management and duties, telephone 
conversation, meetings, social connections and          
co-operation within the office, memorandums, 
advertisements, business letters, offered price letters 
and application forms. 

3502101 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 1 3(2-2-5) 
 (English for Business 1) 
 ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่จ าเป็น ค าศัพท์และ
ประโยคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การฝึกปฏิบัติการพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสาร และการเขียนเอกสารที่เกี่ยวกับ
การจัดการธุรกิจด้านธุรกิจพาณิชย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการ
บริการ ประกาศสมัครงาน การเขียนใบประวัติเพื่อการสมัคร
งาน และการเขียนใบสมัครงาน 
 Essential of basic english, vocabulary and 
sentences in business, practice in communication 
skill and writing documents in commercial business 
management, manufacturing business management, 
service business management, job advertisement, 
resume and job application form 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 

3502102 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
 (Business English 2) 
 ศึกษาภาษาอังกฤษในการท าธุรกิจทั้ งในและ
ระหว่างประเทศ การพัฒนาความสามารถ ในการใช้ภาษาที่ใช้ใน
วงการธุรกิจในระดับที่สูงขึ้น การท าธุรกรรมในสถานการณ์            
ต่าง ๆ  เช่น การน าเข้าและส่งออกสินค้า การขนส่ง การธนาคาร 
โรงแรม รายงานบริษัท การเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า การ
ค ้นห าข ้อม ูลที ่เ กี ่ย ว ก ับ ธ ุร ก ิจ จากสื ่อ สิ ่ง พ ิมพ ์ แ ล ะสื ่อ
อิเล็กทรอนิคส์  เพื่อน าเสนอข้อมูล 
 To study English practice in a business 
context  by focusing on how English is used in domestic 
and international businesses, English skill development 
in an advanced business context such as business 
transactions, export and import, transportation, 
banking, hotels, company reports and  product details. 
For their presentation, students have to use both 
paper based business information searches and 
electronic engine searches. 

3502102 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
 (English for Business 2) 
 ส านวนและประโยคเพื่อการสื่อสารในธุรกิจทั้งใน
และระหว่างประเทศ การฝึกปฏิบัติทักษะการอ่านข่าวสารและ
เอกสารทางธุรกิจ การสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจจากสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเลคทรอนิกส์ การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียน
จดหมายธุรกิจอิเลคทรอนิกส์ การพัฒนาความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจในระดับที่สูงขึ้น การน าเข้า
และส่งออกสินค้า และการน าเสนอ 
 Idioms and sentences for business 
communication both in domestic and international, 
practice in reading business news and documents, 
search business information from printing media and 
electronics, business letters, business email, and to 
develop english skill in an advanced business 
context,  and import and export 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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3502105 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์ 3(3-0-6) 
 (Commercial and Business Law) 
 ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ
และกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น หลัก
กฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม ค้ าประกัน ตั๋วเงิน 
จ านอง จ าน า รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจ 
ได้แก่ กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันทางการเงิน 
เป็นต้น 
 
 To study a wide range of the jurisprudence 
which relates to the establishment of a commercial 
organization, transactional law, principles of 
commercial trade law, hire purchase, hire of property, 
loan, guarantees, bills of mortgage, pledges, 
employment law and law related to financial and 
monetary institutions. 
 

3502105 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์ 3(3-0-6) 
 (Commercial and Business Law) 
 ความหมายและความส าคัญของหลักกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจและกฎหมายเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ  หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา ซื้อ
ขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท าของ 
กู้ยืม ค้ าประกัน ตั๋วเงิน จ านอง จ าน า ตัวแทน นายหน้า 
รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจ และกฎหมาย
เกี่ยวกับสถาบันทางการเงิน เป็นต้น 
 Definition and importance of the 
establishment of a commercial organization, 
transactional law, principles of commercial trade law, 
hire purchase, hire of property, loan, guarantees, bills 
of mortgage, pledges, employment law and law 
related to financial and monetary institutions 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 

3502205 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Economics for Business Management) 
 หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอบเขต 
หลักทั่วไปเศรษฐศาสตร์ ว่าด้วยมูลค่า ราคา และการจัดการ
ทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค ปัจจัยที่ก าหนดอุปสงค์
อุปทานของสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันโดยสมบูรณ์ และไม่
สมบูรณ์ การภาษีอากร การค้า การลงทุน นโยบายการเงินและ
นโยบายการคลัง 
  
 
 To study the basic principles of economics, 
definition, general economic concepts which relate to 
value, price, resource management, consumers 
behavior, determining supply and demand factors of 
products in a competitive market and non-perfect 
competitive market, taxation, investment and 
monetary and fiscal policies. 
 
 

3502205  เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการธุรกิจ  3(3-0-6) 
 (Economics for Business Management) 
 ความหมายของ เ ศ รษฐศาสตร์  ขอบ เ ขต  
การจัดการทรัพยากร หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ ว่าด้วย
มูลค่า ราคา พฤติกรรมของผู้บริโภคและทฤษฎีการผลิต  
อุปสงค์ อุปทานของสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันโดยสมบูรณ์ 
และไม่สมบูรณ์ การภาษีอากร การค้าระหว่างประเทศ  
การลงทุน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง รวมถึงการน า
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ 
ทางธุรกิจ 
 The meaning of economics, scope, 
resource management, principles of economics; 
value, price consumer behavior and production 
theory,  demand and supply of products both in 
perfectly competitive markets and imperfectly 
competitive markets, taxation, international business, 
investment, monetary and fiscal policy, application 
of economics theory in business decision making 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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3503101 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 (Business Ethics) 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ แนวคิดของ
จริยธรรม การสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ จรรยาบรรณใน
การประกอบธุรกิจ หลักการธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล การ
บริหารจัดการองค์การธุรกิจให้มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการ
ด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเน้นการศึกษาจากกรณี
ตัวอย่าง 
 
 To study the definition of ethics, the 
importance and concept of general ethics, creating 
organization ethic, business ethics, good governance, 
corporate governance, business organization 
management within an ethical and moral framework in 
order to achieve sustainable business performance, 
social responsibility as a part of performance 
application by emphasizing the  case studies. 

3562212  จริยธรรมทางธุรกิจ     3(3-0-6) 
 (Business Ethics)          
 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดของจริยธรรม 
การสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ จรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ หลักการธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ปัญหา
การคอร์รัปช่ัน การบริหารจัดการองค์การธุรกิจให้มีคุณธรรม
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเน้นการศึกษาจากกรณี
ตัวอย่าง 
 Definition and importance of business 
ethics, ethics in a business organization, ethics in 
business, principles of good governance and 
corporate good government, corruption problems, 
organization business ethic management in 
sustainable business practice and social 
responsibility, international business ethics and 
application with case studies  
  

รายวิชา
ปรับปรุง 

 3503103 ภาษาจีนส าหรับธุรกิจ 1  3(2-2-5) 
 (Chinese for Business 1) 
 ระบบการสะกดเสียง อ่านอักษรภาษาจีนด้วย
ระบบสัทอักษร (pinyin) โครงสร้างและหลักการเขียนด้วย
อักษรจีน ค าศัพท์ ประโยค โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนค าศัพท์ประโยคและบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันซึ่ง
ใช้ภาษาจีนกลางเป็นหลัก เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ
และใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร หรือน าเสนอเรื่องราวใกล้ตัว 
เล็งเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน น ามาสู่
การเกิดสุนทรียภาพ และทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาจีน 
 Chinese sound spelling system with pinyin, 
structure and writing rules with chinese characters, 
vocabulary, sentences made by practicing in chinese; 
listening, speaking, reading and writing, vocabulary 
used in daily conversation. the purpose is for 
students to be able to practice and use chinese for 
ordinary communication, or  to present a story which 
is meaningful to the student in order to appreciate 

รายวิชาใหม ่
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the value of learning chinese, and to develop good 
aesthetics and perception in learning chinese 
 

3503204 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 
      3(3-0-6) 
 (Quantitative Analysis & Business 
Statistics) 
 ความรู้ ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่ ใ ช้ ในการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน 
และความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์
โครงข่ายงาน การจ าลองสถานการณ์ รวมทั้งประยุกต์ใช้สถิติเชิง
พรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน เพื่อวางแผนและตัดสินใจทาง
ธุรกิจ 
 To study a range of mathematical and 
statistical issues in quantitative analysis, decision 
making under certainty and uncertainty, linear function 
and the stimulation network model, descriptive 
statistics and applied inferential statistics will be 
studied for business planning and decision making. 
 

3503204 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ  
     3(3-0-6) 
 (Quantitative Analysis and Business 
Statistics) 
 ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่ ใ ช้ ในการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน 
และความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้น การจ าลอง
สถานการณ์ รวมทั้งประยุกต์ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิง
อนุมาน เพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ 
 
 Mathematical knowledge and basic 
statistics for quantitative analysis, decision making 
under certainty and uncertainty, linear programming, 
simulation, application of descriptive statistics and 
inferential statistics for business decisions 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 

3503901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
 (Principles of Business Research) 
 ศึกษา ความหมาย ความส าคัญ วัตถุประสงค์ 
ประโยชน์ ประเภท ขั้นตอน และการออกแบบการวิจัยทางธุรกิจ 
การเขียนโครงร่างของงานวิจัย ตัวแปรประเภทต่างๆ วิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการทาง
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่ อหา
ค่าสถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิง การแปลความ การน าเสนอ
ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ
ทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของนักวิจัย 
 
 To study definitions, the importance of 
business research, objectives, usages, types, and steps 
and designs in business research, research proposals, 
variables, random samplings, research tools, data 
collection, data analysis by using a computer program 
to find descriptive statistics and inference statistics, 
data interpretation, data presentation, how to do 

3503901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
 (Principles of Business Research) 
 ความหมายและความส าคัญของการวิจัยทางธุรกิจ 
กระบวนการวิจัยทางธุรกิจ การก าหนดปัญหาการวิจัย 
การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างการวิจัย การตรวจสอบและ
การประมวลผลข้อมูล การแปลผลและการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานผลการวิจัยอันเป็นประโยชน์
ต่อวิชาชีพทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของนักวิจัย 
 Definition and importance of business 
research, business research procedures, defining 
research problems, documents and relevant research 
review, population and sample groups, hypothesis 
and hypothesis testing, research tools and data 
collection, research proposal, examination and data 
processing, statistical method selection for data 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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research that is useful for the business professional and 
research ethical issues. 
 
 

analysis; Data analysis presentation and results, 
research results that benefit the business 
professional and ethics of the researcher 
 

3521104 หลักการบัญชีชั้นต้น  3(2-2-5) 
 (Principles of Accounting) 
 ศึกษาประวัติ ความหมาย ความส าคัญ วัตถุประสงค์
ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บทการบัญชี  
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบัญชี
ตามวงจรบัญชี การจัดท างบทดลอง กระดาษท าการ งบการเงิน
ส าหรับกิจการให้บริการ กิจการซื้อมาขายไป และกิจการผลิต
สินค้า ระบบใบส าคัญและระบบเงินสดย่อย 
 
  To study the history, definition, 
importance, objectives, benefit of accounting 
information, the accounting framework, the principles 
and account recording for double entry accounting, 
accounting cycle, trial balance financial statements for 
trading service and production, voucher system and 
petty cash.  
 
 

3521104 หลักการบัญชีชั้นต้น     3(2-2-5) 
 (Principles of Accounting) 
 ความหมาย วัตถุประสงค์ ความส าคัญของการ
บัญชี การใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิด
ในการจัดท าการบัญชี ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
บัญชีตามหลักการบัญชีรวมถึงการจัดท างบการเงินของกิจการ
ให้บริการ กิจการซื้อมาขายไป และกิจการผลิตสินค้า ระบบ
ใบส าคัญและระบบเ งินสดย่อย วิ ธีการบัญชี เกี่ ย วกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 Definition, objectives and importance 
accounting, the usage of accounting information, 
conceptual framework for financial reporting, 
knowledge of accounting principles, accounting 
method and preparation of financial statements for 
service businesses, merchandising businesses, 
production business, voucher system and petty cash, 
accounting related to value added tax 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 

3531101 การเงินธุรกิจ   3(3-0-6) 
 (Business Finance)  
วิชาบังคับก่อน : 3521104 หลักการบัญชีชั้นต้น 
(Prerequisite : 3521104 Principles of Accounting) 
 ศึกษาขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ทางการ
เงินในธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและความส าคัญของการเงิน
ธุรกิจ โดยเน้นการวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและการ
พยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน  งบประมาณ
ลงทุน แหล่งเงินทุนและต้นทุนเงินทุน นโยบายจ่ายเงินปันผล 
  
 To study scope ,role of business finance, 
importance of business finance by focusing on financial 
analysis, financial planning and forecasting, working 
capital management, capital budgeting investment , 
financial resources, cost capital  and dividend policy. 

3531101 การเงินธุรกิจ   3(3-0-6) 
 (Business Finance)  
วิชาบังคับก่อน : 3521104 หลักการบัญชีชั้นต้น 
(Prerequisite : 3521104 Principles of Accounting) 
 ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ทางการเงิน
ในธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและความส าคัญของการเงินธุรกิจ  
โดยเน้นการวิ เคราะห์งบการเงิน การวางแผนและการ
พยากรณ์ทางการ เ งิน  การบริ หาร เ งินทุนหมุน เวี ยน 
งบประมาณลงทุน แหล่งเงินทุนและต้นทุนเงินทุน จุดคุ้มทุน
และการวางแผนก าไร นโยบายจ่ายเงินปันผล 
 Financial scope, characteristics, roles and 
responsibilities in business, goals and importance of 
business finance, focusing on financial statement 
analysis, financial planning and forecasting, working 
capital management, investment budget, financial 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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 resources and capital cost, breakeven point and 
planning, and dividend policy 
 

3532204 การภาษีอากร    3(3-0-6) 
 (Taxation) 
วิชาบังคับก่อน  :  3521104  หลักการบัญชีชั้นต้น 
(Prerequisite : 3521104  Principles of Accounting) 
 หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษี
อากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากรและภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร 
ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์และอื่น ๆ 
 To study the practice of the evaluation 
method and various revenue codes and relevant tax 
collection, personal income tax, corporate income tax, 
value added tax, specific business tax, withholding tax, 
customs tax, excise tax, stamp duty and others. 
 

 ย้ายไปวิชา
เลือก 

3541101 หลักการตลาด   3(3-0-6) 
 (Principles of Marketing) 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญของการตลาด หน้าท่ี
ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูลทาง
การตลาดและการวิจัยการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่ง
ส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
การบริหารผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจัดจ าหน่ายและ
การกระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาด การตลาดเพื่อสังคม 
 
 To study the definition, importance of 
marketing, marketing functions, the marketing 
environment, marketing information systems and 
marketing research, consumer behavior and 
segmentation, target market, product positioning, 
product management, pricing, and channel 
distribution, promotion and social marketing. 

3541101 หลักการตลาด   3(3-0-6) 
 (Principles of Marketing)  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด สิ่งแวดล้อมทาง
การตลาด การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมายและการวาง
ต าแหน่งทางการตลาดพฤติกรรมในการซื้อของผู้ บริโภค 
พฤติกรรมในการซื้อของตลาดองค์กร ผลิตภัณฑ์และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นโยบายผลิตภัณฑ์และการก าหนดราคา
ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด การตลาด
อิเลคทรอนิกส์และการตลาดระดับโลก 
 General knowledge of marketing, the 
marketing environment, market segmentation, target 
market and market positioning, consumer buying 
behavior, corporate marketing behavior, new product 
development, product policy and pricing of channels 
of distribution, promotion, e-marketing and global 
marketing 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 

3561104 หลักการจัดการ   3(3-0-6) 
 (Principles of Management) 

3561105 การจัดการและองค์การ   3(3-0-6) 
 (Management and Organizations) 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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 แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ ทฤษฎีการ
จัดการสมัยใหม่  หลักการจัดการโครงสร้างขององค์การ 
กระบวนการจัดการ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรม
ในการจัดการ หน้าที่หลักในการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การ
จัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การช้ีน าและ การควบคุม 
 
 
 To study the fundamental concept and 
characteristics of the organization, modern 
management theory, management principles, 
organization structure, management processes, 
environmental management, ethical management and 
the main functions of management which include 
planning, organizing, leading and controlling human 
resources. 

 แนวคิ ดพื้ น ฐานและลั กษณะของอ งค์ ก า ร 
ความหมาย ความส าคัญของการจัดการ สภาพแวดล้อม
ทางการจัดการ วิวัฒนาการแนวคิดของการจัดการ ทฤษฎี
องค์การ แนวคิดการจัดการองค์การสมัยใหม่ จริยธรรมในการ
จัดการ หน้าที่หลักในการจัดการ การวางแผน การจัดการ
องค์การ การจัดคนเข้าท างาน การชี้น าและการควบคุม รวมถึง
เครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ 
 Conceptual and real characteristics of 
organizations, definition and importance of 
management,  management environment, evolution 
of the concept of organizational management, 
organization theory, concepts of modern 
organizational management, ethics, principles of 
management, planning, organizing, staffing, leading 
and controlling, and modern management tools  
 

3562310 การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน  3(3-0-6) 
 (Production and Operation Management)
 การวางแผน การด าเนินงาน และการควบคุมการ
ผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ด าเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและการผลิต 
การจัดการคุณภาพ การบริหารโครงการ การพยากรณ์  
การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนก าลังการผลิตและความ
ต้องการทรัพยากร รวมทั้งการจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ า
จนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ า  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
 
 
 To study planning, implementation and 
control of products and services, product design and 
process implementation, technology which relates to 
operations and production, quality management, 
project management, forecasting, inventory 
management, capacity planning and resource 
requirements,  management of the supply chain from 
upstream to downstream, to  increase operational 
efficiency and enhance competitiveness. 
 

