รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป)
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
: คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program
in Finance and Banking
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร)
ชื่อยอ : บธ.บ. (สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration
(Finance and Banking)
ชื่อยอ : B.B.A. (Finance and Banking)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไมนอยกวา 129 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยหรือภาษาอื่นประกอบ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559
6.2 เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 เปนตนไป
6.3 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลาในคราวประชุมครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559
6.4 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2 / 2559 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองเห็นชอบในการเสนอหลักสูตรตอมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาใน
คราวประชุมครั้งที่ 2 / 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559
6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 3 / 2559
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
7. การขอรับการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตร
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรีในปการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพทางการเงินและวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของทั้งการเขา
ทํางานในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน สามารถเลือกเสนทางอาชีพสายตรงได 4 สายหลัก คือ
8.1 สายการธนาคาร (Banking) ไดแก นักวิเคราะหการเงิน (Financial Analyst)
นักวิเคราะหสินเชื่อ (Credit Analyst) นักวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility
Analyst) นักการธนาคาร (Banker)
8.2 การเงินของบริษัท (Corporate Finance) ไดแก เจาหนาที่บริหารทางการเงิน
(Financial Officer) เจาหนาที่ฝายการเงินของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผูประกอบการ
(Entrepreneur)
8.3 สายหลักทรัพยและวาณิชธนกิจ (Securities and Investment Banking) ไดแก
นักวิเคราะหหลักทรัพย (Securities Analyst) วาณิชธนากร (Investment Banker) ผูขายตราสาร
อนุพันธ (Derivative Trader) นักวิเคราะหตราสารอนุพันธ (Derivative Analyst)
8.4 สายจัดการลงทุน (Fund Management) ไดแก ผูจัดการกองทุน (Fund Manager)
ผูจัดการกองทุนตราสารอนุพันธ (Derivative Fund Manager) ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment
Advisor) นักวางแผนทางการเงิน (Financial planner)
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9. ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน
1. นายสัสดี กําแพงดี*
อาจารย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

บธ.ม.(การเงินและ
การธนาคาร)
บธ.บ.(การเงินและ
การธนาคาร)
2. นางสาวจรินรัตน วรวงศพิทักษ* บธ.ม. กลุมวิชาการ
อาจารย
เงินและการธนาคาร
วท.บ.(สถิติ)
3. นางสาวธัญยธรณ โยธาทิพย
M.Sc. (Financial
อาจารย
Economics)
บช.บ.
4. นางสาวฟาริดา เอ็ลลาฮี
อาจารย
5. นางสาวฟาซียะห ดอเลาะ
อาจารย

บธ.ม.(การเงินและ
การธนาคาร)
บธ.บ.(การเงินและ
การธนาคาร)
บธ.ม.(การบัญชี)

บช.บ.
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

ป
2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2548

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
University of Leicester,
England
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2543
2553

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2554

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2549

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2558

2549

2548

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2555

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจและตลาดการเงินยุคใหมของสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง
โดยมีการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและเปดเสรีทางการเงิน ทําใหระบบการเงินมีการ
เชื่อมโยง เกิดการเปดเสรีการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ และการเปดเสรีทางธุรกิจ รวมถึงการ
พัฒนาเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง สงผลใหตลาดทุนโลกเกิดการแขงขันสูง โดยเฉพาะการเปดการคาเสรี
ภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ที่เกิดขึ้นในป
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พ.ศ. 2558 นั้น จะทําใหสินคาและบริการ แรงงาน การลงทุน และเงินทุนระหวางประเทศเคลื่อนยาย
ไดอยางเสรี สงผลใหการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีรูปแบบที่ซับซอนและหลากหลายมากยิ่งขึ้น
ทําใหประเทศไทยตองเรงรัดการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ และการกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อใหการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนไปอยางมีคุณภาพและยั่งยืน และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินโลก
ประเทศไทยมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามเปนมีจํานวนมาก โดยสวนใหญอยูใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต และมีความตองการแหลงเงินทุนที่ไมขัดกับหลักศาสนา และแตกตางจากระบบ
ธนาคารพาณิชยทั่วไปที่ดําเนินธุรกรรมเกี่ยวกับดอกเบี้ย ซึ่งเปนขอหามของศาสนา ทําใหมีการผลักดัน
ในการกอตั้งธนาคารอิสลามขึ้นในประเทศไทย โดยแนวคิดครั้งแรกมีขึ้นในป พ.ศ.2537 เมื่อรัฐบาล
ไทยไดลงนามใน “โครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ”ระหวาง อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย ซึ่ง
รัฐบาลไทยเปนฝายรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนใต โดยในป พ.ศ. 2541 รัฐบาล
จึงผลักดันใหธนาคารอิสลามเกิดขึ้นในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสนองความตองการของชาวไทยมุสลิมใหมี
ชองทางทางการเงินที่ถูกตองตามหลักการอิสลาม ปจจุบันบุคลากรทางดานการเงินการธนาคารตาม
หลักชะรีอะฮยังมีจํากัด ซึ่งผูมีหนาที่ในการจัดการบริหารการเงินในธุรกิจยุคใหม จําเปนตองมีความรู
ความชํานาญในวิชาชีพตามหลักชะรีอะฮ รูทันตอเหตุการณตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ รู จั ก ใช ค วามรู แ ละข อ มู ล ข า วสารที่ ไ ด รั บ และทรั พ ยากรที่ มี อ ยู ทํ า ให เ กิ ด
ประโยชนในการบริหารงานทางดานการเงินและการธนาคารตามหลักชะรีอะฮอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกรทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน รวมทั้งบริหารความเสี่ยงไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การทํางานทางดานการเงินในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต คือ ยะลา ปตตานี
และนราธิวาส ทั้งดานสถาบันการเงินและดานการลงทุนตามหลักชะรีอะฮมีการแพรกระจายในวงกวาง
ทั้งในด านการศึกษา เศรษฐกิ จ สั งคมและวั ฒ นธรรม ก อให เกิ ดแนวทางในการปรับใชความรู ทาง
การเงินตามหลักชะรีอะฮในการบริการธุรกิจรูปแบบใหมของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม การ
เรี ย นรู ที่ส ามารถค น คว าหาข อมู ล ได จ ากแหล งเรี ย นรู ที่ห ลากหลาย ตลอดจนการแลกเปลี่ ย นทาง
วัฒนธรรมตามกระแสโลกาภิวัตน สงผลใหผูประกอบการธุรกิจทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนตองการผู
ที่มีความรูความสามารถ มีความเขาใจในการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มองเห็นความสําคัญของการ
บริหารการเงินและความเสี่ยงทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ และเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
ปฏิบัติงานใหแกองคกรดวยคุณธรรมและคุณภาพ รูจักใชทรัพยากรขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ
รักษาผลประโยชนขององคกร
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12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณภายนอก สงผลกระทบโดยตรงตอการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก
ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนตามขอมูลขาวสารและรองรับการแขงขันทางเศรษฐกิจทั้งใน
ระดับทองถิ่นและระดับประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางดานบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคารจําเปนตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขา
กับลักษณะงาน โดยตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนไปตามนโยบายและ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มุงสูความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตที่เกงและดี
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มุงสูความเปนเลิศในการสรางบัณฑิตคุณภาพ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร จึงมุงเนนพัฒนานักศึกษาโดยสรางบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม พัฒนาทักษะ
เชิงปญญา เนนการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข และใชเทคโนโลยีเพื่อสืบคนองคความรู แกปญหา ตลอดจน
นํามาใชใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาหลักสูตรจึงตองเนนและสงเสริม
การใช ศาสตรและเทคโนโลยีทางการเงิ นและการธนาคารที่คํานึ งถึ งคุ ณธรรม จริย ธรรมดว ย และ
เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น การพัฒนาหลักสูตรจึง
ตองคํานึงถึงการบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นกับศาสตรสากลเพื่อมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการ
เรียนรู
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 3 หมวดวิชา ดังนี้
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ เปนการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการประจํา
ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ทุกรายวิชาที่เปดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาในหลักสูตรเปดโอกาสใหนักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชา
เลือกและเลือกเสรีได
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานกับผูรับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ หมวด
วิชานั้นๆ เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ การจัดผูสอน ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบ ตลอดจนการ
ประเมินผลใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถในดานการเงินและการธนาคาร โดยมุงเนนให
มีความรู ความชํานาญ มีศักยภาพในการนําความรูดานการเงินและการธนาคารไปสูหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่ อ พั ฒ นาท องถิ่ น และเข าใจถึ ง ความแตกต า งของสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมท องถิ่ น
เชื่ อ มโยงหลั ก การเงิ น และการธนาคารที่ ถู ก ต อ งตามหลั ก ศาสนาอิ ส ลาม โดยยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
การเงินและการธนาคารมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนอยางมาก
มีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล และประชาชน ดังนั้นในการ
พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จึงมุงเนนการพัฒนาบัณฑิตใหมี
ความรูในศาสตรการเงินและการธนาคาร มีความสามารถเชิงวิเคราะหตามหลักทฤษฎีและสามารถ
บูรณาการความรูประโยชนในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาทองถิ่น อีกทั้งมีความรูทางการเงิน ที่
ทันสมัยเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน โดยสนับสนุนใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
เพื่อใหเขาถึงองคความรูดานการเงินและการธนาคารที่สอดคลองกับทองถิ่น สามารถใชเทคโนโลยี
และขอมูลสารสนเทศทางการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อสื่อสารและทํางานรวมกับผูอื่น
โดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาชีพการเงินและการธนาคาร
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิช าการเงิน และการธนาคาร มีวัตถุประสงค เพื่อ
ผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัตสิ ําคัญ 4 ประการ ดังนี้
1.3.1 มีค วามรูแ ละความสามารถในการบริห ารการเงิน ทั่ว ไปและการเงิน อิส ลาม
โดยสามารถนําไปปฏิบัติงานในหนวยงาน ภาคเอกชน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและระดับนานาชาติไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.3.2 มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
ไดอยางเหมาะสม
1.3.3 สามารถสนองความต อ งการของตลาดงานและสอดคล อ งตามแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
1.3.4 มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค แสวงหาความรู และมีความพรอม
ในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จะดําเนินการแลวเสร็จ
ครบถวนในรอบการศึกษา (4 ป) โดยมีแผนการพัฒนากลยุทธในการพัฒนาและหลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
ดังนี้
แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
1. พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป - พัฒนาหลักสูตรหมวด
- เอกสารหลักสูตรหมวด
ใหมีมาตรฐานไมต่ํากวาที่สํานักงาน
วิชาศึกษาทั่วไป โดย
วิชา
คณะกรรมอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด
ศึกษาจากกรอบ
ศึกษาทั่วไป
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)
2. พัฒนาหลักสูตรบริหารธุ รกิ จบั ณฑิ ต - ติดตามประเมินหลักสูตร หลักฐาน :
ส าข าวิ ช ากา รเงิ นกา รแล ะกา ร อยางสม่ําเสมอ (ป
- เอกสารพัฒนาหลักสูตร
ธนาคารใหมีมาตรฐาน TQF ไมต่ํา การศึกษา/ครั้ง)
- รายงานผลการประเมิน
กว า เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
หลักสูตร
สํ า นั ก งานคณะกรรมอุ ด มศึ ก ษา
ตัวบงชี้ :
(สกอ.) กําหนด
- หลักสูตรไดรับการ
ประเมินมาตรฐานใน
ระดับดีขึ้นไป
- หลักสูตรไดรับการ
เผยแพรตามเกณฑ
มาตรฐานคุณวุฒิ
3. เสริมสรางความรูและทักษะวิชาชีพ - สรางความรวมมือทาง
หลักฐาน :
ของนักศึกษาและบัณฑิตอยาง
วิชาการกับผูใชบัณฑิตใน - รายงานผลการประเมิน
ตอเนื่อง
การพัฒนาขีด
ความพึงพอใจในการใช
ความสามารถทางวิชาชีพ บัณฑิตของผูประกอบการ
ของนักศึกษาและบัณฑิต ตัวบงชี้ :
- ผูใชบัณฑิตมีความพึง
พอใจในดานทักษะ
ความรู ความสามารถใน
การทํางาน โดยเฉลี่ยใน
ระดับดี
4. พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ
- สนับสนุนบุคลากรดาน หลักฐาน :
สอนและบริการวิชาการ ให
การเรียนการสอนให
- ปริมาณงานบริการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ทํางานบริการวิชาการแก วิชาการตออาจารยใน
ประสิทธิผล
องคกรภายนอก
หลักสูตร
- อาจารยประจําหลักสูตร - เอกสาร/รายงานผลการ
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แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ
ตองอบรมเพื่อพัฒนา
อาจารยอยางนอยปละ
1 ครั้ง