3563301  การจดัการการผลิตและการปฏบิติัการ 3(3-0-6) 
(Production and Operation Management)

 ความหมาย ลักษณะ ความส าคัญของการจัดการ
การผลิตและการปฏิบัติการ การวางแผนการปฏิบัติการ และ
การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการด าเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหาร
โครงการและโครงข่ายงาน การพยากรณ์ การจัดการสินค้า 
คงคลัง การวางแผนก าลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร 
รวมทั้งการจัดการโซ่อุปทานตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ าจนถึง
อุตสาหกรรมปลายน้ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 Definition, characteristics and importance 
of production and operation management, 
production planning and service, product design and 
implementation processes,  technology in 
implementation and production, quality 
management, project management and forecast 
networking, inventory management, production 
capacity planning and resource, supply chain 
management from upstream to downstream to 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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increase operational efficiency and sustainable 
competition 
 

3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 (Human Resource Management) 
 ศึกษาความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การ
วางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การ
พัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ
และผลประโยชน์ แรงงานสัมพันธ์ รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 
 To study the background, theories and 
principles of human resource management as well as 
the scope of responsibilities and procedures in the 
management of human resources, analysis of 
manpower planning, recruitment, selection, training, 
development, performance evaluation, compensation, 
labor welfare benefits and factors related to human 
resource management.  
 

3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 (Human Resource Management) 
 ความหมายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความ
เป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนก าลังคน การ
สรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการฝึกอบรม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการและ
ผลประโยชน์ แรงงานสัมพันธ์ รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 Definition of human resource 
management, background, theories and principles of 
human resource management, scope of 
responsibilities and procedures in human resource 
management, job analysis, manpower planning, 
recruitment, selection, training and development, 
performance evaluation, compensation, welfare and 
benefits, labor relations, factors related to human 
resource management 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์    3(3-0-6) 
 (Strategic Management) 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ประโยชน์ แนวคิดทฤษฎี 
วิธีการและเครื่องมือที่สามารถน ามาใช้ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
การวางแผนและควบคุม ระดับของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ การ
ก าหนดภารกิจขององค์การ ขั้นตอนในการท าแผนกลยุทธ์ 
ทางเลือกขององค์การ และการประเมินกลยุทธ์โดยเน้น
กรณีศึกษาทางธุรกิจ 
 To study the definition, benefits, concepts 
and theories, methods and tools that can be applied 
in strategic management; planning and control, level 
of strategic planning, analysis of the internal and 
external environment, the mission of the organization, 
steps in strategic planning, the organization’s choices 

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
 (Strategic Management) 
 ความหมาย ประโยชน์  แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
องค์การ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายขององค์การ  
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์  
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการควบคุมกลยุทธ์ 
 
 Definition, benefit, concept and theory of 
strategic management, analysis of internal and 
external organization environment, formulation of 
vision, mission and goal of the organization, tools 
used in strategic management, strategy formulation, 
strategy implementation and control 

รายวิชา
ปรับปรุง 



106 

มคอ.2 

หลักสูตรเดิม ปี พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563 หมายเหตุ 

and  business strategic planning evaluation by case 
studies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร (วิชาเนื้อหาบังคับ) 
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3522101 บัญชีการเงิน                           3(3-0-6) 
 (Financial Accounting) 
               ศึกษาถึงแนวคิดและหลักการทางบัญชีของธุรกิจ 
บัญชีเงินสด บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย บัญชีเงินลงทุน บัญชี
สินค้าคงคลัง สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร หนี้สินและ
ส่วนของผู้ถือหุ้น การเตรียมงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน
และกฎหมายทางบัญชี 
               To study concepts and principles of 
accounting in business, cash accounts, income 
accounts, expense accounts, capital accounts, 
inventory accounts, current assets, fixed assets, debt 
and shareholders, preparation of the financial 
statements, financial statement analysis and law on 
accounting. 
 

3522101 บัญชีการเงิน                          3(3-0-6) 
 (Financial Accounting) 
               แนวคิดและหลักการทางบัญชีของธุรกิจ บัญชีเงิน
สด บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย บัญชีเงินลงทุน บัญชีสินค้าคง
คลัง สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร หนี้สินและส่วนของผู้
ถือหุ้น การเตรียมงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินและ
กฎหมายทางบัญชี 
               The concepts and principles of accounting 
in business, cash accounts, income accounts, 
expense accounts, capital accounts, inventory 
accounts, current assets, fixed assets, debt and 
shareholders, preparation of the financial statements, 
financial statement analysis and law on accounting. 
 

รายวิชาเดมิ 

3531102   การเงินและการธนาคาร                  3(3-0-6)   
              (Money and Banking) 
               ศึกษาลักษณะและบทบาทของการเงินและการ
ธนาคารในระบบเศรษฐกิจ พัฒนาการของการเงินในปัจจุบัน 
หน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ การบริหารด้านการเงินของธนาคาร
พาณิชย์ บทบาทของธนาคารกลาง ปริมาณเงิน และระดับราคา
ในระบบการเงินระหว่างประเทศ กลไกการช าระเงินระหว่าง
ประเทศ 
 To study characteristics and roles of banking 
in economic system, contemporary finance 
development, functions of acommercial banks, 
financial management of commercial banks, central 
bank’s responsibilities, international financial system 
on money supply and price levels, mechanism of 
international payments. 
 
 
 

3531102   การเงินและการธนาคาร                 3(3-0-6)   
              (Money and Banking) 
              ลักษณะและบทบาทของการเงินและการธนาคาร
ในระบบเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของเงิน พัฒนาการของระบบ
การเงินในปัจจุบัน หน้าที่และการปรับตัวของธนาคารพาณิชย์ 
บทบาทของธนาคารกลาง ปริมาณการเงิน และระดับราคาใน
ระบบการเงินระหว่างประเทศ กลไกการช าระเงินระหว่าง
ประเทศ 
               The characteristics and roles of banking in 
economic system, Evaluation of money, 
contemporary finance development, financial 
management of commercial banks, central bank’s 
responsibilities, international financial system on 
money supply and price levels, mechanism of 
international payments 

รายวิชา
ปรับปรุง 

3531104 การเงินส่วนบุคคล  3(3-0-6) 
 (Personal Finance) 
              ศึกษาถึงความส าคัญของการวางแผนการเงิน การ
ก าหนดเป้าหมายทางการเงินที่ดี กระบวนการในการวางแผน

3531104  การวางแผนและที่ปรึกษาทางการเงิน 3(2-2-5) 
              (Planning and Financial Consultant) 
               การจัดการการเงินที่น าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ทางการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสร้างความมั่นคง

รายวิชา
ปรับปรุง 
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การเงินส่วนบุคคล ด้วยการจัดท างบการเงิน การวางแผนการ
ลงทุน การออม การประกันภัย และการวางแผนทางภาษีส่วน
บุคคล การวางแผนการเงินหลังเกษียณ รวมถึงการศึกษาถึง
สถาบันการเงินต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับแต่ละบุคคล และ
จรรยาบรรณทางการเงิน 
              To study the importance of financial 
planning, financial target, personal financial planning 
processes with financial statements, investment 
planning, savings, insurance and the personal tax 
planning, financial retirement planning including to 
study of financial institutions associated with each 
individual and financial ethics. 
 

ให้กับชีวิตและครอบครัว ตั้งแต่ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลทาง
การเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือทางการเงิน
ประเภทต่างๆ การวางแผนการลงทุน การท าประกันภัย และ
การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ ทฤษฎีทางการเงินและการลงทุน
ไปใช้ในการให้ค าแนะน าในเรื่องการเงินส่วนบุคคลหรือใช้
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในอนาคต มาใช้ควบคู่
กับข้อมูลทางธุรกิจ โดยอ้างอิงทฤษฎี การฝึกปฏิบัติการเป็นนกั
วางแผนและที่ปรึกษาทางการเงิน 
               Financial management leading to the 
achievement of short term and long term financial 
goals as well as life and family security, starting from 
the collection of personal financial information to 
data analysis, different types of financial instruments, 
investment planning, insurance and retirement 
planning, apply  financial and investment theories for 
personal financial matters or to analyze the 
possibility of future projects in conjunction with 
business data based on theoretical reference, 
practice as a consultant and financial planners. 
 

3532101 ตลาดการเงิน               3(3-0-6)  
              (Financial Markets) 
              ศึกษาความหมาย บทบาท โครงสร้างของตลาด
การเงิน นโยบายการเงิน ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์และการด าเนินงานของ
ตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดตราสารทุน  ตลาดอนุพันธ์ 
การลงทุน การระดมทุน และการบริหารความเสี่ยงเครื่องมือทาง
การเงินต่างๆ ในแต่ละตลาด การก ากับตลาดเงิน หลักการและ
เหตุผล มาตรการก ากับตลาดการเงินและธุรกรรมทางการเงิน 
               The study the financial market’s roles and 
structures, monetary policy, effectiveness of monetary 
policy on economic activities, analysis and 
implementation of the financial market, bond market, 
stock market, derivatives market, funding and risk 
management by financial instruments, financial 
markets supervision, principles and rational of financial 
markets supervision and financial transactions. 
 

3532101 ตลาดการเงิน               3(3-0-6)  
              (Financial Markets) 
              ความหมาย บทบาท โครงสร้างของตลาดการเงิน 
นโยบายการเงิน ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์และการด าเนินงานของตลาดเงิน 
ตลาดตราสารหนี้ ตลาดตราสารทุน  ตลาดอนุพันธ์ การลงทุน 
การระดมทุน และการบริหารความเสี่ยงเครื่องมือทางการเงิน
ต่างๆ ในแต่ละตลาด การก ากับตลาดเงิน หลักการและเหตุผล 
มาตรการก ากับตลาดการเงินและธุรกรรมทางการเงิน 
              The financial market’s roles and structures, 
monetary policy, effectiveness of monetary policy on 
economic activities, analysis and implementation of 
the financial market, bond market, stock market, 
derivatives market, funding and risk management by 
financial instruments, financial markets supervision, 
principles and rational of financial markets 
supervision and financial transactions. 
  

รายวิชาเดมิ 



109 

มคอ.2 

หลักสูตรเดิม ปี พ.ศ. 2558 หลกัสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563 หมายเหตุ 

3532301   หลักการลงทุน                           3(3-0-6) 
             (Principles of Investment) 
 ศึกษาความหมายและลักษณะของหลักทรัพย์
ประเภทต่างๆ วิธีการที่ปฏิบัติในตลาดหลักทรัพย์ หลักการ
เบื้องต้น แนวความคิดต่างๆ ที่จ าเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ
ลงทุน การประเมินมูลค่าการลงทุน ความเสี่ยงและผลตอบแทน
ที่ได้รับจากการลงทุน ลักษณะและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการ
วิ เคราะห์การลงทุน การวิ เคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการ
วิ เคราะห์ทางเทคนิค การลงทุนในตราสารทางการเ งิน 
หลักทรัพย์เดี่ยวและกลุ่มหลักทรัพย์ รวมทั้งการลงทุนในรูปแบบ
อื่นๆ 
 To study the meaning and characteristics of 
securities, stock exchange operation, fundamental 
concepts and the essential concepts for investment 
decision, investment evaluation, risks and returns of 
investment, characteristics and sources of information 
used in investment analysis, basicfactors and technical 
analysis, investing in financial instruments, security, 
security portfolio and other type of investments. 

3532301   หลักการลงทุน                           3(3-0-6) 
             (Principles of Investment) 
               ความหมายของการลงทุน รวมไปถึงกระบวนการ
ลงทุน โครงสร้างและบทบาทของตลาดการเงิน ประเภทตรา
สารการเงิน รูปแบบของการลงทุน วิธีการที่ปฏิบัติในตลาด
หลักทรัพย์ การประมาณการผลตอบแทนที่ได้รับจากการ
ลงทุน การตัดสินใจลงทุน โดยค านึงถึงผลตอบแทนและความ
เสี่ยง การวิเคราะห์ค่าความเสี่ยง ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุนในการจัดกลุ่ม
สินทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 
                The meaning of investment and 
investment process, Structure and role of financial 
markets, financial instrument type of investment, 
Procedures that are performed on the Stock market. 
Estimating the return on investment, decisions base 
on returns and risks. The relationship between return 
and investment risk in the financial asset. 
 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 

3533101   การเงินระหว่างประเทศ      3(3-0-6)  
              (International Finance) 
              ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการค้าระหว่างประเทศ
และธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ ระบบการเงินระหว่าง
ประเทศ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ
ภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่และแบบลอยตัว เงื่อนไข
ความเสมอภาคทางการค้าระหว่างประเทศ  การจัดการความ
เสี่ยงทางการเงินและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศ 
 The study of relationship between 
international trade and international financial business, 
international financial system, foreign exchange 
market, impact factors on exchange rates, balance of 
payment on fixed and floating exchange rates, the 
equation of international trade conditions, financial risk 
management and international financial resources. 

3533101   การเงินระหว่างประเทศ        3(3-0-6)  
             (International Finance) 
              ความรู้เบื้องต้นในการบริหารการเงิน     เพื่อการ
ด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ 
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
อัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ  และวิธีการ
บริหารความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางการเงินท่ีเหมาะสม และ
แหล่งเงินทุนระหว่างประเทศ 
              The knowledge in financial management 
for international business operations, international 
financial system, foreign exchange market, impact 
factors on exchange rates. Factors affecting exchange 
rate, foreign exchange rates risk, affecting 
international business operations and risk 
management methods using appropriate financial 
instruments and international funding sources. 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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3533401 การจัดการการเงินขั้นสูง                  3(2-2-5) 
             (Advance Financial Management) 
             ศึกษาเทคนิคการบริหารการเงินของธุรกิจ การจัดหา
เงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ การจัดท างบประมาณทางการเงิน 
โครงสร้างเงินทุน วิธีการวิเคราะห์และการประเมินโครงการ  
มูลค่าทางการเงินของโครงการลงทุนต่างๆ นโยบายจ่ายเงินปัน
ผล การควบรวมกิจการ และการตัดสินใจลงทุน 
              The study of financial management 
techniques, funding sources, financial statement 
process, capital structure, project analysis and 
evaluation, financial value of project investments, 
dividend policy, mergers and acquisition and 
investment decisions. 
 

3533401 การจัดการการเงินขั้นสูง                  3(2-2-5) 
             (Advance Financial Management) 
             เทคนิคการบริหารการเงินของธุรกิจ การจัดหา
เงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ การจัดท างบประมาณทางการ
เงิน โครงสร้างเงินทุน วิธีการวิเคราะห์และการประเมิน
โครงการ  มูลค่าทางการเงินของโครงการลงทุนต่างๆ นโยบาย
จ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ และการตัดสินใจลงทุน 
 The financial management techniques, 
funding sources, financial statement process, capital 
structure, project analysis and evaluation, financial 
value of project investments, dividend policy, 
mergers and acquisition and investment decisions. 
   

รายวิชาเดมิ 

3533501   เศรษฐศาสตร์การเงิน             3(3-0-6) 
              (Financial Economics) 
 วิชาบังคับก่อน : 3502205 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการ
จัดการธุรกิจ 
 Prerequisite     : 3502205 Economics for 
Business Management 
               ศึ กษาความหมาย  ความส าคัญของราย ไ ด้
ประชาชาติ อุปสงค์ของเงิน ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 
วิวัฒนาการของการเงิน ระบบและเครื่องมือทางการเงิน ทฤษฎี
และนโยบายการเงินเบื้องต้น ความขัดแย้งของราคาที่เป็นตัวเงิน
กับค่าจ้างที่ เป็นตัวเงิน การวิเคราะห์นโยบายการเงินและ
นโยบายการเงินท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 The study of national income, demand for 
money, money supply, evolution of monetary, systems 
and financial instruments, fundamental of monetary 
theory and policy, conflicts of nominal price and 
nominal wage, analysis of monetary policy and suitable 
monetary policy for economic development  country. 
 

 ยกเลิก
รายวิชา 

 3532601  เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการเงิน 3(2-2-5) 
              (Information Technology for Finance)       
              ลักษณะและวิธีการของเครื่องมือทางการเงินชนิด
ใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นในตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดอนุพันธ์ทาง

รายวิชาใหม ่
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การเงิน ระบบการช าระเงินออนไลน์ โดยการศึกษาตัวอย่าง 
รูปแบบการให้บริการประเภทต่างๆ ความรู้ เบื้ องต้นการ
ประมวลผลเกี่ยวกับการประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์  
ศึกษาข้อมูลทางด้านการเงินและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่ใช้เพื่อการจัดการทางการเงิน โดยประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในงานทางการเงินด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์หุ้น
จากฐานข้อมูลทางการเงิน การพยากรณ์ทางการเงิน การ
วางแผนระบบงานและการควบคุมทางการเงิน เป็นต้น 
               Characteristics and methods of new 
financial instruments Developed in the money 
market Capital market, financial derivatives market 
Online payment system By studying the sample 
Different types of service types Fundamental 
Knowledge and data processing relating to computer 
application, financial information and financial 
management software, different areas of financial 
software application such as stock analysis using 
financial database, financial forecasting, work system 
planning, and financial control, etc. 