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
ไปราชการเพื่อเขารวม
ฝกอบรม
ตัวบงชี้ :
- อาจารยไดรับการพัฒนา
ไมนอยกวารอยละ 60

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.4 การจัดการศึกษาในรายวิชาแกน
ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.5 แผนการจัดการศึกษา
ใหจัดการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา
1.6 การเปลี่ยนสาขาวิชา
ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
2.2.2 สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
หรือสาขาอื่น ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ
2.2.3 เปนผูสํ าเร็จ การศึ กษาระดับปริญญาตรีสาขาวิช าอื่น ตามหลักสูตรที่ได รับการ
รับรองมาตรฐาน จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2.4 เป น ผู เ คยศึ กษาในระดั บ ปริ ญญาตรี ของสถาบั น อุ ดมศึ กษาที่ ได รั บ การรั บ รอง
มาตรฐาน จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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2.2.5 มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามประกาศขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหรือตาม
เกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
สถิติ คะแนนเฉลี่ย O-NET มัธยมศึกษาปที่ 6
วิชา
ปการศึกษา
2553
2554
2555
2556
2557
2558
ภาษาไทย
42.61
41.88
47.19
49.47
49.26
50.76
สังคมศึกษา
46.51
33.39
36.27
32.72
33.02
36.53
ภาษาอังกฤษ
19.22
21.80
22.13
25.51
25.35
23.44
คณิตศาสตร
14.99
22.73
22.73
20.32
20.48
21.74
วิทยาศาสตร
30.90
27.90
33.10
30.25
30.48
32.54
อางอิงจาก http://www.niets.or.th
จากสถิติคะแนนสอบ O-NET ที่ผานมา นักศึกษาแรกเขาสวนใหญยังขาดความพรอมดาน
ทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับใชศึกษาตอในหลักสูตรบริหารธุรกิจการเงินและการธนาคาร ในดานที่
จําเปน ดังนี้
2.3.1 ขาดทักษะดานการฟง-เขียน-อาน-พูด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.3.2 ขาดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเบื้องตน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดอบรมระยะสั้นเพื่อปรับพื้นดานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
การฟง การพูด การอาน และการเขียน
2.4.2 จัดการอบรมระยะสั้นเพื่อปรับพื้นดานคณิตศาสตรที่จําเปนตอการศึกษาตอใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
2.4.3 จัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษา เพื่อใหคําปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ระดับ/ชั้นป
ระดับปริญญาตรี 4 ป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3

2559
40
-

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
2560
2561
2562
40
40
-

40
40
40

40
40
40

2563
40
40
40
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ชั้นปที่ 4
รวมจํานวนนักศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา

40
-

80
-

120
-

40
160
40

40
160
40

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หนวยบาท)
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมการศึกษา
คนละ 8,500 บาทตอ
ภาคการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
คนละ 700 บาทตอป
รวมรายรับ

งบประมาณทีต่ องการ
2559
2560
2561
2562
2563
680,000 1,360,000 2,040,000 2,720,000 2,720,000
28,000
708,000

56,000

84,000

112,000

112,000

1,416000 2,124,000 2,832,000 2,832,000

2.6.2 รายละเอียดรายจาย (หนวยบาท)
รายละเอียดรายจาย
เงินคงคลัง รอยละ20
รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รอยละ 40
คาใชจายในการดําเนินงาน
รอยละ 40
รวม
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2559
141,600
283,200

งบประมาณทีต่ องการ
2560
2561
2562
2563
283,200 424,800 566,400 566,400
566,400 849,600 1,132,800 1,132,800

283,200

566,400

708,000
40
14,160

849,600 1,132,800 1,132,800

1,416000 2,124,000 2,832,000 2,832,000
80
120
160
160
14,160
14,160
14,160
14,160

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย
ระบบการเทียบโอนหนวยกิต ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 129 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนหนวยกิตแตละหมวดและหนวยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
1) วิชาเอกบังคับ
2) วิชาเอกเลือก
2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1) วิชาบังคับ
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
Speaking and Writing Skills Development
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

30
12
6
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

93
33
51
36
15
9
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

30
12
10

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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English for Communication and Learning Development
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
Melayu for Communication
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
Melayu for Communication and Learning Development

2(1-2-3)
2(1-2-3)

*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู)
2) วิชาเลือก
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย
Principles of Reading and Writing Thai Words
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
Development of Speaking and Reading Skills in English
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
English for Reading and Writing Development
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
Basic Melayu
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
Basic Arabic
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
2100112 วิทยาการแหงความสุข
Happiness Study
2100113 สุนทรียวิจักขณ
Aesthetics Approach
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

2 หนวยกิต
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
6 หนวยกิต
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
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Information For Life Long Learning
2100118 ความจริงของชีวิต
Truth of Life
2100119 การพัฒนาตน
Self Development
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
Aesthetics for Life

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

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร

6 หนวยกิต

2150101 สังคมภิวัตน
Socialization
2150102 การจัดการทางสังคม
Social Management
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Mind
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต
Skills for Life
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
Life and Thai Culture

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

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6 หนวยกิต

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for the Quality of Life Development
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technology in Daily Life

2(1-2-3)

4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life

2(1-2-3)

4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sports for the Quality of Life Development

2(1-2-3)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
3120201 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย

2(1-2-3)
2(1-2-3)

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

93 หนวยกิต
33 หนวยกิต
3(3-0-6)
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3120302
3122101
3123101
3123302
3124101
3126101
3126202
3126203
3129101
3132101

Business Laws and Legal Environment
สถิติธุรกิจ
Business Statistics
การบัญชีขั้นตน 1
Accounting 1
ภาษีอากรธุรกิจ
Business Taxation
การเงินธุรกิจ
Business Finance
หลักการตลาด
Principles of Marketing
หลักการบริหารธุรกิจ
Principles of Business Management
การจัดการการดําเนินงาน
Operations Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management
เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ
Economics for Business
โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเตอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ
Software Package and Internet services for Business
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
1) วิชาเอกบังคับ

3123103 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
3123104 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
Financial Institutions and Markets
3123206 ระบบสารสนเทศทางการเงิน
Financial Information System
3123207 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
Financial Statements Analysis
3123210 การจัดการธนาคารอิสลาม*
Management of Islamic Banks
3123315 การจัดการธนาคารพาณิชย

ไมนอยกวา

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
51 หนวยกิต
36 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3123316
3123317
3123318
หมายเหตุ
3123319
3123434
3123435

Commercial Bank Management
การบริหารการเงิน
Financial Management
หลักการลงทุน
Principles of Investment
การเงินและการธนาคารระหวางประเทศ
* International
หมายถึง รายวิชFinance
าที่เปนอัตand
ลักษณ
ของหลักสูตร
Banking
สัมมนาทางการเงินและการธนาคาร
Seminar in Finance and Banking
หลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพการเงิน
Financial Professional Ethics
ระเบียบวิธีวิจัยทางการเงิน
Research Methodology for Finance
2) วิชาเอกเลือก

3123205 การเงินสวนบุคคล
Personal Finance
3123208 วาณิชธนกิจ
Investment Banking
3123209 การวิเคราะหหลักทรัพย
Securities Analysis
3123211 สหกรณอิสลาม*
Co-operative of Islamic
3123212 การเงินอิสลาม*
Islamic Finance
3123213 กฏหมายการเงินอิสลาม*
Islamic Finance Law
3123214 การบริการทางการเงิน
Financial Services
3123320 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ
Source of Fund Management
3123321 การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
Working Capital Management
3123322 การวิเคราะหและประเมินโครงการทางการเงิน
Analysis and Evaluation of Financial Project
3123323 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
15 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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Financial Risk Management
3123324 การจัดการสินเชื่อ
Credit Management
3123325 การเงินและการธนาคารเพื่อการนําเขาและสงออก
Financing and Banking for Import and Export
3123326 ตราสารหนี้
Debt Securities
หมายเหตุ
*
หมายถึ
ง รายวิ
3123327 ตราสารอนุ
พันชธ าที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร
Derivative Securities
3123328 หลักการประกันชีวิต
Principles of Life Insurance
3123329 การจัดการความเสี่ยงภัยและการประกันภัย
Risk Management and Insurance
3123330 การจัดการประกันวินาศภัย
Non-life Insurance Management
3123331 การประกันภัยทางทะเล
Marine Insurance
3123332 การประกันภัยและสภาพแวดลอม
Insurance Business
3123333 ศาสนบัญญัติอิสลามสําหรับนักการเงินและการธนาคาร *
Islamic Jurisprudence for financier and banker
3123436 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
Financial Planning and Control
2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3123437

ไมนอยกวา

เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจทางการ
เงินและการธนาคาร
Business Cooperative Education Preparation in Finance
and Banking

ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งดังตอไปนี้
3123438 สหกิจศึกษาธุรกิจทางการเงินและการธนาคาร
Business Cooperative Education in Finance and Banking
3123439 การฝกประสบการณวิชาชีพการเงินและการธนาคาร
Professional Internship in Finance and Banking
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หนวยกิต
3(270 ชั่วโมง)

6(600 ชั่วโมง)
6(600 ชัว่ โมง)
6 หนวยกิต
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ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรี ยนมาแล ว และต องไมเ ปน รายวิ ชาที่กําหนดใหเ รีย นโดยไม นับ หน วยกิ ตรวมในเกณฑ การสํ าเร็ จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
3.1.4 แผนการศึกษา
* หมายถึ
ง รายวิ
ปหมายเหตุ
ที่ 1 ภาคการศึ
กษาที
่ 1 ชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
3126101
3124101
3120201

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักการบริหารธุรกิจ
หลักการตลาด
กฎหมายธุ ร กิ จ และสภาพแวดล อ มทาง
กฎหมาย
3122101 การบัญชีขั้นตน 1
3(2-2-5)
รวม
18 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
3123101
3123302
3129101
3123104

ภาษีอากรธุรกิจ
การเงินธุรกิจ
เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ
สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
3132101 โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเตอรเน็ตเพื่องาน
ธุรกิจ
3126202 การจัดการการดําเนินงาน

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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3123103 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3123210 การจัดการธนาคารอิสลาม
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หนวยกิต

แผนการศึกษา (ตอ)
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
3120302
3126203
3123206
3123207

สถิติธุรกิจ
การจัดการทรัพยากรมนุษย
ระบบสารสนเทศทางการเงิน
การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
3123315 การจัดการธนาคารพาณิชย
3123317 หลักการลงทุน
เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต
18 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
3123316 การบริหารการเงิน
3123318 การเงินและการธนาคารระหวางประเทศ
3123319 สัมมนาทางการเงินและการธนาคาร
เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6 หนวยกิต
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หมวดวิชาเลือกเสรี

3 หนวยกิต
18 หนวยกิต

รวม

แผนการศึกษา (ตอ)
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
3123434 หลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพการเงิน
3123435 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเงิน
เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก
3123437 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจ
ศึกษาธุรกิจทางการเงินและการธนาคาร

หมวดวิชาเลือกเสรี

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3 หนวยกิต
3(270 ชั่วโมง)
3 หนวยกิต
15 หนวยกิต

รวม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
3123438 สหกิจศึกษาธุรกิจทางการเงินและการ
ธนาคาร
3123439 หรือ
การฝกประสบการณวิชาชีพการเงินและ
การธนาคาร
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6(600 ชั่วโมง)
6(600 ชั่วโมง)
6 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1) วิชาบังคับ

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

30
12
10

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

2100101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ฝกทักษะใช
ภาษาในชีวิต ประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษา
สื่อสารที่เปนทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรูขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกไขการ
ใช ภ าษาในชี วิ ตประจํ าวั น ตระหนั กถึ งคุ ณธรรมและมีจิ ตสํ านึ กต อสั งคมในการใช
ภาษาไทยในการสื่อสาร
Significance of Thai language as communication tools, practice
of language in daily used in listening, speaking, reading and writing, use
of language in formal and information communication, conducting
informative presentation, giving opinion, suggestion and rational
criticism, study of problem conditions and its solutions of language
used in daily life, realizing ethics and awareness of Thai society

2100102

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อใหพูดและเขียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อ
แกไขปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเนนการใชภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝกวิจารณ
Rules and development of reading and writing in order to
speak and write effectively, practice of speaking both individual and
groups and criticizing for improvement, practice of plot writing, essay
and article writing with the emphasis on standard language used in a
certain writing and practice in criticizing
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2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
English for Communication and Learning
Development
พั ฒ นาทั กษะภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สารทั้ ง การฟ ง พู ด อ าน เขี ย น
ในชี วิ ตประจํ าวั น ในสถานการณ ตางๆ อาทิ การกล าวทั กทาย การกล าวลา การ
แนะนําตนเองและผูอื่น การรองขอ การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา การ
บรรยายลั ก ษณะบุ ค คลและสิ่ ง ของและสถานที่ ก ารถามและการให ข อ มู ล การ
ติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ
แหล ง ข อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษาค น คว า ในการพั ฒ นาการสื่ อ สาร เช น การใช พ จนานุ ก รม
บทความ หนังสือพิมพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
Developing English skills for communication in listening,
speaking reading and writing in daily life of various situations: greeting,
leave-taking, self-introduction and other, making a request, offer for
help, suggestion, describing people objects and places; inquiring and
information giving; correspondence in telephone with opinion;
development of tools usage for research in developing communication:
dictionary use, article, newspaper and information technology use
2100107

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Melayu for Communication
การใชภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชใน
ชี วิ ต ประจํ าวั น เช น การทั ก ทาย การถามทุ กข สุ ข การขอบคุ ณ การแนะนํ า แบบ
งายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด
Use of Melayu for communication in daily life, conversation
in daily life such as greeting, saying thanks and simple introduction
emphasizing on listening and speaking skills

2100108

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Melayu for Communication and Learning Development
พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และการ
เขียน ในบริบทที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูให
ถูกตอง ฝกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน การแนะนํา
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ตนเอง การกลาวทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถามขอมูลทั้ง
ในและนอกประเทศ และฝกการเขียนประโยคที่ไมซับซอน