3534401   การวิเคราะห์หลักทรัพย์      3(2-2-5) 
             (Security Analysis) 
 ศึกษาปัจจัยส าคัญที่ต้องค านึงในการวิเคราะห์
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ชนิดของหลักทรัพย์ หลักการ
จัดสรรการลงทุนในหลักทรัพย์ การเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ โดยใช้
แบบจ าลองภายใต้ความเสี่ยง การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในแง่
มูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ 
การคาดคะเนก าไรสุทธิ เงินปันผล การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ 
และการจ าลองสถานการณ์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
              To study important factor which should be 
considered in analyzing securities. Types of securities, 
security allocation, security portfolio selection by using 
the model under risk, analysis real value of the 
securities, changes in security price, net profit, 
dividend, estimation, security evaluation and investing 
in the stock exchange simulation. 

3534401   การวิเคราะห์หลักทรัพย์      3(2-2-5) 
             (Security Analysis) 
               ปั จจั ยส าคัญที่ ต้ อ งค านึ ง ในการวิ เ ค ร าะห์
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ชนิดของหลักทรัพย์ การ
วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และการวิเคราะห์ทางเทคนิค การจัด
กลุ่มหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง
ในแง่มูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์ การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ และการจ าลอง
สถานการณ์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
              The important factor which should be 
considered in analyzing securities. Types of securities. 
Fundamental analysis and technical analysis. Efficient 
grouping of securities, securities analysis in terms of 
the real value of the securities. changes in security 
price, estimation, security evaluation and investing in 
the stock exchange simulation. 

รายวิชา
ปรับปรุง 

3534901   สัมมนาทางการเงิน               3(2-2-5) 
              (Seminar in Finance) 

3534901   สัมมนาทางการเงิน               3(2-2-5) 
              (Seminar in Finance) 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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 ศึกษาประเด็นปัญหาต่างๆ ในการบริหารการเงิน 
โดยใช้กรณีศึกษา และนักศึกษาจะต้องท าการค้นคว้าและ
รายงานโดยใช้รูปแบบของการวิจัย โดยด าเนินการเป็นกลุ่มและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ภายใต้การดูแลและให้
ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
 The study of financial management issues 
by case studies and the student should have searching 
and reporting with a research forms as a group for 
discussion and sharing sentiment under the instructor 
or mentor’s guidance. 
 

               ปัญหา  และสภาวการณ์ทา งการ เ งินจาก
กรณีศึกษา รวมทั้งศึกษาประเด็นปัญหาและเหตุการณ์ทางการ
เงิน น าแนวคิดและทฤษฎีทางการเงินมาประยุกต์ใช้ เพื่อ
วิเคราะห์ ตัดสินใจ และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาทาง
เงิน รวมทั้งสามารถน าเสนอผลการศึกษาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกัน  โดยการอภิปรายในช้ันเรียน ภายใต้การ
ดูแลและให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
            The financial issue and situations by case 
studies, apply financial concepts and theories, to 
analyze, decide and propose solutions to financial 
issue. and reporting with a research forms as a group 
for discussion and sharing sentiment under the 
instructor or mentor’s guidance.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร (วิชาเนื้อหาเลือก) 
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3502202   โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน 
               ด้านธุรกิจ                                  3(2-2-5) 
  (Software  Package  and  Application   

 ยกเลิก
รายวิชา 
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               for  Business) 
  ศึกษาการท างานและการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมา
ใช้ในด้านธุรกิจ เช่น โปรแกรมส าเร็จรูปประเภทจัดการ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โปรแกรมส าเร็จรูปประเภทตารางการ
ท างาน (Spreadsheet) โปรแกรมส าเร็จรปูประเภทการน าเสนอ
ผลงาน (Presentation) โปรแกรมจัดการเอกสาร (Word 
Processing) โปรแกรมส าเร็จรูปประเภทที่ใช้ในการสื่อสารและ
ฝึกทักษะ ฝึกใช้โปรแกรมประยุกต์ในรูปแบบต่างๆ 
 To study how software packages operate in 
businesses using tools such as the rational database 
management system, spreadsheet, presentation, word 
processing and skill training, communication programs 
and to practice using these software packages. 
 
3524301   การบัญชีเพ่ือการจัดการ                3(3-0-6) 
               (Managerial Accounting) 
               ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
บัญชี เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการควบคุม และการตัดสินใจ 
โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชีต้นทุน 
ผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน 
ปริมาณก าไร การวิเคราะห์ต้นทุนภาษี และข้อจ ากัดต่างๆ การ
จัดท างบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบ
กระแสเงินสด 
             To study of development and analysis 
accounting information used in control planning and 
decision by learn about full costing and variable 
costing, cost – profit analysis, tax cost analysis and 
restrictions, budgeting, statement of changes 
infinancialand cash flow. 
 
 
 

 ยกเลิก
รายวิชา 

3531103   สถาบันการเงิน                         3(3-0-6) 
              (Financial Institutions) 
    ศึกษาสถาบันการเงินประเภทต่างๆ  ที่มาของเงิน
และการลงทุนของสถาบันการเงินประเภทต่างๆ  การจัดการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน  การบริหารสภาพคล่อง การบริหารความ
เสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย การด าเนินการเกี่ยวกับสถาบันการเงิน

3531103   สถาบันการเงิน                         3(3-0-6) 
              (Financial Institutions) 
    สถาบันการเงินประเภทต่างๆ  ที่มาของเงินและ
การลงทุนของสถาบันการเงินประเภทต่างๆ  การจัดการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน  การบริหารสภาพคล่อง การบริหารความ
เสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย การด าเนินการเกี่ยวกับสถาบันการเงิน

รายวิชาเดมิ 
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ระหว่างประเทศ ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศและปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อสถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศ 
  To study various financial institutions, sources 
of funds and investment of financial institutions, assets 
and liabilities management, liquidity management, 
interest rate risk management, operation on the 
international financial institutions, balance of 
international payments and international economic 
problems which influence on the international 
financial institutions. 
 

ระหว่างประเทศ ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศและปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อสถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศ 
  The various financial institutions, sources of 
funds and investment of financial institutions, assets 
and liabilities management, liquidity management, 
interest rate risk management, operation on the 
international financial institutions, balance of 
international payments and international economic 
problems which influence on the international 
financial institutions. 
 

3531105   การเงินชุมชน              3(3-0-6) 
              (Community Finance) 
 
               ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนและการเงินชุมชน 
การประกอบธุรกิจชุมชน การบริหารสถาบันการเงินชุมชน 
แหล่งที่มาของเงินทุนในการประกอบธุรกิจชุมชน การก าหนด
เงินสดขั้นต่ า การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวางแผนก าไร การ
บริหารเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาการเงินชุมชน 
 
 
 
              To study a concept of community economic 
and community financial, managing in financial 
institution community, source of funds for a 
community economic, specified minimum cash 
balance, break-event point, profitability planning, 
efficient cash management, and a case study of 
community financial. 

3531105  การเงินและการลงทุนในธุรกิจชุมชน   3(3-0-6) 
              (Financial and Investment of 
Community) 
              ความหมายของการเงินและการลงทุนในธุรกิจ
แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน พื้นฐานในการลงทุนสร้างธุรกิจตาม
บริบทในชุมชน ประเภทธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การ
จัดการองค์กรและการบริหารคน การออกแบบธุรกิจ , 
ผลิตภัณฑ์, บริการ การตลาดและการสร้างแบรนด์ การเงิน 
การบัญชีและการจัดการระบบภาษี การด าเนินการเพื่อเริ่มต้น
ประกอบธุรกิจ การระดมทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการ
วางแผนก าไร จรรยาบรรณของนักธุรกิจ 
              Meaning of finance and investment in 
business, of finance and investment in business, 
community economic concepts, business type, 
entrepreneurship fundamentals for investment in 
creating contextual business in communities, 
organization management and human management, 
business design, products, services, marketing and 
brand building, Start a business, business finance, 
accounting And tax system management Fundraising, 
break-even analysis and profit planning Business 
ethics. 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 

3531501   เศรษฐศาสตร์จุลภาค                   3(3-0-6) 
               (Microeconomics) 

 ยกเลิก
รายวิชา 



115 

มคอ.2 

หลักสูตรเดิม ปี พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563 หมายเหตุ 

               ศึกษาความหมายของเศรษฐศาสตร์  อุปสงค์  
อุปทาน ดุลยภาพ ความยืดหยุ่น พฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎี
เกี่ยวกับหน่วยผลิต ฟังก์ช่ันการผลิต ทฤษฎีต้นทุน ตลาดปัจจัย 
การผลิต การก าหนดราคาและลักษณะของโครงสร้างตลาด
ประเภทต่างๆ บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจท่ัวไป 
                To study the definition of economics, 
demand, supply, equilibrium, elasticity, consumer 
behavior, production theory, production function, cost 
theory, factor markets, pricing and market structure, 
the role of the government in the general economy. 
 
3531502    เศรษฐศาสตร์มหภาค                3(3-0-6) 
               (Macroeconomics) 
                ศึกษารายได้ประชาชาติ วิธีการก าหนดรายได้
ประชาชาติ อาทิ การบริโภค การออม การลงทุน บทบาทของ
รัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืด 
นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ 
ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ การจ้างงานของคลาสสิกและ
เคนส์  การคาดการณ์อย่างมี เหตุผล วัฎจักรธุ รกิจ  การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ เป้าหมาย แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายเศรษฐกิจ  
               To study of national income composition 
such as consumption, savings, investment, the role of 
government, international trade, inflation, deflation, 
fiscal policy, monetary policy, equilibrium, balance of 
payment, keynesian and classical theory of 
employment, rational expectation, business cycle, 
economic growth, income distribution, economic 
objectives, sufficiency economic concept and 
economic policies. 
 

 ยกเลิก
รายวิชา 

3532102   การเงินโลก                         3(3-0-6) 
              (Global Finance) 
 ศึกษาความหมายของการบริหารการเงิน ติดตาม
ภาวะเศรษฐกิจ การเงินในปัจจุบัน และแนวโน้มเศรษฐกิจ
การเงินภายในประเทศ ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน และ
การเงินในระดับโลก ภาวะเงินฝืด ภาวะเงินเฟ้อ ผลกระทบต่อ
ค่าเงิน รวมทั้งวิเคราะห์ประเด็น 

 ยกเลิก
รายวิชา 
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ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ  
  To study the definition of financial 
management, following up contemporary issues in 
economic, financial situation, and domestic economic 
trends, in ASEAN countries economic and global 
finance, deflation and inflation, effect on moner value 
and to analyze economic movements. 
 3532202  การภาษีอากรธุรกิจ                      3(3-0-6) 

             (Business Taxation) 
              นโยบายภาษีอากร หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บ และ
รายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการภาษีอากรทางด้าน
สรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร ค านวณภาษี การยื่นแบบ
รายการ และการเสียภาษีทางธุรกิจ การอุทธรณ์ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท  ปัญหาต่างๆ  
ในเรื่องภาษีอากรธุรกิจ 
              The taxation policy, tax collection rules 
and practice in revenue tax, exercise tax  and custom, 
tax calculation, filling and business taxation, 
supplication of different types of taxation to officers 
and problems in business taxation 
 

รายวิชา
ปรับปรุง
และย้ายมา
จากวิชา
แกน 

3532401   วานิชธนกิจ                            3(3-0-6) 
               (Investment Banking) 

   ศึกษาความหมายโครงสร้างองค์กรของวาณิชธนกิจ 
วัตถุประสงค์ รูปแบบ ขั้นตอนในการวิเคราะห์หลักการและ
หน้าที่ของวาณิชธนากร  และจัดท าธุรกรรมประเภทต่างๆ ที่จัด
ว่าเป็นธุรกรรมทางด้านวาณิชธนกิจ การพิจารณาปรับโครงสร้าง
ทางการเงิน การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการน าบริษัทเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การเลือกตราสารทางการเงินที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การควบรวมกิจการ ซึ่งเป็น
การระดมทุนหรือการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

 To study the definition of investment banking 
structure, objective, pattern, steps in analyzing the 
principles  and  roles of investment banker,  
investment banking transactions such as  consideration  
in financial structure adjustment, being a financial 
advisor in a company listed on the stock exchange, 
choosing a financial instrument corresponds to the 

3532401   วานิชธนกิจ                            3(3-0-6) 
               (Investment Banking) 

   ความหมายโครงสร้างองค์กรของวาณิชธนกิจ 
วัตถุประสงค์ รูปแบบ ขั้นตอนในการวิเคราะห์หลักการและ
หน้าที่ของวาณิชธนากร  และจัดท าธุรกรรมประเภทต่างๆ ที่
จัดว่าเป็นธุรกรรมทางด้านวาณิชธนกิจ การพิจารณาปรับ
โครงสร้างทางการเงิน การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการน า
บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การเลือกตราสาร
ทางการเงินที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การควบ
รวมกิจการ ซึ่งเป็นการระดมทุนหรือการบริหารความเสี่ยงทาง
การเงิน 

 The definition of investment banking 
structure, objective, pattern, steps in analyzing the 
principles  and  roles of investment banker,  
investment banking transactions such as  
consideration  in financial structure adjustment, being 
a financial advisor in a company listed on the stock 

รายวิชาเดมิ 
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desired objective that being the funding or managing 
financial risk. 
 

exchange, choosing a financial instrument 
corresponds to the desired objective that being the 
funding or managing financial risk. 
 

3532402   การจัดการสินเชื่อ                      3(3-0-6) 
               (Credit Management) 
    ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประเภทของสินเช่ือ 
การก าหนดนโยบายในการให้สินเช่ือ การวิเคราะห์ การจัดการ 
การควบคุมและการติดตามสินเช่ือ แนวปฏิบัติในการเรียกเก็บ
หนี้  การจัดการสินเช่ือที่มีปัญหา ข้อปฏิบัติทางกฎหมายที่
เกี่ยวกับสินเชื่อ 
   To study the definition, importance and 
category of credit, credit policy specification, analysis, 
management, control and follow a credit, debt 
collection guidelines, credit problems management 
and legal practice credit. 
 

3532402   การจัดการสินเชื่อ                      3(3-0-6) 
               (Credit Management) 
    ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของสินเช่ือ การ
ก าหนดนโยบายในการให้สินเช่ือ การวิเคราะห์ การจัดการ 
การควบคุมและการติดตามสินเช่ือ แนวปฏิบัติในการเรียกเก็บ
หนี้ การจัดการสินเช่ือที่มีปัญหา ข้อปฏิบัติทางกฎหมายที่
เกี่ยวกับสินเชื่อ 
   The definition, importance and category of 
credit, credit policy specification, analysis, 
management, control and follow a credit, debt 
collection guidelines, credit problems management 
and legal practice credit. 
 

รายวิชาเดมิ 

3532501   การคลังสาธารณะ                      3(3-0-6) 
              (Public Finance) 
               ศึกษาลักษณะของการคลังสาธารณะ บทบาทหน้าที่
ของรั ฐบาลในระบบเศรษฐกิจ  ทฤษฎีสินค้ าสาธารณะ 
งบประมาณ รายรับของรัฐบาล รายจ่ายของรัฐบาล หนี้
สาธารณะ นโยบายการคลัง และผลกระทบของนโยบายการคลัง
ต่อระบบเศรษฐกิจ 
             The study of characteristics of public finance, 
government’s responsibility in the economic system, 
theory of public goods, budget, government revenues, 
government expenditures, public  debt,  fiscal policy 
and effectiveness of economic by fiscal policy. 
 

3532501   การคลังสาธารณะ                      3(3-0-6) 
              (Public Finance) 
               ลักษณะของการคลังสาธารณะ บทบาทหน้าที่
ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีสินค้าสาธารณะ 
งบประมาณ รายรับของรัฐบาล รายจ่ายของรัฐบาล หนี้
สาธารณะ นโยบายการคลัง และผลกระทบของนโยบายการ
คลังต่อระบบเศรษฐกิจ 
             The characteristics of public finance, 
government’s responsibility in the economic system, 
theory of public goods, budget, government 
revenues, government expenditures, public  debt,  
fiscal policy and effectiveness of economic by fiscal 
policy. 
 

รายวิชาเดมิ 

3533301   การลงทุนทางการเงิน                    3(2-2-5) 
               (Financial Investment) 
วิชาบังคับก่อน : 3532301 หลักการลงทุน 
Prerequisite  : 3532301 Principles of Investment 
               ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทน
ในการลงทุน ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจภายใต้

 ยกเลิก
รายวิชา 
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ความเสี่ยง ทฤษฎีการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ แบบจ าลองการ
ประเมินมูลค่าตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ 
รวมทั้งความเช่ือมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทาง
เศรษฐกิจและผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ทาง
การเงิน บทบาทของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและ
อัตราดอกเบี้ย รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงในหลักทรัพย ์
การลงทุน 
               To study a concepts of risk and return on 
investment, economics theory which concern about a 
decision making under risk situations, theory of 
managing group stock, model of value assessment on 
financial instruments, bond, capital, and derivatives 
including connection between the economic indicators 
and return on investment in financial securities, role of 
changes in exchange rates and interest rates as well as 
risk management on investment portfolio. 
 