Development of Melayu in listening, speaking, reading and
writing skills in daily life, practice of reading aloud in Melayu correctly;
practice of Melayu conversations in different situations; selfintroduction, greeting, leave-taking, giving suggestion, inquiring
information nationally and internationally as well as practice of simple
sentence writing
2100115

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ถอยคําและสํานวนพื้นฐานที่ใชในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การปฏิ บัติงานและสาขาอาชี พ รวมถึ งการศึ กษาวัฒ นธรรมประเพณี ของประเทศ
เจาของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกตองเหมาะสม
Practice of English listening, speaking, reading, and writing for
daily communication; focusing on basic vocabulary and expressions
relating to working performance and career fields, studying on customs
and traditions of English speaking countries including appropriate social
etiquette

2100117

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers
การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและ
การเขีย นเพื่อให เกิ ดการสื่ อสารอย างมี ประสิ ทธิ ภาพถู กต องตามหลั กเกณฑ ทั้งใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอขอมูล การใหความรู การ
วิเคราะหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ เพื่อ
นําไปใชในสถานการณตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่การงานและการใช
ชีวิตประจําวัน
Practicing and developing Thai language used in listening,
speaking, reading and writing in order to communicate effectively in
accordance with the rules; both for daily life and career as well as
presenting, providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting
through process of academic research effectively and be able to use in
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various situations which is beneficial to the career and daily life

รหัสวิชา

2) วิชาเลือก
วิชาและคําอธิบายรายวิชา

ไมนอยกวา 2

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)

2100103

หลักการอานและการเขียนคําไทย
2(2-0-4)
Principles of Reading and Writing Thai Words
หลักเกณฑตาง ๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยที่ทําใหการ
อานและการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบ
คําที่มักเขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแกไขและ
เผยแพรการอานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง
Principles of reading and writing Thai words, study of factors
which affect to misreading and incorrect writing, collecting, analyzing
and comparing the words that are usually incorrectly in read and
written, discussing, summarizing, solution finding and promoting the
correct reading and writing Thai words

2100105

การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of speaking and reading skills in English
การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ฝก
การพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมี
ประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต
Effective development of speaking and reading skills in
English, practice of speaking both individual and groups, efficient class
presentation and reading practice; reading for comprehension; reading
newspapers, advertisements, and websites

2100106

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing Development
พั ฒ นาการอ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ให ส ามารถอ า นจั บ ใจความงาน
หลากหลายสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการเขียน
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ภาษาอั งกฤษที่ ถูกรูป แบบและหน าที่ เพื่ อนํ าไปใช ป ระโยชน ทั้งดานการศึกษาและ
อาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงานฯลฯ
Effective development of reading comprehension in different
fields and development of writing skill emphasizing on correct forms
and functions for educational and career purposes such as writing a
letter, filling in an application form, writing a report, etc.

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Melayu
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การ
เชื่อมประโยคพื้นฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายูฝกนําเสนอขอมูลในเชิง
ใหความรู ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม
Practice of listening, speaking, reading and writing skills,
study on basic sentence patterns; sentence combinations and Melayu
expressions, practice of giving information and expressing opinions in
accordance with social context application
2100110

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
การใช ภ าษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น บทสนทนาที่ ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดยเนน
ทักษะการฟงและการพูด ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได
Use of Chinese for communication in daily life, daily
conversations such as greeting, introduction, etc. with an emphasis on
listening and speaking skills and be able to apply in communicating
with native speakers

2100111

ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง
พู ด อ า น และเขี ย น เพื่ อ ความเข า ใจเรื่ อ งทั่ ว ๆ ไปในชี วิ ต ประจํ า วั น ให ส ามารถ
ประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได
Arabic alphabets, word and sentence formation processes,
practice of listening, speaking, reading and writing skills to understand
generality in daily life and be able to apply in communicating with
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native speakers
2100116

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2(1-2-3)
English for Communication 2
การฝ ก และพั ฒ นาการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย นภาษาอั ง กฤษ โดยใช
สถานการณจริงที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของรวมถึงการฝกทักษะการคิด
วิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ

Practice and development of listening, speaking, reading and
writing English through real situations in related careers; practice of
thinking skills, problem solving analyzing and decision making skills for
daily life and future career
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร

ไมนอยกวา 6

หนวยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

2100112

วิทยาการแหงความสุข
2(1-2-3)
Happiness Study
ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิง
บวกเห็นคุณคาในตนเอง ผูอื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
ในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน
การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
Definition and scope of physical and mental happiness,
being optimistic, self -appreciated and also other surroundings,
multicultural adjustment, emotional quotient for living and coexisting,
practice of doctrine, morality, ethics, social regulations, and agreement
for peaceful coexisting in society

2100113

สุนทรียวิจักขณ
2(2-0-4)
Aesthetics Approach
ปรัชญาวาดวยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวของกับ
กระบวนทัศน การรับรูความงาม ผานภาพ เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ
ทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่นสูสากลทั้งในดานแนวคิด
เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต
Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic
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perspective, perception of beauty through pictures, sounds,
movements, and artistic experiences, local and international artistic
patterns in terms of ideas, techniques, and methods in creating and
applying to real life situations

2100114

สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Information For Life Long Learning
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพื่ อการเรี ยนรู
ตลอดชีวิต แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธี การแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาใช เ พื่ อ การศึ ก ษา ค น คว า ด ว ยตนเอง วิ ธี ก ารนํ า เสนอผล
การศึกษาคนควาตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน
Meanings, roles, and importance of information for life-long
learning, information sources and accessing, information searching and
collecting method for self-access learning, presenting finding results by
using standard forms and steps

2100118

ความจริงของชีวิต
Truth of Life

2(2-0-4)

ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชใน
การแกปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบ ตาง
ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความ
จริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสู
ความสงบสุขของชีวิตและสังคม
Meaning of life, living in today society with science and
information technology, applying truth and religious in problem solving
and intellectual developing, life and society, moral and ethics
development based on religious precepts, peaceful life and society,
different worldview perception, advantages and disadvantages
analyzing of worldviews in order to find out truth and meaning of life
to be a perfect human being and leading to a peaceful life and society
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2100119

การพัฒนาตน
2(2-0-4)
Self Development
หลั ก การและองค ป ระกอบตลอดจนป จ จั ย ของพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย
กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและ
จริ ย ธรรม การป องกั น และการจั ดการความเครี ย ด การสร างมนุ ษยสั มพั น ธ การ
ทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง

Principles, elements, as well as factors of human behavior,
emergence process and self- development, emotional intelligence and
ethics development, prevention and stress managing, human relations
creating, teamwork and conflict managing
2100120

รหัสวิชา
2150101

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ น ทรี ย ศาสตร เ ชิ ง ความคิ ด กั บ สุ น ทรี ย ศาสตร เ ชิ ง
พฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญของ
การรับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว สู
ทัศนศิลป ศิลปะ คีตศิลปและการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการ
รําลึก ความคุนเคยและนําเขาสูความซาบซึ้ง เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของความ
ซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying
differences in science of beauty, importance and backgrounds of
visual, hearing and movement perception towards visual arts, arts,
music arts and performance through perception process of value,
recognition, familiarity which lead to appreciation and obtaining
experiences of aesthetic appreciation
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
วิชาและคําอธิบายรายวิชา

ไมนอยกวา

6

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)

สังคมภิวัตน
2(2-0-4)
Socialization
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน
และสั ง คมโลก กระแสโลกา-ภิ วั ต น ปรากฏการณ ธ รรมชาติ ที่ ส ง ผลต อ การ
เปลี่ย นแปลงของสั งคมในด านตาง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง
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Relationships between human beings and environments in
Thai society; ASEAN and world societies, globalization and natural
phenomenon impacting on the changing of society in various
dimensions including culture, tradition, economics and political affairs

2150102

การจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
Social Management
วิ เ คราะห ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม เพื่ อ นํ า ไปสู กระบวนการ
จัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถิ่น
Analysis of multi-cultural diversity leading to natural
resources management and environments concerning community;
concepts of sufficiency economy philosophy; utilizing appropriate
technology for living in local community

2150103

ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2(1-2-3)
Life Skills and Public Mind
ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบที่สําคัญ
ของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิง
บวก การคิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ
ความเครียด รวมทั้งการใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการสรางจิตสํานึก
สาธารณะ เพื่อนําไปสูการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันติ
Meanings and importance of life skill including important
elements of life skill; globalization, thinking skills, decision making,
creative thinking, positive thinking, analytical thinking and emotional
intelligence; development of interpersonal relationships and
communication, self-management skills and stress management;
emphasis on public mindedness and public consciousness in order to
be peaceful coexistence

2150108

ทักษะในการดําเนินชีวิต
2(1-2-3)
Skills for Life
ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม
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เกี่ยวกับการวิเคราะห การประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค ความเห็นใจผูอื่น
ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การตัดสินใจและแกไข
ปญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณและความเครียด และการเลือกกิจกรรม
เพื่อผอนคลายความตึงเครียด

Significance and elements of living skills in new societies
concerning analysis, situation assessment, creative thinking, sympathy,
social responsibilities, human relations and communication; decision
making and problem solving in daily life; emotional and stress
management; activities for stress relief
2150109