3533302 การเงินเพ่ือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6) 
 (Real Estate Finance) 
 ศึกษาแหล่งที่มาและวิธีการจัดหาเงินทุนเพื่อการ
ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เ กี่ ย ว กั บ ธุ ร กิ จ อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์  ป ร ะ เ ภ ท ขอ ง ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์   รวมถึงการวางแผนเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงิน ตลอดจนแนวคิดและปัจจัยต่อการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์ 
 
  To study sources and financing methods 
in real estate investment under related law, type of 
real estate business including financial planning 
policies as well as concepts and factors to property 
valuation. 

3533302 การเงินเพ่ือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6) 
 (Real Estate Finance) 
              ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การ
วิเคราะห์ท าเลที่ตั้ง แหล่งที่มาและวธิีการจัดหาเงินทุนเพื่อการ
ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ อสั งห า ริ มทรั พย์  ป ร ะ เภทของธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ แนวคิดและปัจจัยต่อการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์ การจ านองทางเลือกการลงทุนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และกรณีศึกษา 
              Introduction to real estate business 
Location analysis Sources and methods of financing 
for real estate investment Under relevant laws 
regarding real estate business Types of real estate  
business Concepts and factors for real estate prices 
appraisal Alternative mortgages, investment in real 
estate and case studies. 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 

3533304   การจัดการการลงทุนส าหรับโลจิสติกส์                                                
                                                           3(3-0-6)      
               (Investment Management for Logistics) 

3533304   การจัดการการลงทุนส าหรับโลจิสติกส์                                                
                                                           3(3-0-6)      
               (Investment Management for Logistics) 

รายวิชาเดมิ 
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               ความหมายและประเภทของการจัดการการลงทุน
ส าหรับโลจิสติกส์ แนวคิดการจัดการส าหรับการวิเคราะห์การ
ลงทุน บทบาทหน้าที่ของตลาดเงิน ตลาดทุน สถาบันการเงิน 
ปัจจัยที่ก าหนดการลงทุน การลงทุนในสังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย์ การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงินที่
เกี่ ยวข้องกับธุ รกิจ โลจิสติกส์  การวิ เคราะห์ความเสี่ ย ง 
ผลตอบแทนและแรงจูงใจการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิ
สติกส์ ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงผล
ประกอบการด้านการเงินของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ โดย
ใช้กรณีศึกษา 
     To study the definition and category of 
logistics investment management, investment analysis, 
roles of the monetary market, the role of  capital 
markets, financial institutions, investment factors, 
moveable and immovable investments, planning and 
financial forecasting in logistics, risk analysis, return on 
investment, investment motivation in logistics business 
and social responsibility for development and 
improvement in business by using case studies. 
 

               ความหมายและประเภทของการจัดการการ
ลงทุนส าหรับโลจิสติกส์ แนวคิดการจัดการส าหรับการ
วิเคราะห์การลงทุน บทบาทหน้าที่ของตลาดเงิน ตลาดทุน 
สถาบันการเงิน ปัจจัยที่ก าหนดการลงทุน การลงทุนใน
สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนและการ
พยากรณ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ การ
วิเคราะห์ความเสี่ยง ผลตอบแทนและแรงจูงใจการลงทุนใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงผลประกอบการด้านการเงินของธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ โดยใช้กรณีศึกษา 
     To study the definition and category of 
logistics investment management, investment 
analysis, roles of the monetary market, the role of  
capital markets, financial institutions, investment 
factors, moveable and immovable investments, 
planning and financial forecasting in logistics, risk 
analysis, return on investment, investment 
motivation in logistics business and social 
responsibility for development and improvement in 
business by using case studies. 
 

3533402  อนุพันธ์ทางการเงิน            3(3-0-6) 
              (Financial Derivatives) 
วิชาบังคับก่อน  : 3532101  ตลาดการเงิน 
Prerequisite   : 3532101  Financial  Markets  
 ศึกษาความหมาย  หน้าที่ ประเภทของอนุพันธ์ทาง
การเงิน ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forword & Futures) 
สิทธิ ในการซื้อขายล่วงหน้า (Options) และข้อตกลงการ
แลกเปลี่ยน (Swaps)  ผลกระทบที่มาจากความเสี่ยงในการ
ด าเนินงาน องค์การหรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง การบริหารความ
เสี่ยงโดยอาศัยอนุพันธ์ทางการเงิน  การประเมินค่าอนุพันธ์ทาง
การเงินและการประยุกต์ไปใช้ในการด าเนินงาน 
  
              To study the meaning, function and category 
of financial derivatives, including forward & futures, 
options and swaps agreements, effectiveness of risks in 
operations, organizations or related institutions, risk 

3533402  อนุพันธ์ทางการเงิน            3(2-2-5) 
              (Financial Derivatives) 
วิชาบังคับก่อน  : 3532101  ตลาดการเงิน 
Prerequisite   : 3532101  Financial  Markets  
               ประเภทของอนุพันธ์ทางการเงิน ตราสารซื้อขาย
ล่วงหน้าและตราสารแสดงสิทธิซื้อขายล่วงหน้า บทบาทและ
หน้าที่ของตลาดตราสารอนุพันธ์ การค้าและกลไกของตลาด
การซื้อขายตราสารล่วงหน้า รูปแบบการตั้งราคาของสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้า การประยุกต์ใช้ตราสารล่วงหน้าในการบริหาร
ความเสี่ยง ลักษณะของตราสารสิทธิ กลยุทธ์การลงทุนในตรา
สารสิทธิ รูปแบบการตั้งราคาของตราสารสิทธิ การประยุกต์ใช้
ตราสารสิทธิในการบริหารความเสี่ยง 
                 Category of financial derivatives, 
including forward & futures, Roles and functions of 
derivatives market Trading and mechanisms of the 
futures trading market Form of pricing of futures 
contracts Application of advance instruments in risk 

รายวิชา
ปรับปรุง 
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management by financial derivatives, valuation and 
applications used in the operation. 
 

management Characteristics of rights instruments 
Investment strategy in rights instruments Form of 
pricing for rights instruments Application of risk 
management tools. 
 

3533403   ที่ปรึกษาและนักวางแผนทางการเงิน  3(2-2-5) 
               (Financial Consultant and Planner) 
วิชาบังคับก่อน  : 3532301 หลักการลงทุน 
Prerequisite   : 3532301 Principles of Investment  
               ศึกษาทฤษฎีทางการเงินและการลงทุนไปใช้ในการ
ให้ค าแนะน าในเรื่องการเงินส่วนบุคคลหรือใช้วิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของโครงการในอนาคต มาใช้ควบคู่กับข้อมูลทางธุรกิจ  
โดยอ้างอิงทฤษฎี การวิเคราะห์ธุรกิจในด้านของการท าก าไร 
การประมาณการกระแสเงินสด เพื่อพิจารณาสภาพคล่องของ
กิจการ การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ การบริหารความ
เสี่ยงของกิจการ การฝึกปฏิบัติการเป็นที่ปรึกษาและนักวางแผน
ทางการเงิน 
               To apply financial and investment theories 
for personal financial matters or to analyze the 
possibility of future projects in conjunction with 
business data based on theoretical reference, analysis 
business in terms of profitability, estimate cash flow 
situation for liquidity determination, investment in 
financial assets, risk  management  of enterprises , 
practice as a consultant and financial planners. 
 

 ยกเลิก 

3533502   เศรษฐมิติทางการเงินเบื้องต้น          3(3-0-6) 
              (Basic Financial Econometrics) 
วิชาบังคับก่อน  : 3503204   การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
สถิติธุรกิจ 
Prerequisite  : 3503204  Quantitative Analysis & 
Business Statistics     
               ศึกษาความหมายเศรษฐมิติทางการเงิน การ
ประเมินค่าแบบจ าลองเศรษฐมิติทางการเงิน การวิเคราะห์
สมการถดถอย การก าหนดแบบสมการ สมการถดถอยเชิงซ้อน 
ปัญหาของแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงซ้อน การวิเคราะห์
สมการที่มีอนุกรมเวลาเบื้องต้น แบบจ าลองแบบเวลาย้อนหลัง 

 ยกเลิก
รายวิชา 
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และถดถอยในตัวเอง การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ข้อมูลแนวขวาง
ตามเวลา และแบบจ าลองระบบสมการเบื้องต้น 
 The study of valuation of financial 
econometric models, regression analysis, defining 
equation, multiple regressions, multicollinearity, 
heteroskedasticity, autocorrelation, basic regression 
analysis with time series data, distributed lag an 
autoregressive models, panel data analysisand 
introduction to simultaneous equation models. 
 
 3533404 การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าตราสารหนี้  

                                                           3(2-2-5) 
             (Fixed-Income Securities Analysis  
             and Valuation) 
วิชาบังคับก่อน  : 3532101  ตลาดการเงิน 
Prerequisite   : 3532101  Financial  Markets  
             ลักษณะของตราสารหนี้ ประเภทของตราสารหนี้ 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารหนี้ การค านวณ
อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ การประเมินมูลค่าตราสาร
หนี้และการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มตราสารหนี้ 
             Characteristics of fixed-income securities, 
different types of fixed-income securities, risks and 
return of fixed-income securities, valuation of fixed-
income instruments and risk management for fixed-
income securities investment. 
 

รายวิชาใหม ่

 3533405 การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าตราสารทุน  
                                                           3(2-2-5) 
             (Equity Analysis and Valuation) 
วิชาบังคับก่อน  : 3532101  ตลาดการเงิน 
Prerequisite   : 3532101  Financial  Markets  
            ลักษณะของตราสารทุน ประเภทของตราสารทุน 
การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์
ทางเทคนิค หลักการพื้นฐานของการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ 
การประเมินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธ์ิและหุ้นสามัญ 
             Characteristics of equity, types of equity, 
securities analysis based on fundamental factors and 
technical analysis, fundamental principles of 

รายวิชาใหม ่
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securities valuation, as well as valuation of preferred 
stock and common stock. 
 

3533701   การประกันภัย                    3(3-0-6) 
    (Insurance) 
               ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักและวิธีการ
ด าเนินธุรกิจการประกันชีวิตการประกันวินาศภัย ประโยชน์ของ
การประกันชีวิตต่อครอบครัว สังคม ธุรกิจ ปัจจัยต่างๆ ใน 
การค านวณเบี้ยประกันชีวิต ประเภทของการประกันชีวิตแบบ
ต่างๆ การเก็บเบี้ยประกันแบบเส้นตรงเงินส ารองมูลค่าเวนคืน
เงินสด คณิตศาสตร์ประกันภัย หลักการของการประกันชีวิต 
แบบและการเลือกแบบประกันชีวิตและการประกันสุขภาพ 
เง่ือนไข การท ากรมธรรม์ การจ่ายค่าสินไหมทดแทน การ
ประกันสังคม การประกันทรัพย์สิน อาทิ อัคคีภัย การขนส่งทาง
บก การขนส่งทางทะเล และการโจรกรรม ความส าคัญของการ
ประกันชีวิตและสุขภาพ และการประกันทรัพย์สินที่มีต่อธุรกิจ 
และการลดความเสี่ยงในกรณีต่างๆ 
 To study business principles and procedure of 
life insurance and insurance, importance  and benefits 
of life insurance to the family, society and business, 
various factors to calculate premium, type of 
insurances as well as premium collections of various 
insurance lines, actuarial science, reserve cash 
surrender value, principles of insurance and choose a 
life and health insurance policy to make conditions, 
payment of compensation, social insurance, property 
insurance such as fire, theft, land and marine transport, 
and the importance of health and a property insurance 
to business, reduce the risk of the various cases. 
 

3533701 การประกันภัย                             3(3-0-6) 
             (Insurance) 
             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงภัย
และการประกันภัย หลักพื้นฐานของการประกันภัย ประเภท
ของการประกันภัย ลักษณะขอสัญญาและเ ง่ือนไขของ
กรมธรรม์ประกันภัย บทบาทของธุรกิจประกันภัยต่อ
จรรยาบรรณในวิชาชีพประกันภัย สถาบันที่เกี่ยวข้องและ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
              Fundamental knowledge relating to the 
management of risk and insurance, basic principle of 
insurance, types of insurance, characteristics of 
contract and condition of insurance policy, roles of 
insurance business in the professional code of ethics 
and practice for insurers, and related institutes 
supervising the insurance business. 

รายวิชา
ปรับปรุง 

3534101   ทฤษฎีและนโยบายการเงิน             3(3-0-6) 
              (Monetary Theory and Policy) 
              ศึกษาความหมาย ลักษณะและวิวัฒนาการของ
ทฤษฎีทางการเงินของนักเศรษฐศาสตร์ส านักต่างๆ กลไกการ
ส่งผ่านทางการเงิน การก าหนดเป้าหมาย การควบคุม และ
มาตรการทางการเงิน นโยบายการเงินกับการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ 

3534101   ทฤษฎีและนโยบายการเงิน             3(3-0-6) 
              (Monetary Theory and Policy) 
              ความหมาย ลักษณะและวิวัฒนาการของทฤษฎี
ทางการเงินของนักเศรษฐศาสตร์ส านักต่างๆ กลไกการส่งผ่าน
ทางการเงิน การก าหนดเป้าหมาย การควบคุม และมาตรการ
ทางการเงิน นโยบายการเงินกับการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ 

รายวิชาเดมิ 
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              The study of characteristics and evolution of 
monetary theory, financial transmission mechanism, 
target, control and financial measures. Monetary 
policies for economic stability, effects of monetary 
policies in regard to economic development and the 
international balance of payments. 
 

              The characteristics and evolution of 
monetary theory, financial transmission mechanism, 
target, control and financial measures. Monetary 
policies for economic stability, effects of monetary 
policies in regard to economic development and the 
international balance of payments. 

3534102   การเงินเพ่ือการน าเข้าและส่งออก   3(3-0-6) 
              (Import-Export Financing) 
              ศึกษาหลักการค้าระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน 
มาตรการกีดกันการน าเข้า มาตรการการส่งเสริมการส่งออก 
วิธีการด าเนินงานทางการเงินเพื่อการน าเข้าและส่งออกตลอดจน
สถาบันการเงินท่ีเกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออก 
              To study international trade principles, 
exchange rate, tariff and non-tariff barriers, export 
promotion, financial procedures for importing and 
exporting and financial institutions which concern 
about importing and exporting as well. 
 

3534102   การเงินเพ่ือการน าเข้าและส่งออก   3(3-0-6) 
              (Import-Export Financing) 
              หลักการค้าระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน 
มาตรการกีดกันการน าเข้า มาตรการการส่งเสริมการส่งออก 
วิธีการด าเนินงานทางการเงินเพื่อการน าเข้าและส่งออก
ตลอดจนสถาบันการเงินท่ีเกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออก 
               The international trade principles, 
exchange rate, tariff and non-tariff barriers, export 
promotion, financial procedures for importing and 
exporting and financial institutions which concern 
about importing and exporting as well. 
 

รายวิชาเดมิ 

3534402   การวิเคราะห์และประเมินโครงการ  3(2-2-5) 
              (Project Analysis and Appraisal)  
 ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์โครงการ 
การวางแผนโครงการ หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเพื่อการลงทุน 
การวิเคราะห์ด้านการตลาด แหล่งเงินทุน วิธีการจัดหาเงินทุน 
ค่าใช้จ่าย ผลตอบแทนของโครงการ ตลอดจนการเสนอโครงการ
และการประเมินมูลค่าโครงการ 
 A fundamental and methods of project 
analysis, project planning, evaluate the feasibility of 
the project in terms of business, market analysis, 
source of fund, methods of financing, project 
submission and evaluation. 

3534402   การวิเคราะห์และประเมินโครงการ  3(2-2-5) 
              (Project Analysis and Appraisal) 
              ความหมายและลักษณะโครงการ  สภาพแวดล้อม
ที่มีผลต่อการด าเนินโครงการ ประเภทของโครงการ  ขั้นตอน
ในการจัดท าโครงการ การวิเคราะห์โครงการทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพเพื่อการตัดสินใจลงทุน  การวิ เคราะห์
โครงการลงทุนภายใต้ความไม่แน่นอน  การติดตามและ
ประเมินโครงการ 
            The meaning project characteristics, the 
affects environment of project implementation, type 
of project, process to create a project, project 
analysis,  quantitative and qualitative for investment 
decisions. Analysis of investment projects under 
uncertainty, monitoring and evaluation projects. 
 

รายวิชา
ปรับปรุง 

3534403   การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน     3(3-0-6) 
              (Financial Risk Management) 

3534403   การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน     3(2-2-5) 
              (Financial Risk Management) 

รายวิชา
ปรัปบรุง 
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               ศึกษาความหมายและประเภทของความเสี่ยงทาง
การเงิน  ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงทางการเงิน การส ารวจ
ความเสี่ยงทางการเงิน ขั้นตอนความส าคัญและวิธีการบริหาร 
ความเสี่ยงทางการเงิน เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
ทางการเงิน ตลอดจนการควบคุมติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
               To study the meaning and categories of 
financial risk, identitycauses of financial risks, explore 
financial risk, importance methods and process of risk 
management. Financial instruments used in manage 
financial risk as well as control, follow up and evaluate 
of financial risk management. 
 