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
2(1-2-3)
Life and Thai Culture
เอกลั ก ษณ ท างสั ง คม วั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น และวั ฒ นธรรมไทย
ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การ
สรางจิตสาธารณะเพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตน
เพื่อความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ
Social identity, local and Thai culture; significance of human
relations, human nature, psychological process; public consciousness
creation in order to build interpersonal relationship and community;
self-development for the advance in life and career; religious principles
application to life and career
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ไมนอยกวา 6

หนวยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

4100101

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ย การเชาซื้อ บั ญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพื่อการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
Principle and thinking process; giving reasons; financial
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mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and
fundamental statistics to apply in daily life
4100102

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for the Quality of Life Development
วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม
และการสงเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Scientific approach, scientific process and scientific attitude;
importance and impact of science, technology and environment;
health promotion for life quality development

4100103

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Information Technology in Daily Life
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
Introduction to computers, information technology;
computer application in daily life, data warehouse application; laws
with ethics in using information system and its security system

4100108

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Science in Daily Life
พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟา
ในบาน อุปกรณไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ พลังงานใน
การดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตางๆ ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช
ในชีวิตประจําวัน การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
ผลผลิ ต ทางการเกษตรและผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมโดยใช ค วามร อ น ความเย็ น
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา
Energy and its sources; electric energy and electricity
generation, electric circuits in houses and electrical equipment;
principles of electrical devices, energy for living; human organ systems,
heredity; chemical using in daily life; using microorganism in food
industries; agricultural and industrial production management with heat,
cold, radiochemical, packaging and storage

4100109

การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

2(1-2-3)
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Sports for the Quality of Life Development
กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ
หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติใน
การเลนกีฬาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกัน
การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเลนกีฬาและการละเลนพื้นเมืองในทองถิ่น พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะ การเปนผูนํา
Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports
competition; principles and how to choose sports for its individual
potential; conduct of principles for playing sports at maximum benefits
to body, emotion and society; injury prevention from sports and basic
first aid; utilizing sports skill and developing life quality with sports and
traditional games; personality development promoting leadership
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

93
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หนวยกิต
หนวยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3120201

กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย
3(3-0-6)
Business Laws and Legal Environment
หลั ก กฎหมายและวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง อํ า นาจหน า ที่ ก าร
ดําเนิ นงานและการยกเลิกประกอบธุร กิจ ในธุร กิจแบบหางหุนสวนสามัญ หาง
หุน สว นสามัญนิ ติบุ คคล ห างหุ นส วนจํ ากั ด บริษัทจํ ากัดบริ ษัทมหาชนจํ ากั ด และ
รูปแบบอื่นๆ กฎหมายวาดวยบุคคล นิติกรรม สัญญา รวมทั้งหลักทั่วไปของเอกเทศ
สัญญาบางประเภทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดแก ซื้อขาย เชาทรัพย
เชาซื้อ จางแรงงาน ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหนา ประนีประนอมยอม
ความ ตั๋วเงิน ประกันภัย และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค
อีกทั้ง พระราชบั ญญั ติ หลั กทรัพยและตลาดหลั กทรัพย และพระราชบั ญญั ติการ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว
Law and practices with regard to establishment, authority on
operation and abolishment of ordinary partnership, registered business
ordinary partnership, limited partnership, limited company, public
limited company, and others, law of person, justice act, contract as
well as general principles of specific contract regarding to Civil and
Commercial Code such as trade, renting, hire- purchasing, employment,
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guarantee, mortgage, pledge, agency, broker, compromising, bill,
insurance, and the Act of Promulgating Liability for misuse of cheque,
the Securities and Exchange Act, and also the Foreign Business Act

3120302

3122101

สถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Statistics
ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญของสถิติ วิธีทางสถิติ การรวบรวมและ
นําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ การแจกแจงความถี่ การสุมตัวอยาง การวัดแนวโนม
เขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย ความนาจะเปน การประมาณคา การทดสอบ
สมมติฐาน การทดสอบไคสแควส การวิเคราะหความแปรปรวน การทดสอบสถิติที่ใช
พารามิเตอรและไมใชพารามิเตอร การวิเคราะหสมการถดถอยเพื่อพยากรณแนมโนม
ทางธุรกิจ การวิเคราะหสหสัมพันธ การใชเลขดัชนี และการประยุกตใชสถิติ
ในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบ
คาสถิติตาง ๆ
Meaning, scope, importance of statistics, statistical methods,
data collecting and data presenting in various forms, frequency
distribution, sampling, measurement of central tendency, measurement
of dispersion, probability, estimation, hypothesis testing, chi-square
test, ANOVA testing, parametric and nonparametric testing, regression
analysis for business trends forecasting, correlation analysis, using
indices, application of statistics in business as well as software using for
data analysis and comparing statistical value
การบัญชีขั้นตน 1
3(2-2-5)
Accounting 1
ความหมาย วั ตถุป ระสงค ของการบั ญชี ประโยชน ของข อมู ล ทางการ
บัญชี ประวัติของวิชาชีพบัญชี แนวคิดกฎเกณฑขอบังคับทางบัญชีแมบทการบัญชี
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี
การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป และผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป
การจัดทํางบทดลอง การปรับปรุงและปดบัญชี กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับ
กิจการใหบริการและกิจการซื้อขายสินคา
Meaning and purposes of accounting, benefits of accounting
information, history of accounting profession, concept and regulations
of accounting, accounting principles and methods according to double-
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entry system, accounting entry according to accounting cycle,
accounting records through ledger account, trial balance preparation,
adjusting and closing account, work sheet, financial statement for
service and trade business

3123101

ภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Taxation
หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตาง ๆ ตามประมวล
รัษฎากร และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอันไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติ
บุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีศุลกากร ภาษี
สรรพสามิต และอากรแสตมป และภาษีทองถิ่น
Criteria, assessment process, and tax collection according to
the Tax Code and other related taxes including personal income tax,
corporate income tax, VAT, Specific Business Tax, non-resident
withholding tax, tariff, excise tax, revenue stamp and local taxes

3123302 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 3122101 การบัญชีขั้นตน 1
Pre-requisite
: 3122101 Accounting 1
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนใน
การจั ด สรรเงิ น ทุ น การจั ด หาเงิ น ทุ น มาเพื่ อ ใช ใ นการดํ า เนิ น การของธุ ร กิ จ การ
วิ เ คราะห แ ละการวางแผนการเงิ น การพิ จ ารณาโครงการลงทุ น ตลาดการเงิ น
โครงสรางทางการเงิน คาของทุน นโยบายเงินปนผล และการบริหารความเสี่ยงทาง
การเงิน
Scope and nature of the role of finance in business, the
goals and priorities of the financial business focusing on a better
understanding of the basic principles on the allocation of funds,
funding for the operation, financial analysis and planning, project
consideration, financial Market, financial structure of the capital
dividend policy and management of financial risk
3124101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมายและความสําคัญของการตลาด แนวทางการศึกษาวิชาการ
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ตลาด แนวความคิดการจัดการทางการตลาด สภาพแวดลอมทางการตลาดพรอม
วิธีการวิเคราะห เปาหมายธุรกิจ แรงจูงใจและพฤติกรรมผูบริโภค ประเภทของตลาด
และสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจจําหนายสินคาและธุรกิจบริการ รวมถึง
จรรยาบรรณทางการตลาด

Definition and importance of marketing, approaches to
marketing, marketing management concept, analysis marketing
environment, business goal, motivation and consumer behavior, market
type, marketing mix for goods and service business, and marketing ethic
3126101

หลักการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
Principles of Business Management
หลักการพื้นฐานทางธุรกิจ รูปแบบในการประกอบธุรกิจ ประเภทของ
ธุรกิจ สภาพแวดลอมและความเสี่ยงทางธุรกิจ กระบวนการจัดการ รวมถึงศึกษา
หนาที่หลักในการบริห ารธุรกิจ ในดานการตลาด การผลิต การเงินและบัญชี การ
บริหารองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย และพฤติกรรมองคการ ตลอดจนศึกษา
การประยุ ก ต ใ ช แ นวพระราชดํ า ริ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการบริ ห ารธุ ร กิ จ รวมถึ ง
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
Basic principle of business, form of business, type of
business, environment and business risk, management process, major
function of business management in marketing, production, finance and
accounting, organization administration, human resource administration,
organization behavior, application of sufficiency economy on business
administration and ethics of business

3126202

การจัดการการดําเนินงาน
3(3-0-6)
Operations Management
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด การเลือกทําเลที่ ตั้ง การออกแบบ
และการวางผังกระบวนการ การพยากรณ การวางแผน การจัดการคุ ณภาพ การ
บํ ารุ งรั กษา การจั ด การสิ น ค าคงคลั ง และระบบคลั งสิ น ค า เครื่ องมื อและเทคนิ ค
ความรูพื้นฐานของโปรแกรมสําเร็จ รูปเพื่อการจัดการการดําเนินงาน และกลยุทธ
ดานการผลิตสินคาและบริการ รวมถึงแนวคิดดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
Meaning, significance, concept, location, design and process
layout, forecasting, planning, quality management, maintenance,
inventory management, warehouse system, equipment and techniques,
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basic knowledge of computer program for management and
implementation, strategy of production and service and the logistics
management and supply chain