               ความหมายและประเภทของความเสี่ยงทาง
การเงิน  ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงทางการเงิน การส ารวจ
ความเสี่ยงทางการเงิน ข้ันตอนความส าคัญและวิธีการบริหาร 
ความเสี่ยงทางการเงิน เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
ทางการเงิน ตลอดจนการควบคุมติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
               The meaning and categories of financial 
risk, identity causes of financial risks, explore financial 
risk, importance methods and process of risk 
management. Financial instruments used in manage 
financial risk as well as control, follow up and 
evaluate of financial risk management. 
 

3534902   วิจัยทางการเงิน                         3(2-2-5) 
              (Research in Finance) 
               ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานการวิจัย การ
ก าหนดปัญหา หัวข้อทฤษฎี แนวคิดทางการเงิน วัตถุประสงค์ 
สมมติฐานการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
การรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติส าหรับการวิจัยทางการเงิน การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพทางการเงิน การสรุปผลการวิจัย ตลอดจนการ
จัดท ารายงานและน าเสนอผลงานวิจัย 
               The study basis knowledge of research, 
problem, topic selected, theory, concept to finance, 
objective, hypothesis, literature review, documents, 
data collection, statistics for research, data analysis by 
using a computer program, analyzing qualitative data, 
summary, report and presentation. 
 

 ยกเลิก
รายวิชา 

3544103 การตลาดระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 (International Marketing) 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาดระหว่าง
ประเทศ ลักษณะที่แตกต่างและแนวโน้มในตลาดต่างประเทศ 
กลยุทธ์ การวางแผนและการควบคุมทางการตลาดระหว่าง
ประเทศ ผลกระทบที่ เกิดจากความแตกต่ างของสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเงิน ปัญหาและอุปสรรคใน
การตลาดระหว่างประเทศ กฎหมายทางการค้าของต่างประเทศ 

 ยกเลิก
รายวิชา 
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องค์การที่ เกี่ยวข้องกับการตลาดระหว่างประเทศและการ
รวมกลุ่มประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางการตลาด 
               To analysis international marketing 
environment, differences and international marketing 
trends, strategy, planning and control in the 
international marketing, effectiveness of differences in 
social, cultural, economic and political problems in the 
international marketing, law of international trade, 
organizations involved in the international marketing 
and integration for marketing purposes. 
 
3562205   ธุรกิจระหว่างประเทศ                   3(3-0-6) 
               (International Business Practice) 
               ศึกษาระบบธุรกิจ และสภาพแวดล้อมของธุรกิจ 
ความหมายของการค้าระหว่างประเทศ มูลเหตุจูงใจในการท า
ธุรกิจระหว่างประเทศ การควบคุมและส่งเสริมธุรกิจระหว่าง
ประเทศ โดยการใช้พิกัดอัตราภาษีศุลกากร และกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ศึกษาโครงสร้างและการด าเนินงานของบริษัท
ธุรกิจระหว่างประเทศและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ รวมถึง
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 
                To study business system, business 
environment, definition of international business, 
motivation for international business investment, 
control and promotion international business using 
tariffs and international law, structures and operations 
of business firms and international economic 
integration including ethics in international business. 
 

 ยกเลิก
รายวิชา 

3563110   การเป็นผู้ประกอบการ                  3(3-0-6) 
              (Entrepreneurship) 
               ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดี 
หลักทฤษฎีและปฏิบัติของการจัดการธุรกิจของตนเอง เริ่มจาก
ธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลางและขนาดใหญ่ แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ การบริหารการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทาง
การเงิน จัดรูปแบบองค์กร การว่าจ้างและประโยชน์ของธุรกิจ
ขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ 
ลักษณะของธุรกิจของประเทศไทย โดยมีการสอดแทรก
จริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจต่อ

 ยกเลิก
รายวิชา 
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สิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อเกิดความ
ริเริ่มของตนเอง 
               To study characteristics and good properties 
of the entrepreneur, theory and operations of 
managing one own business from small, medium and 
large business,  guidelines for setting up a business, 
administration of manufacturing, management of 
funds, organizational management, employment and 
business benefits of small, medium and large business 
that impact on the economic system, characteristics of 
Thailand’s business based on ethics, business ethics,  
effects on environment and enhancing creativity to 
create self-initiation. 
 
 3503104  ภาษาจีนส าหรับธุรกจิ 2             3(2-2-5) 

             (Chinese of Business 2) 
              ประโยค ข้อ และส านวนที่ใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกบั
สถานการณ์ต่างๆ เช่น การใช้โทรศัพท์ การจองห้องพัก การใช้
บริการรถสาธารณะ สถานการณ์ในงานเลี้ยง งานแสดงสินค้า
นานาชาติ การเที่ยวชมโรงงาน รวมไปถึงบทสนทนาในการ
เจรจาทางธุรกิจ การทักทาย การกล่าวค าอ าลา และให้
นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทักษะในด้านอื่นๆ เช่น ทักษะการพูด 
และอ่านบทความที่มีขนาดยาวขึ้น และมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น 
พร้อมทั้งศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ และ
สถานที่ส าคัญของจีน เข้าใจความเหมือนและความต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมของทั้ง 2 ชาติ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปใน
อนาคต 
             Sentences and idioms for communication in 
different situations such as using the telephone, 
room reservation, using bus services, international 
exhibitions, factory visits, business negotiation 
conversation, greetings farewells and Students will 
have the opportunity to practice other skills such as 
reading longer and more complex articles. Also, 
students will study Chinese culture and traditions, 
manners, and the importance of places in China. 
Students will study both the similarities and 

รายวิชาใหม ่
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differences between China and another nation for 
future benefit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
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3503802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การบริหารธุรกิจ                                         1(90) 
 (Preparation  for  Professional  
Experience  in  Business  Administration) 
 การประยุ กต์หลั กการและทฤษฎีทา งการ
บริหารธุรกิจ  การศึกษาแนวโน้มสภาพการเปลี่ยนแปลงใน
หน่วยงานทางธุรกิจ โดยการใช้กรณีศึกษา หรือ สถานการณ์
จ าลอง การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาการ
ใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ  และ

3533801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน 
                                                              1(90) 
 (Preparation of Professional Experience 
in Finance) 
 การประยุกต์ใช้หลักทฤษฏีทางการเงิน การเตรียม
ความพร้อมเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การ
ใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อม สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รายวิชาใหม ่
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การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมสามารถท างานเป็นทีมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 To apply business  principles and theories 
in business management, study the changing trends 
in business units by case studies or simulation, 
prepare and ready to use language skills, computer 
use, technology, personality improvement and the 
self-adjustment necessary for working effectively in a 
team environment for the professional.  The main 
purpose of this course is to encourage students to be 
ready before professional practice. 
 

การเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน 
  Application of financial principle and 
theory, language skill preparation, computer skill and 
technology preparation, personality improvement and 
adaptation to the environment, effectiveness in team 
working, professional ethic, preparation before 
experience field practice. 
 

 3503803 เตรียมสหกิจศึกษา                 1(90) 
 (Pre-Cooperative Education) 
 หลั กก า รและแนวคิ ด เ กี่ ย วกั บสหกิ จ ศึ กษา  
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัคร
งาน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัคร
งานและการสัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือ
ผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงานท่ีสถาน
ประกอบการ 
 Principle, concept, process and steps of 
Cooperative Education; relevant rules and regulation 
of Cooperative Education; basic knowledge and 
techniques in job application, workplace selection; 
method of writing application letter; job interview; 
basic knowledge and skills needed for working in 
workplace; quality management system; project or 
product presentation techniques; academic report 
writing; personality development; ethic and code of 
conduct in profession before practicing in workplace. 
 

รายวิชาใหม ่

3504802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
              การบริหารธุรกิจ               5(450) 

3534801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน 
                                          6(540) 

รายวิชาใหม ่
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(Field  Experience  in  Business      
Administration) 

วิชาบังคับก่อน : 3503802  การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการบริหารธุรกิจ 
Prerequisite : 3503802 Preparation for Professional 
Experience  in Business  Administration 
 จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน 
การบริหารธุรกิจ  ในหน่วยงานรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือธุรกิจ
เอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยน า
ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไป
ใช้สถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียด
ของการฝึกประสบการณ์และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพื่อ
อภิปรายปัญหา การฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนะ
แนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยจัดให้ฝึก
ประสบการณ์ทั้งหมด หรือท าโครงการพิเศษ หรือการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ หรือท าภาคนิพนธ์ 
 To set up the professional practice for 
students, aiming to work either in the public or 
private sectors and to will be inspected advised and 
encouraged by mentors. The students have to apply 
their knowledge of business theories and practical 
knowledge in the classes to actual situations.  
Orientation will be provided to give sufficient 
information and discussion of the practice problem, 
enabling students to find the solution. This field 
practice aims to encourage students to be successful 
by performing practical activities in a special project 
or free topic research or term paper. 
 

(Field  Experience  in  Finance) 
วิชาบังคับก่อน  : 3533801  การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางการเงิน 
Pre requisite : 3533801 Preparation of Professional 
Experience in Finance 
              
              จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการ
บริหารธุรกิจ  ในหน่วยงานรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือธุรกิจ
เอกชน  ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยน า
ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้
สถานการณ์จริง  จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของ
การฝึกประสบการณ์และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปราย
ปัญหา การฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น  และเสนอแนะแนวทาง
แก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยจัดให้ฝึกประสบการณ์
ทั้งหมด และน าเสนอ 
                
               To set up the professional practice for 
students, aiming to work either in the public or private 
sectors and to will be inspected advised and 
encouraged by mentors. The students have to apply 
their knowledge of business theories and practical 
knowledge in the classes to actual situations.  
Orientation will be provided to give sufficient 
information and discussion of the practice problem, 
enabling students to find the solution.  
 

3504803 สหกิจศกึษา   6(540)
 (Cooperative  Education) 
วิชาบังคับก่อน  :  3503802  การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการบริหารธุรกิจ 
Pre requisite : 3503802 Preparation for 
Professional Experience in Business  
Administration 
 ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการอย่างมีระบบโดยการจัดให้มีการเรียนใน

3504803 สหกิจศกึษา   6 หน่วยกิต
 (Cooperative  Education) 
วิชาบังคับก่อน  :  3503803  เตรียมสหกิจศึกษา 
Pre requisite : 3503803 Pre-Cooperative Education 
 
 
 
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ
ไม่น้อยกว่า  16  สัปดาห์ โดยการจัดให้มีการเรียนในสถาน

รายวิชาเดมิ 
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สถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง 
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและสถาน
ประกอบการ  โดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่
ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริงในลักษณะพนักงาน
ช่ัวคราว ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ (MOU) 
 To study educational system and focus 
systematically on the practice in enterprises. The 
students will have to study co-operatively by 
studying in an educational environment and have 
actual practice under mentors and enterprises. The 
students have to put their theoretical knowledge and 
practice in actual situations in terms of temporary 
staff at an institution where a Memorandum of 
Understanding (MOU) has been agreed. 
 

ประกอบการร่วมกับการจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้
การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการ 
โดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษา
ไปใช้ในสถานการณ์จริงในลักษณะพนักงานช่ัวคราว ณ สถาน
ประกอบการที่มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 
 Systematic practice in workplace not less 
than 16 weeks by studying in cooperation with 
business organization; supervised will be given by 
mentor and workplace; theory and practice are applied 
in real situation as temporary employee at MOU 
workplace 
 

 
 



131 

มคอ.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
---------------------------------- 

 โดยที่ เห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้การจัดการศึกษาและการบริหารงานด้านวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นประโยชน์
ในการผดุงรักษามาตรฐานการศึกษา การรับรองวิทยฐานะ และคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี ้
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๒ 
 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “สภาวิชาการ”   หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “อธิการบดี”    หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “คณบดี”     หมายความว่า  คณบดีของคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายความว่า ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ก ากับ 
ดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมอบหมาย 
  “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา” หมายความว่า  คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ใน
การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
  “ประธานสาขาวิชา” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 
   “ผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่มีคุณวุฒิ และ
ต าแหน่งทางวิชาการที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ต่าง ๆ ในงานบัณฑิตศึกษาตามหลักเกณฑ์ของข้อบังคับนี้ โดยมี
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ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับศาสตร์ในสาขาวิชานั้นๆ และมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 
  “ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ” หมายความว่า บุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน 
อาจเป็นบุคลากรประจ าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไม่ต้องพิจารณาด้าน
คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการที่สามารถท าหน้าที่ต่าง ๆ ในงานบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ข้อบังคับนี้และต้องได้รับการ
แต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ    
  “อาจารย์ประจ า” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สายวิชาการที่ด ารง
ต าแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งมีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและ
การวิจัยโดยปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน 
            ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบัน หรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน
อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับอาจารย์ประจ าของสถาบันอื่นให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าใน
ความหมายของข้อบังคับนี้ด้วย 
  “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามภาระงานที่
ได้รับมอบหมายในหลักสูตรที่ประจ า ซึ่งอาจได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ อาจารย์สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ อาจารย์ผู้สอบวัดคุณสมบัติ 
และอาจารย์ผู้สอบประมวลความรู้ตามที่หลักสูตรก าหนด  
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ
และภาคพิเศษ 
 ข้อ ๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 ข้อ ๖ ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา ท าหน้าที่
บริหารหลักสูตร การเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร ติดตามประเมินผลหลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 ให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะท าหน้าท่ีควบคุมการศึกษา รักษามาตรฐานทางวิชาการ 
และพิจารณาเสนอผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาจากคณะและสาขาวิชาที่เปิดให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเสนอขออนุมัติผลการศึกษาต่อสภา
วิชาการและเสนอขออนุมัติการให้ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย 

 
หมวด  ๒ 

การจัดการและการบริหารงานบัณฑิตศึกษา 
 ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะแต่งตั้งโดยอธิการบดี ประกอบไปด้วย  
  (๑) คณบดี       เป็นประธานกรรมการ 
  (๒) ประธานสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในคณะ       เป็นกรรมการ 
  (๓) ผู้แทนอาจารย์ของคณะในสภาวิชาการ   ๑ คน       เป็นกรรมการ 
  (๔) ผู้แทนอาจารย์ในคณะ     ๑ คน  เป็นกรรมการ 
  (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย   ๒ คน  เป็นกรรมการ 
  (๖) รองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
  (๑) วางนโยบายและแผนงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในคณะให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
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  (๒) ก ากับ ดูแล มาตรฐานการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรในคณะให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  (๓) พิจารณาการขอเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในคณะ จัดท าแผนการรับนักศึกษา 
เสนอต่อมหาวิทยาลัย  
  (๔) ให้ความเห็นชอบแผนการเรียน แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนตลอดหลักสูตร กรรมการสอบประมวล
ความรู้ กรรมการสอบวัดคุณสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ กรรมการสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบการค้นคว้า
อิสระ   
  (๕) อนุมัติผลการสอบประมวลความรู้ ผลสอบวัดคุณสมบัติ ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  
การสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ผลการสอบวิทยานิพนธ์ และผลการสอบการค้นคว้าอิสระ 
  (๖) งานอ่ืน ๆ ในกรอบภารกิจของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 ข้อ ๘ ในสาขาวิชาให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาแต่งตั้งโดยอธิการบดี 
ประกอบด้วยคณะบุคคล ๕ คน ที่มีรายช่ือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
    (๑) ประธานสาขาวชิา         ๑     คน 
  (๒) กรรมการ                ๓   คน  
  (๓) กรรมการและเลขานุการ     ๑     คน 
 การได้มาซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาเสนอช่ือ
ประธานสาขาวิชา และให้ประธานสาขาวิชาเสนอช่ือกรรมการและเลขานุการ ในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอช่ือประธานสาขาวิชา 
ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งประธานสาขาวิชา ทั้งนี้คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา ในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชาเดียวกัน
อาจเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกันได้ 
 ประธานสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา มีวาระการด ารงต าแหน่ง คราวละ ๔ 
ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ และเมื่อประธานสาขาวิชาพ้นจากต าแหน่งให้กรรมการและเลขานุการพ้นจาก
ต าแหน่งด้วย  
 ประธานสาขาวิชาจะพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
  (๑) ขาดคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  (๒) ครบวาระ 
  (๓) ลาออก 
  (๔) ตาย 
  (๕) ถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 
  (๖) หลักสูตรนั้นถูกปิดหรือไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร 
  (๗) กรณีอื่น ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นควรให้พ้นจากต าแหน่ง   
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชามีอ านาจหน้าท่ีดังนี ้
  (๑) ด าเนินการบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย จัดการ
เรียนการสอน การสอบ การท าวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ สอบประมวลความรู้ สอบวัดคุณสมบัติ แล้วแต่
กรณีในสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  (๒) เสนอแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และรายงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพื่อทราบ 
  (๓) เสนอแต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ กรรมการสอบวัดคุณสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบเค้าโครงการ
ค้นคว้าอิสระ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 
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  (๔) ด าเนินการสอบประมวลความรู้ ผลสอบวัดคุณสมบัติ ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
การสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ผลการสอบวิทยานิพนธ์ และผลการสอบการค้นคว้าอิสระ 
  (๕) ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตรอย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
  (๖) น าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและมีการน าเสนอใน
ระดับชาติและนานาชาติ  
  (๗) ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
  (๘) อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะและมหาวิทยาลัย  
 