3126203

การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Management
ความเป น มา ทฤษฎี แ ละหลั ก การในการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย
ขอบข ายหน าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและขั้ น ตอนในการจั ด การทรั พยากรมนุ ษย การ
วิเ คราะห งาน การวางแผนกํ าลั งคน การสรรหา การคั ดเลื อก การฝกอบรม การ
พัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม
สารสนเทศเพื่ อการจั ดการทรั พยากรมนุ ษย รวมถึงจริ ยธรรมทางธุ รกิ จและความ
รับผิดชอบตอสังคม
Background, theory and principle of human resource
management, scope of responsibility and process of human resource
management, work analysis, manpower planning, selection, training,
development, performance assessment, current performance
evaluation system, information for human resource management and
business ethics and social responsibility

3129101

เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
Economics for Business
การประยุ ก ต ห ลั ก และทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร เพื่ อ ใช ใ นด า นธุ ร กิ จ
พฤติกรรมผูบริโภค การผลิต การตลาด รายไดประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลัง
การคาระหวางประเทศ วัฎจักรธุรกิจ และการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ
Application of principle and theory of economics on
business, customer behavior, production, marketing, national income,
monetary policy, fiscal policy, international trade, business cycle and
the study of economic impact

3132101

โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเตอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ
3(2-2-5)
Software Package and Internet services for Business
การพิ มพ เอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษด วยคอมพิว เตอร การ
ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการงานเอกสาร โปรแกรมคํานวณ โปรแกรม
นํ า เสนอผลงาน ระบบเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ตและการประยุ กต ใช ใ นงาน การนํ า
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โปรแกรมสําเร็จรูปบนอุปกรณ เคลื่อนที่มาใชในงานธุรกิจ
Thai and English typing through computer, application of
computer program on document management, calculating program,
presentation program, internet network and its application, the use of
Application from mobile equipment for business

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
1) วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

54
36

หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-อ)

3123103 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Accounting
บทบาทและความสําคัญของขอมูลการบัญชีเพื่อการจัดการ ทั้งทางดาน
การวางแผน การควบคุม การวัดผลปฏิบัติงาน และการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของธุรกิจ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว การจัดการตนทุนเพื่อสรางประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของธุรกิจ การวิเคราะหขอมูลทางการบัญชีการเงินเพื่อการจัดการ
Role and importance of accounting information for
management including planning, controlling, performance evaluation and
short-term and long-term decision making, cost management for
improving effectiveness of a firm’s operation, the analysis of accounting
information for business management
3123104 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
3(3-0-6)
Financial Institutions and Markets
บทบาทและหนาที่ของตลาดเงิน และตลาดทุน หลักการและขอบเขต
การดําเนินงานของสถาบันการเงินไทย สถาบันการเงินตางประเทศ ปญหาและนโยบาย
ในการดํ าเนิ น งานของสถาบั น การเงิ น ต าง ๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ
ปจจุบัน
Roles and functions of financial market and capital market,
principles and scopes of Thai financial institutions, foreign financial
institutions, problems and operational policies of financial institutions,
according to current situations
3123206 ระบบสารสนเทศทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Information System
ความหมายและบทบาทระบบสารสนเทศทางการเงิน การออกแบบและ
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การวิเคราะหระบบสารสนเทศทางการเงินภายในองคการที่สัมพันธไปยังจุดตัดสินใจ
ตางๆ ความสําคัญของขอมูลสารสนเทศ โครงสรางของระบบสารสนเทศ โครงสราง
ของฐานขอมูล ฮารดแวร ซอฟตแวร และเทคโนโลยี สื่อสารระบบสารสนเทศทั้งภายใน
และระหว างองคกร เพื่ อนํ าไปประยุกตใชในระบบสารสนเทศทางการเงิ น รูป แบบ
สารสนเทศทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร
Meaning and roles of financial information system, financial
designing and information analyzing of financial information system in
organization relating to decision points, the importance of information,
the structure of the information systems, the structure of database,
hardware, software and technology, communication systems both within
and between organizations for applying to financial information system,
types of financial information system to support executive decisions
3123207 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Statements Analysis
เทคนิคและวิธีการวิเ คราะหรายงานทางการเงินของธุรกิจ ขอมูลการ
บัญชีที่มีผลตอการวิเคราะหรายงานทางการเงิน การวิเคราะหงบการเงินและการจัดทํา
รายงานทางการเงิน วิธีการแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการ วิเคราะหรายงานทาง
การเงินของธุรกิจ ตลอดจนการวิเคราะหรายงานทางการเงินของธุรกิจเฉพาะ
Techniques and analytical methods of financial statements,
accounting information affecting on financial reports analysis, financial
statements analysis and preparation of financial reports, error solutions
of the analysis of financial report including the analysis of financial
reports of the specific businesses
3123210 การจัดการธนาคารอิสลาม*
3(3-0-6)
Management of Islamic banks
การบริห ารจั ดการทรัพยากรขององค กรโดยผู มีอํานาจหน าที่ เพื่ อให
สามารถบรรลุเปาหมายดวยคุณความดี ดวยความถูกตองและสอดคลองกับแนวทางอัน
เปนมาตรฐานสากล การสรางมูลคาแกกิจการ การพัฒนาและการกํากับดูแลในการ
ประกอบธุรกิจ
Organizational resource management by authorities to
achieve goals with merit, accuracy and relavant to international
standard, value creation in business, development and supervision in
business
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3123315 การจัดการธนาคารพาณิชย
3(3-0-6)
Commercial Bank Management
ลักษณะและบทบาทของการเงิ น และการธนาคาร ระบบการเงิ น และ
ระบบการธนาคารพาณิชย นโยบายและการจัดการของธนาคารพาณิชยในดานการให
สินเชื่อ การลงทุน การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เครื่องมือและเครดิตประเภท
ตาง ๆ การจัดการกองทุนรวมและหลักทรัพยและการจัดหาเงินทุนของธนาคารพาณิชย
Natures and roles of finance and banking, financial systems
หมายเหตุ * and
หมายถึcommercial
ง รายวิชาที่เปนbanking
อัตลักษณขsystems,
องหลักสูตร policies and commercial bank
management in terms of loans, investment, foreign currency exchange,
financial instruments and types of credit, fund management, asset
management and financing of commercial bank
3123316 การบริหารการเงิน
3(3-0-6)
Financial Management
การวิเคราะหความเสี่ยงและผลตอบแทน การกําหนดมูลคาธุรกิจ เทคนิค
การตัดสินใจลงทุน ภายใตสภาวการณตาง ๆ ทฤษฎีโครงสรางเงินทุน นโยบายการ
จายเงินปนผล เทคนิคการจัดหาเงินทุน การขยายกิจการ การปรับปรุง การรวมและ
การเลิกกิจการ การจัดการทางการเงินและการประยุกตใชในธุรกิจ ภายใตสภาวการณ
ตาง ๆ
Risk analysis and return, defining business values, investment
decisions techniques under different circumstances, capital structure
theories, dividend policy, financing techniques, business expansion,
improvement, merger, liquidation, financial management for
implementing in various business circumstances
3123317 หลักการลงทุน
3(3-0-6)
Principles of Investment
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยทั่วไป และการลงทุนใน
หลักทรัพยตามหลักศาสนาอิสลาม ลักษณะการประเมินมูลคาหลักทรัพย ความเสี่ยง
ผลตอบแทน หลักการลงทุนในหลักทรัพย การวิเคราะหหลักทรัพย การจัดการกลุม
หลักทรัพย และการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยและการสรางความมั่งคั่งใหแกผูลงทุน
Fundamentals of investment in securities and investment in
securities in accordance with Islamic principles, valuation of securities,
risk
and return, principles of investment, security analysis, portfolio
management, asset investment decisions, and wealth creation for
investors
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3123318 การเงินและการธนาคารระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Finance and Banking
บทบาทและหน า ที่ ข องตลาดเงิ น ระหว า งประเทศ การบริ ห ารอั ต รา
แลกเปลี่ยน ระบบการเงินระหวางประเทศ ตลาดปริวรรตเงินตรา การบริหารเงินทุน
หมุ น เวี ย นระหว า งประเทศ การวิ เ คราะห แ ละพยากรณ อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ตางประเทศ ตลอดจนเอกสารทางการคา
Role and duty of international money market, exchange rate
management, international monetary system, foreign exchange markets,
international working capital management, analysis and forecasting
international monetary exchange, including trade documents and
international finance
3123319 สัมมนาทางการเงินและการธนาคาร
3(2-2-5)
Seminar in Finance and Banking
การวิเคราะหและการอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคาร
โดยเฉพาะการเงินตามหลักศาสนาอิสลามพรอมทั้งนําเสนอและอภิปรายผล
Analysis and discussion on finance and banking issues
focusing on Islamic finance and banking for presentation and discussion
3123434 หลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพการเงิน
3(3-0-6)
Financial Professional Ethics
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ หลั ก จรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ การเงิ น ความ
ซื่อสัตย ความเปนกลาง ความรับผิดชอบตอสาธารณะ หลักปฏิบัติของการประกอบ
ธุร กิจ และมาตรฐานการปฏิ บัติ ความรูความสามารถทางวิช าชี พ ความขัดแย งทาง
ผลประโยชน การปฏิบัติตอลูกคาและนายจาง
Basic principles of financial professional ethics, loyalty,
neutrality, public responsibilities, principles of business operations and
operational standards, professional knowledge, conflict of interests, to
treat customers and employers
3123435 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเงิน
3(2-2-5)
Research Methodology for Finance
ความหมาย วัตถุประสงค และประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอน
และระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ฝกปฏิบัติการวิจัย และนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนทาง
การเงิน
Meaning, objective, and business research approach, steps
and research methodologies, practice in conducting business research,
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implementation of research results for financial benefits

2) วิชาเอกเลือก
รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

ไมนอยกวา

15

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)

3123205 การเงินสวนบุคคล
3(3-0-6)
Personal Finance
ตัวแบบการเงินสวนบุคคล เทคนิคการจัดการทางการเงินสวนบุคคล การ
วางแผนและการตัดสินใจดานการซื้อดวยเงินและเงินเชื่อ การออม การจัดหาที่อยูอาศัย
การประกันภัย ภาษีเงินไดและการวางแผนทางการเงิน เมื่อครบเกษียณอายุการทํางาน
และการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยและสินทรัพยอื่น
Personal financial model, personal financial management
techniques, planning and buying decisions with cash and credits, saving,
housing, insurance, income tax and financial planning after retirement, and
investment decisions in securities and other assets
3123208 วาณิชธนกิจ
3(3-0-6)
Investment Banking
บทบาท หลักการ และความสําคัญของวาณิชธนกิจ องคกรและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับวาณิชธนกิจในประเทศไทย ขั้นตอนของการออกและเสนอขายหลักทรัพย
การวิเคราะหธุรกิจ การปรับโครงสรางเงินทุนเพื่อสรางมูลคาใหกับกิจการและผูลงทุน
การแปรรูปองคกรธุรกิจ อาชีพที่เกี่ยวของกับวาณิชธนกิจ
Roles, principles and importance of investment banking
organizations involving in investment banking in Thailand, the procedure
of security issuing and offering , business analysis, capital restructuring to
create value for business and investors, mergers and acquisitions,
investment banking career paths
3123209 การวิเคราะหหลักทรัพย
3(3-0-6)
Securities Analysis
ป จ จั ย สํ าคั ญ ในการวิ เ คราะห ห ลั ก ทรั พย ชนิ ดของหลั กทรั พ ย หลั ก การ
จัดสรรการลงทุนในหลักทรัพย การเลือกกลุมหลักทรัพย โดยใชแบบจําลองภายใตความ
เสี่ ย ง การวิ เ คราะห มู ล ค า ที่ แ ท จ ริ ง และการเปลี่ ย นแปลงราคาของหลั ก ทรั พ ย การ
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คาดคะเนกําไรสุทธิและเงินปนผล และการประเมินมูลคาหลักทรัพย
Important factors in securities analysis, types of securities,
asset allocation, portfolio management based on risk model, actual value
analysis and changing security prices, forecasting earnings and dividends,
and security valuation
3123211 สหกรณอิสลาม*
3(3-0-6)
Co-operative of Islamic
ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับสหกรณ องคประกอบของสหกรณ สถานการณ
และมูล เหตุ การกําเนิดรูปแบบตางๆ ของสหกรณ หลักการทั่ว ไปของสหกรณ อิสลาม
วิวัฒนาการรวมถึงหลักสากลตางๆ ประเภทของสหกรณและการผสมผสานของระบบ
สหกรณอิสลาม
Principle of Islamic Co-operative, element of Isamic
Co-operative, establishment of various forms of Co-operatives, general
principles of Islamic Co-operatives, evolution and international principles
of Co-operatives, types of Co-operative of Islamic including system
combination in Co-operative system of Islamic
3123212 การเงินอิสลาม*
3(3-0-6)
Islamic Finance
บทบาท และความสําคัญของการเงินอิสลาม รากฐานของการเงินอิสลาม
หลั ก ชารี อ ะห แ ละกรอบมาตรฐานของการเงิ น อิ ส ลาม ริ บ า(ดอกเบี้ ย ) และสิ่ ง ที่ ต อ ง
หลีกเลี่ยง ประเภทของริบา ความไมแนนอนและขอหามในการเงินอิสลาม การพนันและ
ขอหามทางการเงินอิสลาม
Roles and importance of Islamic finance, foundation of Islamic
finance, principle of Shariah and standard framework of Islamic finance,
Riba (interest) and prohibition, category of Riba, uncertainty and
prohibition in Islamic finance, gamble and prohibition in Islamic finance
3123213 กฎหมายการเงินอิสลาม*
3(3-0-6)
Islamic Finance law
แนวคิ ด และหลั กชาริ อะฮ ข อ สํ าคั ญ ๆ ที่ เ ป น พื้ น ฐานของระบบการเงิ น
อิสลาม กําหนดสวนแบงผลกําไร การควบคุมราคาและการบิดเบือนราคา การรวมลงทุน
รายไดอันมิชอบ การทําหนาที่ผูรักษาทรัพยสิน การใหเชาทรัพยสิน รวมทั้งปจจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
Concept and Shariah principles of the basis of Islamic finance,
profit and sharing agreement, price controlling and price distortion, co-
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investment, unearned income, being a trustee partnership, leasing as well
as other related factors

3123214 การบริการทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Services
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิ
ชาที่เปนและความสํ
อัตลักษณขาองหลั
กสูตร
บทบาท
คัญของการตลาดการเงิ
นและการบริการทางการเงิน
ประเภทของตลาดการเงิน วิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาดการเงินและการบริการ
การแบงสวนตลาด การกําหนดตลาดเปาหมาย และพฤติกรรมของนักลงทุน การกําหนด
กลยุทธการตลาดสําหรับนักลงทุนทางการเงิน
Roles and importance of financial market and service, the
significant of financial services, types of financial market, analysis of
financial market and service environment, defining target market, investor
behavior, financial investor’s strategy
3123320 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ
3(3-0-6)
Source of Fund Management
แหลงเงินทุนของธุรกิจกลยุทธและเทคนิคในการจัดหาเงินทุน ของธุรกิจ
ไดแก การจัดหาเงินทุนระยะสั้น การจัดหาเงินทุนระยะปานกลางและระยะยาว โดยมี
หลักทรัพยของกิจการค้ําประกัน หรือการเพิ่มทุนโดยออกหุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนกู
การเชา คาของทุน ตลาดหลักทรัพย และนโยบายในการจายเงินปนผล
Funding source, tactics and techniques for financing such as
short-term financing, medium-term and long-term financing with securities
of business or recapitalization by issuing common shares , preference
shares, debenture, leasing, stock market fund value, dividend policy
3123321 การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
3(3-0-6)
Working Capital Management
การตั ดสิน ใจและป ญหาที่ธุร กิจต องเผชิญในการดํ าเนิ นงานดานการเงิ น
ระยะสั้นทั้งภายในและตางประเทศ การพยากรณและการบริหารเงินสด ความสัมพันธ
ของธุรกิจกับสถาบันการเงิน การบริหารดานการลงทุนระยะสั้น ปญหาดานการบริหาร
สินคาคงเหลือและลูกหนี้การคา
Domestic and foreign short term capital management
decisions and problems, cash management and cash forecasting, business
and financial organization relationship, short-term investment
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management, inventory management problems and debtors

3123322 การวิเคราะหและประเมินโครงการทางการเงิน
3(3-0-6)
Analysis and Evaluation of Financial Project
หลักการและวิธีการวิเคราะหโครงการและประเมินคาทางการเงินของ
โครงการรวมทั้งหลักการและวิธีการประเมินความเปนไปไดของโครงการในเชิงธุรกิจและ
สั ง คม ทั้ ง ด า นการตลาด การผลิ ต การเงิ น ผลกระทบทางสั ง คม สิ่ ง แวดล อ ม การ
ประมาณกระแสเงินสดของโครงการและการหาผลตอบแทนของโครงการ
Principles and analysis method of project and valuation of
capital, principles and methods to assess the feasibility of project in terms
of business, society, marketing, producing, finance, social impact and
environment, cash flow forecasting of project and returns
3123323 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Risk Management
ความหมายและประเภทของความเสี่ ย งทางการเงิ น ป จจั ย ที่ ทําให เ กิ ด
ความเสี่ยงทางการเงิน ขั้นตอนและวิธีการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน เครื่องมือและ
นวัตกรรมที่ใชในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ตลอดจนการควบคุม ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
Meaning and types of financial risk management, factors of
financial risk, financial risk management processes and methods, financial
risk management tools and innovation, financial risk management
controlling and evaluation
3123324 การจัดการสินเชื่อ
3(3-0-6)
Credit Management
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 3153216 การบริหารการเงิน
Pre-requisite
: 3153216 Financial Management
ลักษณะขอบเขตการจัดการสินเชื่อและประเภทของสินเชื่อ การกําหนด
นโยบายในการใหสินเชื่อ การวิเคราะห การจัดการและการควบคุมสินเชื่อ แนวปฏิบัติใน
การเรี ย กเก็ บ หนี้ การจั ด การ จั ด การสิ น เชื่ อ ที่ มี ป ญ หา และตระหนั ก ถึ ง จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณในวิชาชีพทางการเงิน
Credit types and credit agreements, credit management
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policy, credit management controlling and analysis, colleting debt process,
doubtful credit management, financial and credit management ethics
awareness