หมวด ๓ 
หลักสูตรการศึกษา 

 ข้อ ๙ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
  (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน และควร
เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่า
มาแล้ว 
  (๒) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัย มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการเป็นการศึกษาในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  (๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการพัฒนา 
นักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเช่ียวชาญสามารถปฏิบัติงานได้
ดียิ่งขึ้น และควรเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ขั้นปริญญา
มหาบัณฑิต หรือเทียบเท่ามาแล้ว 
  (๔) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆโดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้
ใหม่ได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณา
การศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ใน
ระดับที่สูงกว่าปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 ข้อ ๑๐ โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นดังนี้  
  (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 
๒๔ หน่วยกิต  
  (๒) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ 
หน่วยกิต แบ่งเป็น ๒ แผนดังต่อไปนี้ 
   (ก) แผน ก เป็นแผนการศึกษาเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์การศึกษาตาม แผน 
ก มี ๒ แบบ ดังนี ้
    แผน ก (๑) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต                           
โดยมหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนวิชาเพิ่มเติมก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    แผน ก (๒) เป็นการท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และ
ต้องศึกษารายวิชาสัมพันธ์และรายวิชาเฉพาะด้านเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
   (ข) แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์                  
แต่ต้องท าการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 
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 สาขาวิชาใดเปิดสอนหลักสูตร แผน ก อาจเปิดหรือไม่เปิดหลักสูตรแผน ข ก็ได้ แต่ถ้าเปิดสอน
หลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตรแผน ก ให้นักศึกษาเลือกศึกษาไว้ด้วย 
  (๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า ๒๔ หน่วยกิต และเนื้อหาของหลักสูตรจะซ้ าซ้อนกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐    
  (๔) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต การศึกษาแบ่งเป็น ๒ แบบ คือ 
       (๑)  แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์ ที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต 
แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังน้ี    
        แบบ ๑.๑ ผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า จะต้องท า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
        แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต   
       ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
       (๒)  แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ท่ีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
        แบบ ๒.๑  ผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่ า จะต้องท า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
        แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต   
       ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
 ข้อ ๑๑ ระยะเวลาศึกษา ให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
  (๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๓ ปี
การศึกษา 
  (๒) ปริญญามหาบัณฑิต ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
  (๓) ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
 ข้อ ๑๒ ระบบการจัดการศึกษามี ๒ แบบคือ 
   ๑) ระบบทวิภาค ใน ๑ ปีการศึกษาแบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ได้แก่ภาคการศึกษาที่ ๑ 
และภาคการศึกษาที่ ๒ ทั้งนี้ใน ๑ ภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ โดยอาจมี
การจัดภาคฤดูร้อนตามความจ าเป็นของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนต้องมีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ และจ านวนช่ัวโมงเรียนของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อนต้องเท่ากับช่ัวโมงเรียน
ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาปกติ 
   ๒) ระบบไตรภาค ใน ๑ ปีการศึกษาแบ่งเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ได้แก่ภาคการศึกษาที่ ๑ 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ และภาคการศึกษาที่ ๓ ทั้งนี้ใน ๑ ภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ 
สัปดาห์ 
 ข้อ ๑๓ การคิดหน่วยกิต 
  (๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่
น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง ตลอด ๑ ภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
  (๒) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาให้มี
ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต   
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  (๓) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่
ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
  (๔) รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕  ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
 ข้อ ๑๔ ภาษาที่ใช้ในการศึกษารายวิชา อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้กรณีที่ใช้
ภาษาต่างประเทศ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 
 ข้อ ๑๕ การประกันคุณภาพ ให้ก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรไว้ในทุกหลักสูตรให้ชัดเจน 
และมีการด าเนินการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน และให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาจัดท า
รายงานตามแนวทางการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้อย่างน้อยแต่ละหลักสูตรต้องจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานปีละ ๑ ครั้งเสนอต่อคณะ และคณะสรุปรายงานเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

 
หมวด  ๔ 

จ านวนและคุณสมบัตขิองอาจารย์ 
 ข้อ ๑๖ จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
ตามหลักสูตรนั้น จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรหนึ่ง
หลักสูตรใดเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (๑) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย ๓ คน 
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ 
   ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน 
และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
   ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
นอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 
  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ และต้องมีประสบการณ์ใน
การท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใ ช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 
  (๒) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย ๓ คน 
     อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ    
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   ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ า ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
   ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 
   อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
   อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 
  (๓) ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จ านวนและคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต โดยอนุโลม 
 ข้อ ๑๗ ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นดังนี ้ 
  (๑) อาจารย์ประจ า ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตและนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ไม่เกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่
จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า  ๕ คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๐ คน  
  (๒) อาจารย์ประจ า ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต ได้ไม่เกิน ๑๕ คน  
  หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษา
ที่ท าวิทยานิพนธ์  ๑ คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน ทั้งนี้ ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษาท้ังหมดในเวลาเดียวกัน 
  (๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 
 

หมวด  ๕ 
การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัว 

 ข้อ ๑๘ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 
  (๑) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
  (๒) ระดับปริญญามหาบัณฑิต ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
  (๓) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต
หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขา
พิจารณาแล้วเห็นควรรับเข้าศึกษา 
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  (๔) ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือปริญญา
มหาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาพิจารณา
แล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
 ข้อ ๑๙ การรับสมัครและการรับเข้าศึกษา ใบสมัคร หลักฐานประกอบ เง่ือนไขอื่น ๆ และการรับเข้า
ศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๒๐ ประเภทของนักศึกษา มี ๒ ประเภท คือ 
  ๑) นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละสาขาวิชา 
  ๒) นักศึกษาวิสามัญ คือ บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยไม่ขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร กรณีที่นักศึกษาวิสามัญต้องการเป็นนักศึกษาสามัญให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๒๑ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยจะต้องมารายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
 

หมวด  ๖ 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

 ข้อ ๒๒ นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนใด ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชา การลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้
การลงทะเบียนให้กระท าก่อนวันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาคการศึกษา  
 การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ  
  ๑) การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
  ๒) การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตแต่ไม่คิดค่าคะแนน (Non-credit) 
  ๓) การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง (Audit) 
 ในภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต  
 ในภาคการศึกษาฤดูร้อน  นักศึกษาในระบบทวิภาคจะลงทะเบียนวิชาเรียนได้ไม่เกิน  ๖ หน่วยกิต 
 นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบหลักสูตรรวมแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา
จะต้องช าระค่าธรรมเนียมรายภาคการศึกษา และค่ารักษาสถานภาพตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๒๓ การเพิ่ม การถอนวิชาเรียนและการยกเลิกรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และได้รับการยินยอมจากอาจารย์ผู้สอน และจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขต่อไปนี้ 
  (๑) การเพิ่มรายวิชาหรือการถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายใน ๑๕ วันนับจากวันเปิดภาค
การศึกษา หรือภายใน ๗ วันนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน 
  (๒) การยกเลิกวิชาจะกระท าได้ก่อนวันสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ รายวิชาดังกล่าว
จะได้รับการบันทึกผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ W 
 ข้อ ๒๔ การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๒๕ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ จะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 
 ข้อ ๒๖ การย้ายสาขาวิชา 
  (๑) การย้ายสาขาวิชาอาจกระท าได้ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิมและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่ และได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเดิมกับคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะใหม่ แล้วแจ้ง
มหาวิทยาลัยทราบ 
  (๒) นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาจะต้องได้เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิม
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา ท้ังนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา 
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หมวด ๗ 
การวดัผล การประเมินผล และการส าเร็จการศึกษา 

 ข้อ ๒๗ การประเมินผลการเรียนให้มีระบบประเมินผลการเรียนรายวิชา ดังนี้ 
  (๑) ระบบท่ีมีค่าระดับคะแนน แบ่งระดับการประเมินเป็น ๘ ระดับ คือ 
    A  หมายถึง ดีเยี่ยม  มีค่าระดับคะแนน ๔.๐ 
    B+  หมายถึง ดีมาก   มีค่าระดับคะแนน ๓.๕ 
    B    หมายถึง ดี    มีค่าระดับคะแนน ๓.๐  
    C+   หมายถึง ดีพอใช้   มีค่าระดับคะแนน ๒.๕ 
    C  หมายถึง พอใช้   มีค่าระดับคะแนน ๒.๐ 
    D+   หมายถึง อ่อน   มีค่าระดับคะแนน ๑.๕ 
    D    หมายถึง อ่อนมาก   มีค่าระดับคะแนน ๑.๐ 
    E  หมายถึง ตก    มีค่าระดับคะแนน ๐.๐ 
  ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับการประเมินที่ถือว่าสอบได้
ต้องไม่ต่ ากว่า C แต่ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ระดับการประเมินท่ีถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ ากว่า B 
  (๒) ระบบไม่มีค่าระดับคะแนนให้เป็นดังนี้ 
   (ก) ใช้ประเมินรายวิชาเสริม รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวล
ความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติมีระดับการประเมินดังนี้ 
       PD (Pass with Distinction)     หมายถึง   ผ่านดีเยี่ยม  
    P   (Pass)                            หมายถึง   ผ่าน 
    F   (Fail)               หมายถึง   ไม่ผ่าน 
   (ข) ใช้ประเมินวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วยการประเมินเค้าโครง
วิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ การสอบปากเปล่า และการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระทั้งฉบับ มี
การประเมินดังนี ้
     ผ่านดีเยี่ยม (Excellent) 
     ด ี(Good)       
     ผ่าน (Pass) 
     ไม่ผ่าน (Fail) 
 ข้อ ๒๘ สัญลักษณ์อื่น ๆ มีดังนี ้
  S (Satisfactory) ใช้ส าหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่แบ่งหน่วยกิต ลงทะเบียน
และประเมินผลงานผ่าน 
  U (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่แบ่งหน่วยกิต 
ลงทะเบียนและประเมินผลงานไม่ผ่าน 
  Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิต 
  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชานั้นก่อนก าหนดการ
สอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ยกเลิกวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูกสั่ง
ให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว 
  I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จ
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ I ต้องด าเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปลี่ยนระดับการประเมินให้
เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดให้นายทะเบียนปรับระดับการประเมินเป็น E หรือ F หรือ U แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๒๙ วิธีการประเมินรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนเสริมให้ประเมินโดยการสอบวัดความรู้ หรือ
ลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลการเรียน 
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 ความตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑) นักศึกษาท่ีเรียนวิชาเอกหรือสาขาท่ีตรงกับรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนเสริม 
  (๒) มีเอกสารรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานที่รับรองว่าผ่านการสอบได้ในรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียนเสริมตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 ข้อ ๓๐ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive  Examination) เป็นการสอบข้อเขียนหรือการ
สอบปากเปล่าหรือการสอบทั้งสองแบบในสาขาวิชา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิต แผน ข โดยให้มีคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาเป็นผู้เสนอแต่งตั้ง และมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (๑) นักศึกษาที่จะขอสอบประมวลความรู้ต้องมีระยะเวลาศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา 
และเรียนรายวิชา (Course Work) ครบตามหลักสูตร 
  (๒) การสอบประมวลความรู้ จะเปิดสอบปีการศึกษาละไม่เกิน ๓ ครั้ง 
  (๓) นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ผ่าน ภายใน ๓ ครั้ง มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ ๓๑ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่า
หรือทั้งสองแบบในสาขาวิชา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อประเมินว่า
นักศึกษามีความสามารถท่ีจะด าเนินการวิจัยโดยอิสระ โดยให้มีคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเป็นผู้เสนอแต่งตั้ง ผู้ที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติมีสิทธิเสนอขออนุมัติเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ และมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (๑) นักศึกษาที่จะขอสอบวัดคุณสมบัติต้องมีระยะเวลาศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาค
การศึกษา และเรียนรายวิชา (Course Work) ครบตามหลักสูตร 
  (๒) การสอบวัดคุณสมบัติ จะเปิดสอบปีการศึกษาละไม่เกิน ๓ ครั้ง 
  (๓) นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่าน ภายใน ๓ ครั้ง มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ ๓๒ วิทยานิพนธ ์
  (๑) นักศึกษาที่เรียนตามแผน ก (๒) จะเสนอช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์และช่ือคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ได้ จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วย
กิต 
  (๒) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้จัดท าวิทยานิพนธ์ ต้องจัดท าแผนการด าเนินงานและ
รายงานความก้าวหน้า ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
  (๓) การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย ๑ คน การสอบ
ผ่านวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตต้องได้รับมติจากกรรมการ  ๒ ใน ๓ และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้อง
ได้รับมติจากกรรมการ ๔ ใน ๕ 
 ข้อ ๓๓ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
  (๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วย
กิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
  (๒) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  
   (ก) แผน ก (๑) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 
   (ข) แผน ก (๒) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 
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   (ค) แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าและสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ด้วย
ข้อเขียน/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 
  (๓) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
   (ก) แบบ ๑ สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท า
วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นทีย่อมรับในสาขาวิชานั้น 
   (ข) แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ 
ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ 
และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

หมวด  ๘ 
สถานภาพของนักศกึษา 

 ข้อ ๓๔ การลาพักการศึกษาและการลาออกของนักศึกษา ให้เป็นดังนี้  
  (๑) นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
  (๒) การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน 
  (๓) นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติ ให้ลาพักการศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมที่เก็บเป็นรายภาค
การศึกษาและค่าธรรมเนียมส าหรับรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภายใน ๑๕ วัน หลังจากที่ได้อนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
  (๔) นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสม 
 ข้อ ๓๕ สภาพการเป็นนักศึกษา จะสิ้นสุดลงเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ส าเร็จการศึกษา 
  (๔) ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาเรียน หรือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  (๕) ไม่ส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด 
  (๖) สอบวิทยานิพนธ์หรือ สอบการค้นคว้าอิสระไม่ผ่าน 
  (๗) สอบประมวลความรู้ (ถ้ามี) ครั้งท่ีสามไม่ผ่าน 
  (๘) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
  (๙) ถูกลงโทษให้ออกจากการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากประพฤติผิดระเบียบและข้อบังคับ
อย่างร้ายแรง 
 ข้อ ๓๖ การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา อาจขอคืน
สถานภาพการเป็นนักศึกษาได้ ท้ังนี้ต้องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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หมวด  ๙ 
การด าเนินการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

 ข้อ ๓๗ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ที่เรียนตามหลักสูตรแผน ก (๒) จะเสนอช่ือเรื่องและเค้า
โครงวิทยานิพนธ์เพื่ออนุมัติได้เมื่อมีคุณสมบัติตามข้อ ๓๒ (๑) ส่วนนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตที่เรียนตาม
หลักสูตรแผน ก (๑) สามารถเสนอช่ือเรื่องและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาเป็นต้นไป  และส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติก่อนจึงจะสามารถเสนอช่ือเรื่องและเค้า
โครงวิทยานิพนธ ์
 ข้อ ๓๘ นักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
ทั้งแบบ ๑ และแบบ ๒ จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) มี
หน้าท่ีพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์และให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา   
 ข้อ ๓๙ นักศึกษาที่ได้ช่ือเรื่องและเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว ให้น าเสนอช่ือเรื่อง และเค้าโครง
วิทยานิพนธ์พร้อมรายนามอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่อประธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา เพื่อขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อน 
    ข้อ ๔๐ คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ และให้ด าเนินการสอบภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๔๑ ประธานสาขาวิชา เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ที่ผ่านการสอบและแก้ไขตามมติ
ของคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณบดี เพื่ออนุมัติ 
 ข้อ ๔๒ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มิใช่สาระส าคัญของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว  ให้
นักศึกษายื่นค าร้องขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อคณบดี โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และประธาน
สาขาวิชา 
 ข้อ ๔๓ เมื่อได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษาด าเนินการท าวิทยานิพนธ์จนกระทั่งเสร็จ
สมบูรณ์ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระหว่างท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องรายงาน
ความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชาและคณบดี ตามล าดับตามแบบรายงานที่ก าหนดอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ ๑ ครั้ง 
 ข้อ ๔๔ เมื่อนักศึกษาด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ภายใต้การก ากับและแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ให้ยื่นค าร้องขอสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์ต่อคณบดีเพื่ออนุมัติโดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และประธานสาขาวิชา และให้ด าเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย   
 ข้อ ๔๕ ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๖ (๑) วรรคสาม 
หรือ ข้อ ๑๖ (๒) วรรคสาม  แล้วแต่กรณี คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตประกอบด้วย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการอื่นอีกรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓ คน ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตประกอบด้วย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการอื่นอีกรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   
 ข้อ ๔๖ ในการสอบวิทยานิพนธ์ ให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อย่างน้อย ๓ คน ในระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต และอย่างน้อย ๕ คนในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ ถ้า
กรรมการไม่ครบก าหนดจ านวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่จ าเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ได้  โดยประธานสาขาวิชา เสนอให้คณบดีแต่งตั้ง ท้ังนี้จะต้องก าหนดวันสอบครั้งใหม่ให้พอสมควรแก่การที่กรรมการ
ที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะมีเวลาตรวจวิทยานิพนธ์  ให้ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบไปยัง
คณบดีภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  



 
13 

 

 ข้อ ๔๗ ในกรณีมีการแก้ไขวิทยานิพนธ์หลังการสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษาแก้ไขและน าเสนอให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตรวจรับรอง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๔๘ นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการเขียนวิทยานิพนธ์ได้ ทั้งนี้กรณีที่
ใช้ภาษาต่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ  
 ข้อ ๔๙ ให้นักศึกษาจัดท าวิทยานิพนธ์ที่สอบผ่านและแก้ไขโดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์แล้วจ านวน ๑ เล่ม เสนอคณะกรรมการตรวจรูปแบบที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แต่งตั้งเพื่อตรวจรูปแบบ เมื่อตรวจและรับรองความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว  นักศึกษาจึงจะมีสิทธิยื่นค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา ทั้งนี้ต้องยื่นค าร้องต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  (๑) วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการตรวจรูปแบบ จ านวน  ๖ เล่ม 
พร้อมซีดีจ านวน ๑ แผ่น 
  (๒) หลักฐานความเห็นชอบจากกรรมการตรวจรูปแบบ 
  (๓) เอกสารรับรองการพิมพ์เผยแพร่ 
  ทั้งนี้นักศึกษาต้องยื่นเอกสารเพื่อตรวจรูปแบบและรับรองบทคัดย่อ และยื่นค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษาภายในเวลาที่นักศึกษายังมีสภาพเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาขาดคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามข้อ ๓๓     
 ข้อ ๕๐ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการเพื่อ
พิจารณาเสนอให้ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยโดยให้ถือว่าวันท่ีสภาวิชาการเห็นชอบเป็นวันอนุมัติผลการศึกษา 
 ข้อ ๕๑ นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะต้องท าการค้นคว้าอิสระ การ
ด าเนินการเกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระให้น าขั้นตอนในข้อ ๓๙ ถึง ๕๐ มาใช้โดยอนุโลม 

 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๕๒ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ใช้ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศท่ีเกี่ยวข้องเดิมจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา หรือสิ้นสภาพนักศึกษา 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
      

 
(นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ภาคผนวก  จ 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 



(ร่าง) 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
------------------------------- 

 โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี  เพื่อให้การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒)  (๓)  แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ. ๒๕๔๗  และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในคราวประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๕      
เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  จึงเห็นชอบให้ตราข้อบังคับไว้ ดังนี้ 

 ข้อ  ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๕ ” 

 ข้อ  ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้ส าหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ  และนักศึกษา
ภาคพิเศษหลักสูตรปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  ๑  ปีการศึกษา  
๒๕๕๕  เป็นต้นไป 

 ข้อ  ๓  บรรดาข้อบงัคับ  ระเบียบ  ค าสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแยง้กบัข้อบงัคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 ข้อ  ๔  ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “อธิการบดี”       หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง   นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ”     หมายถึง   นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษา
อื่นนอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในเวลาท าการปกติก็ตาม 
  “หลักสูตร”      หมายถึง   ห ลั ก สู ต ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 ข้อ  ๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศ  ค าสั่ง  หลักเกณฑ์
และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 

/หมวด  ๑... 
 



 -๒- 

หมวด  ๑ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
--------------------------------- 

 ข้อ  ๖  การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
  ๖.๑  ให้ประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การวัดผลต้องท า
ตลอดภาคการศึกษา  โดยวิธีการต่าง ๆ  กัน  เช่น  การสอบย่อย  การรายงาน  การท าง านกลุ่ม  การสอบ
กลางภาคการศึกษาและให้มีการสอบปลายภาคการศึกษา การคิดคะแนนระหว่างภาคการศึกษา ให้อยู่ระหว่าง
ร้อยละ  ๕๐  ถึง  ๗๐  ของคะแนนรวมทั้งหมด เว้นแต่รายวิชาในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชา
โครงงาน ที่ไม่มีภาคทฤษฎีหรือวิชาในท านองเดียวกันนี้ 
  กรณีสาขาวิชาใด  ที่องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ไว้ให้เป็นไปตามแนวทางขององค์กรวิชาชีพนั้น 
  ๖.๒  มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบในภาคการศึกษาหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง 
  ๖.๓  นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในระบบเข้าช้ันเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๘๐  ของ
เวลาเรียนทั้งหมด  หรือมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมเทียบกันได้  จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น 
  ในกรณีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  ให้อยู่ใน     
ดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะ กรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  จะไม่มีสิทธ์ิ
สอบปลายภาคในรายวิชาน้ัน  และให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลเป็น “E”  หรือ  “F”  แล้วแต่กรณี   
  ๖.๔  ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ  ตามหลักสูตรเป็น  ๒  ระบบ  ดังนี้ 
   ๖.๔.๑  ระบบค่าระดับคะแนน  แบ่งเป็น  ๘  ระดับ 
ระดับคะแนน   ความหมายของผลการเรียน   ค่าระดับคะแนน 
 A   ดีเยี่ยม   (Excellent)    ๔.๐๐ 
 B+   ดีมาก   (Very  good)    ๓.๕๐ 
 B   ดี (Good)     ๓.๐๐ 
 C+   ดีพอใช้ (Fairly good)    ๒.๕๐ 
 C   พอใช้ (Fairly)     ๒.๐๐ 
 D+   อ่อน (Poor)     ๑.๕๐ 
 D   อ่อนมาก(Very poor)    ๑.๐๐ 
 E   ตก (Failure)    ๐.๐๐ 

 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร  ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้  ต้องไม่ต่ า
กว่า  “D”  ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดเป็น  “E”  ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าจนกว่าจะสอบได้  
กรณีไดค่้าระดับคะแนนเป็น “E”  ในรายวิชาเลือก  สามารถไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นในกลุ่มวิชาหรือหมวดวิชา
เดียวกันแทนได ้ 
 เว้นแต่ รายวิชาที่เกี่ยวกับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
หรือรายวิชาอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบผ่าน ต้องไม่ต่ ากว่า “C”  
 
 

/๖.๔.๒  ระบบ... 



 -๓- 

   ๖.๔.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมิน  ดังนี้ 
    ระดับการประเมิน   ผลการศึกษา 
    PD (Pass with Distinction)  ผ่านดีเยี่ยม 
    P    (Pass)    ผ่าน 
    F    (Fail)    ไม่ผ่าน 

  ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะของ
หลักสูตร 
   ๖.๔.๓  สัญลักษณ์ I (Incomplete)  ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์  ใน
รายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ  นักศึกษาที่ได้ สัญลักษณ์ “I”  ต้อง
ด าเนินการขอรับการประเมิน  เพื่อเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป  ดังนี้ 
    (๑)  กรณีนักศึกษายังท างานไม่เสร็จ  ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็น
ศูนย์  และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว  หากพ้นก าหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน  “I”  เป็น  “E”  
หรือ  “F”  แล้วแต่กรณี 
    (๒)  กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค  นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอสอบ
ปลายภาคพร้อมกับหลักฐานประกอบเหตุผลการขาดสอบเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
     (๒.๑)  กรณีอนุญาตให้สอบ  นักศึกษาต้องไปรับหลักฐานการ
อนุญาตให้สอบไปติดต่อขอสอบกับอาจารย์ประจ าวิชา เพื่อเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน “I” เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
     (๒.๒)  กรณีไม่อนุญาตให้สอบจะถือว่าสอบตกนายทะเบียนจะ
เปลี่ยนผลการเรียนเป็น  “E”  หรือ  “F”  แล้วแต่กรณี 
  ๖.๕  สัญลักษณ์อื่น  มีดังนี้ 
   Au (Audit)  ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง  โดยไม่นับหน่วยกิต 
   W  (Withdraw) ใช้ส าหรับกรณี  ดังต่อไปนี้ 
    (๑)  รายวิชาที่ลงทะเบียนนั้น  ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกวิชาเรียน  ก่อนวันเริ่ม
สอบปลายภาค ไม่น้อยกว่า  ๑  สัปดาห์ 
    (๒)  กรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา  หรือ  ถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ันแล้ว 
    (๓)  มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า  มีเหตุผลสมควรให้ยกเลิกวิชาเรียน
ในรายวิชาน้ัน  หรือ  ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ันทั้งหมด 
    (๔)  การลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ 

 ข้อ  ๗  การเรียนซ้ า 
  ๗.๑  รายวิชาใด ๆ  ที่นักศึกษาสอบได้  “D”  หรือต่ ากว่า  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาน้ันซ้ าได้ 
  ๗.๒  รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาสอบได้ผลประเมินเป็น  “E”  หรือ  
“F”  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ า 
 

/ข้อ  ๘... 



 -๔- 

  ข้อ  ๘  ผลการประเมินเป็น  “PD” “ P” “F” “Au” “W”   และ “I” จะไม่น ามาค านวณหาค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

  ข้อ  ๙  การนับหน่วยกิตสะสม  และการค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  ๙.๑  มหาวิทยาลัย จะค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  จากหน่วยกิตและค่าระดับ
คะแนนของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา 
  ๙.๒  การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับ
คะแนนของทุกรายวิชา  มารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด   
  ๙.๓  เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  ๑.๗๐  แต่ไม่ถึง  ๒.๐๐  ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม  เพื่อปรับค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้ถึง  ๒.๐๐  ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามหลักสูตร 

หมวด  ๒ 
การส าเร็จการศึกษา 

--------------------------------- 

 ข้อ  ๑๐  ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอ
ส าเร็จการศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา  ๔๕  วันนับแต่วันเปิดภาคเรียน 

 ข้อ  ๑๑  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ  ดังนี้ 
  ๑๑.๑  มีความประพฤติดี 
  ๑๑.๒  สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ  ครบตามหลักสูตรรวมทั้งเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  
  ๑๑.๓  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 
  ๑๑.๔  ต้องมีระยะเวลาการศึกษาตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
   ๑๑.๔.๑ นักศึกษาภาคปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๔  ปี  มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  ๖  ภาคการศึกษาปกติ  แต่ไม่เกิน  
๘  ปีการศึกษา 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ปี  มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  แต่ไม่เกิน  
๑๐  ปีการศึกษา 
   ๑๑.๔.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๔  ปี  มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  ๙  ภาคการศึกษาปกติ  แต่ไม่เกิน  
๙  ปีการศึกษา 
             หลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ปี  มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  ๑๒  ภาคการศึกษาปกต ิ แต่ไม่เกิน  
๑๑  ปีการศึกษา 
       ๑๑.๕ กรณีนักศึกษาเทียบโอน หรือกรณีอื่นๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขอื่นที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๑.๖ ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
  
 

/ข้อ  ๑๒... 



 -๕- 

 ข้อ  ๑๒  ให้คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้อนุมัติผลการศึกษา และให้ถือวันที่
อนุมัติผลการศึกษาเป็นวันที่ส าเร็จการศึกษา 

       หมวด  ๓ 
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
--------------------------------- 

 ข้อ  ๑๓  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
   ๑๓.๑  นักศึกษาภาคปกติจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
   ๑๓.๑.๑ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๑.๕๐  เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาที่  ๒  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
   ๑๓.๑.๒  ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๐ ในภาค
การศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาที่  ๔ , ที่ ๖ , ที่ ๘ , ที่ ๑๐ , ที่ ๑๒ , ที่ ๑๔ , ที่ ๑๖ , ที่ ๑๘ , ที่ ๒๐  และ     
ที่  ๒๒  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
   ๑๓.๑.๓  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด  แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๑.๗๐ 
   ๑๓.๑.๔  ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด  ตามข้อ  ๑๑.๔  และขาดคุณสมบัติตาม
ข้อ  ๑๑.๒  และ  ๑๑.๓  ในการเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   ๑๓.๒  ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อ
หนึ่งต่อไปนี ้
   ๑๓.๒.๑  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด  แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๑.๗๐ 
   ๑๓.๒.๒  ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด  ตามข้อ  ๑๑.๔  และขาดคุณสมบัติตาม
ข้อ  ๑๑.๒  และ  ๑๑.๓ ในการเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   ๑๓.๓ การพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีอื่นที่ไม่ใช่โดยการประเมินผล  มีดังนี้ 
   ๑๓.๓.๑  ตาย 
   ๑๓.๓.๒  ลาออก 
   ๑๓.๓.๓  โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 
   ๑๓.๓.๔  ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาข้อใดข้อหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี      
   ๑๓.๓.๕  ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดและไม่ได้ลาพัก
การศึกษา 
   ๑๓.๓.๖  มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนักศึกษา  หรือ  กระท าการอันก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา 

 

 

/หมวด  ๔... 



 -๖- 

หมวด ๔ 
การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
--------------------------------- 

 ข้อ  ๑๔  ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   ๑๔.๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้ 
   ๑๔.๑.๑  เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  
๓.๖๐  ข้ึนไป 
   ๑๔.๑.๒  ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่ ากว่า D หรือไม่ต่ ากว่า P  
   ๑๔.๑.๓  นักศึกษามีเวลาเรียนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  นักศึกษาภาคปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๔ ปี  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ปี  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๐  ภาคการศึกษาปกติ 
  นักศึกษาภาคพิเศษ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๔  ปี  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๒  ภาคการศึกษาปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ปี  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๕  ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๔.๒  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับสองต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้ 
   ๑๔.๒.๑  เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  
๓.๒๕ ข้ึนไปแตไ่ม่ถึง  ๓.๖๐ 
   ๑๔.๒.๒  มีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๔.๑.๒  และ  ๑๔.๑.๓ 
  ๑๔.๓  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับอนุปริญญา
ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
   ๑๔.๓.๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดบั
อนุปริญญา  จะไดร้ับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้ 
    ๑๔.๓.๑.๑  สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาจาก
สถาบันเดิมไม่น้อยกว่า  ๓.๖๐  และเรียนครบตามหลักสูตร  และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  ๓.๖๐ 
    ๑๔.๓.๑.๒  ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่ ากว่า D หรือ   
ไม่ต่ ากว่า P 
    ๑๔.๓.๑.๓  นักศึกษาภาคปกติ  มีเวลาเรียนไม่เกิน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  
นักศึกษาภาคพิเศษ  มีเวลาเรียนไม่เกิน  ๗  ภาคการศึกษา 
 
 
 
 

/๑๔.๓.๒  ผู้ที่ส าเรจ็... 



 -๗- 

   ๑๔.๓.๒ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดบั
อนุปริญญา  จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้ 
    ๑๔.๓.๒.๑  สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาจาก
สถาบันเดิม  ไม่น้อยกว่า  ๓.๒๕  และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  
๓.๒๕ 
    ๑๔.๓.๒.๒  มีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๔.๓.๑.๒ และ ๑๔.๓.๑.๓ 

หมวด ๕ 
บทเฉพาะกาล 

--------------------------------- 

 ข้อ  ๑๕  นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้  ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย     
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐  หรือข้อบังคับอื่นใดใน
ขณะที่เข้าศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

(นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ภาคผนวก  ฉ 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ช 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี 



 

 

 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
เรื่อง  การบริหารงานวิชาการระดับปรญิญาตรี 

-------------------------------  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุดมหาวิทยาลัยจึงได้จัดท า
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี ลง
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ข้อ ๒ ระบบการบริหารงานวิชาการ 
 ในการบริหารและจัดการด้านวิชาการ การบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้
เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดระบบการบรหิารงาน
วิชาการระดับปริญญาตรี โดยเน้นการบริหารแบบองค์คณะบุคคล โดยให้มีคณะกรรมการใน ๓ ระดับ ได้แก่ 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการคณะ และคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการทั้ง ๓ ระดับ มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน และสามารถประสานความร่วมมือกัน
ในระหว่างคณะกรรมการทุกระดับ รายละเอียดของคณะกรรมการ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะต่าง ๆ มีดังนี้ 
 ๒.๑  คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
  ประกอบด้วยคณะบุคคล จ านวน ๕ คน ที่มีรายช่ือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ๒.๑.๑  การได้มาซึ่งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณาเสนอช่ือประธานกรรมการและให้ประธานกรรมการเสนอช่ือกรรมการและเลขานุการ ในกรณีที่ไม่
มีผู้เสนอช่ือประธานกรรมการ ให้คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการ 
  ๒.๑.๒  วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 
   ๑)  ประธานกรรมการและคณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ         
๒ ป ี
   ๒)  กรรมการและเลขานุการ สิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่งตามประธาน
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 

ที่  ๐๑๔๑/๒๕๕๗ 



 ๒ 

   ๓)  การพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการ 
    ก)  ขาดคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ข)  ครบวาระ 
    ค)  ลาออก 
    ง)  ตาย 
    จ)  ถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการวิชาการคณะ 
    ฉ)  หลักสูตรนั้นถูกปิด หรือไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร 
    ช)  กรณีอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นควรให้พ้นจากต าแหน่ง 
  ๒.๑.๓  บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
   ให้มีหน้าที่ทั่วไปตามข้อ ๗.๔ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง            
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยเฉพาะหน้าที่ต่อไปนี้ 
   ๑)  ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิตและพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
   ๒)  จัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
   ๓)  สรรหา เสนอช่ือและข้อมูลรายละเอียดของผู้ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยากร อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร ตลอดจนก ากับ ควบคุม ดูแลการ
เรียนการสอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร 
   ๔)  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการพัฒนางานตามบทบาท
หน้าที่ต่อคณะ  
   ๕)  จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
   ๖)  รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับคณะในการจัดอาจารย์
นิเทศก์ และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   ๗)  พัฒนานักศึกษา ก ากับดูแลกระบวนการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 
   ๘)  พัฒนาห้องปฏิบัติการของหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและพร้อมใช้งาน 
   ๙)  ด าเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร (มคอ.๒) 
   ๑๐)  ท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา คณะ และหน่วยงานอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานบริหารหลักสูตร 
   ๑๑)  ดูแลและติดตามนักศึกษาตลอดหลักสูตร 
   ๑๒)  ติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
   ๑๓)  พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง         
ทุก ๕ ป ี
   ๑๔)  เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร 
   ๑๕)  ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและคณะมอบหมาย 
 
 



 ๓ 

 ๒.๒  คณะกรรมการวิชาการคณะ ประกอบไปด้วย 
  ๑)  คณบด ี      ประธานกรรมการ 
  ๒)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    รองประธานกรรมการ 
  ๓)  ตัวแทนคณาจารย์ในสภาวิชาการ   กรรมการ 
  ๔)  หัวหน้าภาควิชา(ถ้ามี)    กรรมการ 
  ๕)  ประธานกรรมการประจ าหลักสูตร ทุกหลักสูตร กรรมการ 
  ๖)  หัวหน้าส านักงานคณะ    กรรมการและเลขานุการ 
  บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการวิชาการคณะ 
   ๑)  ก าหนดนโยบายและแผนด าเนินงานด้านวิชาการของคณะให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
   ๒)  จัดท าข้อมูลศักยภาพของอาจารย์ในสังกัดคณะ และอาจารย์พิเศษ 
   ๓)  พิจารณาหลักสูตรในความรับผิดชอบของคณะเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการมหาวิทยาลัย 
   ๔)  พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 
   ๕)  กลั่นกรองการประเมินผลการศึกษาประจ าภาคเรียนและควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของหลักสูตรในคณะ 
   ๖)  พิจารณาแผนการรับนักศึกษาของคณะ 
   ๗)  พิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอน จัดอาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์ประจ า
สังกัดหลักสูตร 
   ๘)  ให้ค าปรึกษางานด้านวิชาการและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
   ๙)  พิจารณาแผนพัฒนาอาจารย์ในคณะ 
   ๑๐)  แต่งตั้งอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระท าการใด ๆ อันอยู่
ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการคณะ 
   ๑๑)  ก ากับและควบคุมการปฏิบัติงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิต 
   ๑๒)  ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่อธิการบดีและคณบดีมอบหมาย 
 ๒.๓  คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย 
  ๑)  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     ประธานกรรมการ 
  ๒)  คณบดีทุกคณะ      กรรมการ 
  ๓)  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป    กรรมการ 
  ๔)  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการและเลขานุการ 
  ๕)  รองผูอ้ านวยการส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 



 ๔ 

  บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลยั 
   ให้มีบทบาทและหน้าที่ในงานต่อไปนี ้
   ๑)  ก ากับดูแลการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
   ๒)  เสนอแนะแนวทางการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 
   ๓)  พิจารณาด าเนินการให้มกีารใช้บุคลากร ทรัพยากร เพื่อการเรียนการสอน
อย่างเต็มศักยภาพ 
   ๔)  พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
   ๕)  พิจารณาอนุมัตผิลการศึกษาระดับปริญญาตร ี
   ๖)  พิจารณาการปรบัปรุงและพฒันาหลักสูตรใหม่ 
   ๗)  ให้ความเห็นชอบหรือวินจิฉัยในกรณีทีม่ีปญัหาเกี่ยวกับงานวิชาการ               
ของมหาวิทยาลัย  
   ๘)  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
   ๙)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ 
   ๑๐)  พิจารณาเสนอหรือแก้ไขระเบียบข้อบังคับที่เอื้อตอ่การด าเนินงานทาง 
วิชาการ 
   ๑๑)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีม่หาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการทุกคณะด าเนินการโดยค านึงถึงเกณฑม์าตรฐานคุณภาพการศึกษา 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
      
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารยส์นิท  เหลืองบุตรนาค) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 



  หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยท่ีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  
จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา 
ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้น 
ของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ  ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ตลาดแรงงาน  ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งบริบททางสังคม  
ที่เปลี่ยนแปลงไป   

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๘/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘”  
ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปิดใหม่ 

และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และให้ใช้บังคับตั้งแต่ 
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก 
 ๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 ๓.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

(ต่อเนื่อง)  ของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓”  ลงวันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
๔. ในประกาศกระทรวงนี้ 
 “อาจารย์ประจํา”  หมายถึง  บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา   

 สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานน้ีเร่ิมบังคับใช้
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  เร่ือง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 



  หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 “อาจารย์ประจําหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน  ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  ทั้งนี้  สามารถ
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น 
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา 
ที่จัดการศึกษา  โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า  ๑  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  
ยกเว้น  พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ  ให้เป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน  ๒  คน 

 “อาจารย์พิเศษ”  หมายถึง  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา 
๕. ปรัชญา  และวัตถุประสงค์   
 มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  

ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  
ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่ากําลังคนท่ีมีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสํานึก
ของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม  และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐาน 
ภูมิปัญญาไทย  ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม  เพื่อนําพาประเทศสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนและทัดเทียม
มาตรฐานสากล   

 ทั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อกํากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส 
โลกาภิวัตน์  ที่มีการส่ือสารแบบไร้พรมแดน  มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้
ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กําหนด  สามารถสร้างสรรค์งานท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
และสังคม  ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล  โดยแบ่งหลักสูตรเป็น  ๒  กลุ่ม  ดังนี้ 

 ๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  แบ่งเป็น  ๒  แบบ  ได้แก่ 
  ๕.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  ที่ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง

ภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ  สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์   

  ๕.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ  ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถระดับสูง  โดยใช้
หลักสูตรปกติที่ เปิดสอนอยู่แล้ว  ให้รองรับศักยภาพของผู้ เ รียน  โดยกําหนดให้ผู้ เ รียนได้ศึกษา 
บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว  และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทาํวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ   



  หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  แบ่งเป็น  ๒  แบบ  ได้แก่ 
  ๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้  

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้  สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  
หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ  โดยผ่านการฝึกงาน 
ในสถานประกอบการ  หรือสหกิจศึกษา 

   หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ได้  เพราะมุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว  ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากย่ิงขึ้น  รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติ
ขั้นสูงเพิ่มเติม 

   หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ถือเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาตรี  
และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ  โดยครบถ้วน  และให้ระบุคําว่า  
“ต่อเนื่อง”  ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 

  ๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ซึ่งเป็นหลักสูตร
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการข้ันสูง  
โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว  ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน  โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชา 
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว  และทําวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน  
องค์กร  หรือสถานประกอบการ   

   หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
ต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

๖. ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาค
การศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  สถาบันอุดมศึกษา 
ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกัน 
ได้กับการศึกษาภาคปกติ   

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ให้ถือแนวทางดังนี้ 
 ระบบไตรภาค   
  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  สัปดาห์   
  โดย  ๑  หน่วยกิตระบบไตรภาค  เทียบได้กับ  ๑๒/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค  

หรือ  ๔  หน่วยกิตระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๕  หน่วยกิตระบบไตรภาค 
 ระบบจตุรภาค   
  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๐  สัปดาห์   
  โดย  ๑  หน่วยกิตระบบจตุรภาค  เทียบได้กับ  ๑๐/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค   

หรือ  ๒  หน่วยกิตระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๓  หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น  

รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรใหช้ัดเจนด้วย 
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๗. การคิดหน่วยกิต 
 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมายที่ใช้เวลา 

ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ  ไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 

๘. จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
 ๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  หน่วยกิต  

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๑๒  ปีการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  หน่วยกิต  
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๐  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๑๕  ปี
การศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
๑๘๐  หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๒  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  
๑๘  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต  
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๔  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  ทั้งนี้  ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา 
ในหลักสูตรนั้น 

๙. โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชา
เลือกเสรี  โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา  ดังนี้ 

 ๙.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  เข้าใจ  และเห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้อื่น  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม   
และธรรมชาติ  ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม  
พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ  
บูรณาการใด ๆ  ก็ได้  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  
ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  ในสัดส่วนที่เหมาะสม  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต   
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  อนึ่ง  การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา  ทั้งนี้  จํานวนหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว  เม่ือนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี  
(ต่อเนื่อง)  ต้องไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต 

 ๙.๒ หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะด้าน  วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  
ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  และปฏิบัติงานได้  โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม  ดังนี้ 

  ๙.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ทางวิชาการ  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ให้มีจํานวน
หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต  โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่
มาตรฐานวิชาชีพกําหนด  หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกําหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า   
๓๖  หน่วยกิต  และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 

   หลักสูตร  (ต่อเนื่อง)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  
๔๒  หน่วยกิต  ในจํานวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไม่น้อยกว่า  ๙๐  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๑๐๘  หน่วยกิต 

   สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว  
วิชาเอกคู่  หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้  โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  
และวิชาโทต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต  ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่ม
จํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
๑๕๐  หน่วยกิต 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า  ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต   

 ๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ  ที่สามารถวัดมาตรฐานได้  
ทั้งนี้  นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ  และแนวปฏิบัติที่ดี
เก่ียวกับการเทียบโอน  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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๑๐. จํานวน  คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของอาจารย์   
 ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย 
  ๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  

หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

  ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน   

   กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  ๑  วิชาเอก  ให้จัดอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกละ  ๓  คน 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

   ในกรณีที่ มีอาจารย์ประจําที่ มี คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
และทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ .ศ .   ๒๕๕๘   
จะประกาศใช้  ให้สามารถทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  และหลักสูตรปริญญาตรี  
(ต่อเนื่อง)  ประกอบด้วย 

  ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า   
หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ที่เน้นทักษะ
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไป 
ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ   
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   กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา   
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 

  ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน   

   ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะ
ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  ๒  ใน  ๕  คน  
ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ  โดยอาจเป็นอาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษา  หรือเป็น
บุคลากรของหน่วยงานท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๒  คน   

   กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา   
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 

   กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  ๑  วิชาเอก  ให้จัดอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกละ  ๓  คน  และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติ 
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ  ๑  ใน  ๓ 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

   ในกรณีที่มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จะประกาศใช้  ให้สามารถ
ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

   สําหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา  
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 
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   ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ 
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพนั้น ๆ 

๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   
 ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี  ๕  ปี  และไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  จะต้องเป็นผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี   (ต่อ เนื่ อง )   จะต้อง เป็นผู้ สํ า เ ร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า  หรือระดับอนุปริญญา  (๓  ปี)  หรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชา 
ที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา 

 ๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ  และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  
๓.๕๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า  
ไม่น้อยกว่า  ๓.๕๐  ทุกภาคการศึกษา  อนึ่ง  ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า  หากภาคการศึกษาใด
ภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ํากว่า  ๓.๕๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  จะถือว่า
ผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า   

๑๒. การลงทะเบียนเรียน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต  และไม่เกิน  ๒๒  หน่วยกิต  
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน   
๙  หน่วยกิต  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  และจะสําเร็จ
การศึกษาได้  ดังนี้ 

 ๑๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๖  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๑๔  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

 ๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๑๗  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

 ๑๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๑๐  ภาค
การศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๒๐  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 



  หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต 
  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น  การลงทะเบียนเรียนที่มี

จํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน 
และคุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้  ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

๑๓. เกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑ์การวัดผล  
เกณฑ์ขั้นต่ําของแต่ละรายวิชา  และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  โดยต้องเรียนครบ 
ตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า  ๒.๐๐  จากระบบ  
๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี   

 สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากนี้  จะต้องกําหนด 
ให้มีค่าเทียบเคียงกันได้ 

๑๔. ชื่อปริญญา  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  
และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  ในกรณีที่
ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกําหนด
ชื่อปริญญา  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร  
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย  ๖  ด้าน  คือ 

 (๑) การกํากับมาตรฐาน 
 (๒) บัณฑิต 
 (๓) นักศึกษา 
 (๔) อาจารย์ 
 (๕) หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
 (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๑๖. การพัฒนาหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  โดยมีการประเมิน 

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา  เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ  อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  ๕  ปี 



  หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ภาคผนวก  ฌ 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 
พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557  
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ภาคผนวก ญ 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ร่าง) ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ฎ 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ภายใน)  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ฏ 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ภายนอก)  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ฐ  
 

ประวัต/ิผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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มคอ.2 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาการเงิน  

ประวัติ 
ชื่อ – สกุล   :  นางอารีวรรณ์  บังเกิด 
ต าแหน่งทางวิชาการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาโท 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

บธ.ม. บริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2532 

กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 2527 
ค.บ. บรรณารักษศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2526 

    

 
ผลงานทางวิชาการ 
-  ผลงานวิจัย 
Pichit prapinit Areewan bangkerd and Mustakim Melan. (2019). Labor Market and  

Economic Wage in Thailand. International journal of Academic Research  
in Business and Social Science : Indonesia. 9(6). 02 June 2019. P.653-663. 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาการเงิน 

 

ประวัติ 
ชื่อ – สกุล   :  นางสาวศศิธร  กกฝ้าย 
ต าแหน่งทางวิชาการ  :  อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาเอก 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

ปร.ด. การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2545 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏอุดรธานี 2543 
    

 
ผลงานทางวิชาการ 
-  ผลงานวิจัย 
ศศิธร กกฝ้าย และนรชัย สอนใส. (2561). ศักยภาพการด าเนินธุรกิจสีเขียวของผู้ประกอบการร้านอาหาร 
 รูปแบบทันสมัย ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเลย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561 “ตามรอยพระบาทพ่อ เพื่อสานต่อ พระราชปณิธาน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุร”ี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 15 กุมภาพันธ์ 2561.  
หน้า 253-263. 

ศศิธร กกฝ้าย, เหมวดี  กายใหญ่และเกศนี จึงวัฒนตระกูล. (2562). การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 ทอผ้า บ้านท่าดีหมี ต าบลปากชม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการ 
 ระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 "ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจัยเพื่อ 
 การพัฒนาที่ยั่งยืน" : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 11-12 กุมภาพันธ์ 2562. หน้า 710-720. 
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มคอ.2 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาการเงิน 

 
ประวัติ 
ชื่อ – สกุล   :  ว่าที่ร้อยเอกนรชัย สอนใส 
ต าแหน่งทางวิชาการ  :  อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาโท 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2554 
บธ.บ. การบัญชี สถาบันราชภัฏอุดรธานี 2545 

    

    

 
ผลงานทางวิชาการ 
-  ผลงานวิจัย 
ศศิธร กกฝ้าย และนรชัย สอนใส. (2561). ศักยภาพการด าเนินธุรกิจสีเขียวของผู้ประกอบการร้านอาหาร 
 รูปแบบทันสมัย ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเลย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561 “ตามรอยพระบาทพ่อ เพื่อสานต่อ พระราชปณิธาน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุรี” : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 15 กุมภาพันธ์ 2561.  
หน้า 253-263. 
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มคอ.2 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาการเงิน  

ประวัติ 
ชื่อ – สกุล   :  นางสาวจิราวดี  ก ายาน 
ต าแหน่งทางวิชาการ  :  อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาโท 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

บธ.ม. การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2555 

บธ.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2550 
    

    

 
ผลงานทางวิชาการ 
-  ผลงานวิจัย 
จิราวดี  ก ายาน.  (2561). ศักยภาพทางการเงินของผู้ประกอบการ SME กลุ่มธุรกิจการค้าและการค้า

ชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการทาง
ธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจ าปี 2561 : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 22-23 กันยายน 2561.  หน้า 915-922.  

จิราวดี  ก ายาน.  (2562). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินที่เป็นดัชนีชี้วัดทางการเงิน 
 กับมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ (EVA) ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  
 กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลย

วิชาการ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2562  “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน” : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 22 มีนาคม 2562.  หน้า 2249-2260.  
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มคอ.2 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ  ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาการเงิน 

 
ประวัติ 
ชื่อ – สกุล  :  นางสาววรรณวิศา  นครขวาง 
ต าแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาโท 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

บธ.ม. การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2555 

บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553 
    

    
 
ผลงานทางวิชาการ 
-  ผลงานวิจัย 
วรรณวิศา นครขวาง. (2561). ศึกษาความต้องการเงินทุนของกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดไร่ม่วง ต าบลน้ าหมาน 
 อ าเภอเมือง จังหวัดเลย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2561 :  
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้.11-13 ธันวาคม 2561. หน้า 255-256.  
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