3123325 การเงินและการธนาคารเพื่อการนําเขาและสงออก
3(3-0-6)
Financing and Banking for Import and Export
หลั ก การค า ระหว า งประเทศ กฎเกณฑ ใ นการนํ า เข า และส ง ออก
หลักประกันและความเสี่ยง มาตรการคุมกันทางการคาและขอตกลงทางการคาระหวาง
ประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน วิธีการดําเนินงานทางการเงินเพื่อการนําเขาและสงออก
ตลอดจนสถาบันการเงินที่เกี่ยวกับการนําเขาและสงออก
International trade principles, Import and export rules and
agreement, Insurance and risk in import and export, defensive measure
and trade agreement of international trade, exchange rate system,
financial process for import and export as well as financial institutions
involved in the import and export
3123326 ตราสารหนี้
3(3-0-6)
Debt Securities
การลงทุนตราสารหนี้และกลไกการทํางานของตราสารหนี้ในประเทศไทย
และที่เปนสากล โครงสรางของตราสารหนี้ การกําหนดราคา พฤติกรรมความเสี่ยง การ
ออกแบบตราสารหนี้ การวิเคราะหตราสารหนี้ที่มีลักษณะซับซอน กลยุทธการลงทุนและ
การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุมตราสารหนี้
Debt investment and mechanism of debt securities in
Thailand and international debt securities system, debt securities structure,
price specification, behavior risk, debt securities design complicated debt
securities analysis, investment strategy and risk management in debt
securities investment
3123327 ตราสารอนุพันธ
3(3-0-6)
Derivative Securities
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายลวงหนา สิทธิอนุพันธ เชน ตราสาร
สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ และตราสารแลกเปลี่ยน การกําหนดราคาของ
ตราสาร รวมทั้งการออกแบบกลยุทธที่เหมาะสมเพื่อเก็งกําไร หรือปองกันความเสี่ยงได
Basic knowledge of future/forward derivative securities such as
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option warrant, swap, derivative securities price specification including
strategy design for getting high profit and risk protection

3123328 หลักการประกันชีวิต
3(3-0-6)
Principles of Life Insurance
ความหมายและประโยชนของการประกันชีวิตตอครอบครัว สังคม ธุรกิจ
หลักและวิธีการดําเนินธุรกิจการประกันชีวิต ปจจัยที่ใชในการคํานวณเบี้ยประกันชีวิต
ประเภทของการประกันชีวิต การเก็บ เบี้ยประกันแบบเสนตรง เงินสํารองมูลคาเวนคืน
เงินสด กฎหมายและองคกรที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจประกันชีวิตและการประกัน
ชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม
Meaning and benefit of life insurance for family, society and
business, principles and processes in insurance business, factors of
insurance budget calculating, types of insurance, collecting linear interest,
reserving fund, cash return value, insurance law and insurance organization
including Islamic insurance
3123329 การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย
3(3-0-6)
Risk Management and Insurance
ลักษณะความเสี่ยงภัยและความเสียหายทางการเงิน ประเภทของความ
เสียหาย วิธีบริหารความเสี่ยงภัย ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอความเสี่ยงภัย หลักการประกันภัย
การบริหารองคการประกันภัย การพิจารณาเลือกผูรับประกัน การประกันตอ การควบคุม
ธุรกิจประกัน ความรูเบื้องตนของการประกันภัยแขนงตางๆ
Risk and financial damage, type of financial damage, risk
management method, factors of risk, principle of insurance, insurance
organization management, choosing insurer, reinsurance, insurance
business controlling, basic knowledge of various insurances
3123330 การจัดการประกันวินาศภัย
3(3-0-6)
Non-life and Insurance Management
ประเภทของความเสี่ ยงภัย และประเภทของความเสีย หายที่เ กิดขึ้น แก
สินทรัพย รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดภาระหนี้ ธุรกิจการประกันภัยตอ การบริหาร
องค กรและบทบาทของภาครั ฐ ในการส งเสริมธุ รกิ จ ประกัน วิ นาศภัย การบริ ห ารการ
ประกันภัยตอการบริหารการเงิน
Types of risk and types of damage in asset, risk dealing to
debt, reinsurance business, organization management and government
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responsibility in non-life insurance management, insurance management
with financial management

3123331 การประกันภัยทางทะเล
3(3-0-6)
Marine Insurance
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ แ ละกฎเกณฑ โ ดยทั่ ว ๆ ไป ของกฎหมายการประกั น ภั ย
กรมธรรม ประกันภัยทางทะเลฉบับใหมของ ลอยด, เงื่อนไขความคุมครองสําหรับตัว
สินคาและตัวเรือซึ่งเปนกฎเกณฑเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นมา เงื่อนไขการคุมครอง ตลอดจนการ
ประเมินและการชดใชคาเสียหายระหวางคูสัญญา
Measure and regulation of marine insurance, marine insurance
law, Lolyds, institute clause’s law in term of products and ship, protection
agreement and evaluation of contract parties
3123332 การประกันภัยและสภาพแวดลอม
3(3-0-6)
Insurance Business
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีที่มีผลตอการดําเนินธุรกรรมของบริษัทประกันภัย การจัดระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการและควบคุมความเสี่ยงภัย การกําหนดแผนงานและหลักการประกันภัยตะ
กาฟุล
Environment changing in term of law, society, economics and
technology effecting to insurance transaction processes, information
management for controlling risk, principles and plan for Takaful insurance
3123333 ศาสนบัญญัติอิสลามสําหรับนักการเงินและการธนาคาร*
3(3-0-6)
Islamic Jurisprudence for financier and banker
หลักการอิสลามที่กอใหเกิดความสงบสุข กิจกรรมที่มีเสถียรภาพตั้งอยูบน
พื้นฐานของทรัพย การมีตัวตนของทรัพย การดําเนินกิจกรรมทางการเงินที่อยูในรูปตัว
เงินสมมุติ ศาสนบัญญัติที่เกี่ยวกับการซื้อขายและหนี้ หลักการผอนปรนหนี้สิน
Islamic concept for peace creation and stable activities
in terms of asset, financial transaction in cash module, Jurisprudence
concept of trade and debt, debt indulgence
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3123436 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
3(3-0-6)
Planning
หมายเหตุ *Financial
หมายถึง รายวิ
ชาที่เปนand
อัตลัControl
กษณของหลักสูตร
เทคนิ คการวางแผนทางการเงิ น เทคนิ คเกี่ ย วกั บ การพยากรณ ย อดขาย
เทคนิคการวางแผนกําไร เครื่องมือในการวางแผนและควบคุม พฤติกรรมตนทุนและการ
วิเคราะหทางการเงิน การจําลองเหตุการณ เครื่องมือและตัวแบบทางคณิตศาสตร
Financial planning techniques, sales forecasting techniques,
profit planning techniques, planning and control tools, cost behavior, and
financial analysis, simulation, and mathematical tools and models
2.3 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ

ไมนอยกวา

9 หนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
3123437 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษาธุรกิจทางการเงิน 3(270 ชั่วโมง)
และการธนาคาร
Business Cooperative Education Preparation in Finance
and Banking
หลั ก การ แนวคิ ด กระบวนการสหกิ จ ศึ ก ษาและระเบี ย บข อ บั ง คั บ ที่
เกี่ยวของ เทคนิคในการสมัครงาน ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานใน สถานประกอบการ
เพื่ อ นํ า ไปพั ฒ นาตนเองตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ของแต ล ะสาขาวิ ช าเช น การพั ฒ นา
บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ การ
ทํางานเปนทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียน
รายงาน เทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการและการฝกปฏิบัติจริง
Principle, concept, cooperative education process and related
regulations, technique of job application, basic knowledge for working in
the workplace in accordance with occupational standard, personality
development, English, information and communication technology,
human relation, teamwork, quality management system in the workplace,
report writing, academic presentation technique and practice
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3123438 สหกิจศึกษาธุรกิจทางการเงินและการธนาคาร
6(600 ชั่วโมง)
Business Cooperative Education in Finance and Banking
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 3123437 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
และสหกิจศึกษาธุรกิจทางการเงินและการ
ธนาคาร
Pre-requisite
: 3123437 Business Cooperative
Education Preparation in Finance
and Banking
การปฏิบัติงานจริงในหนวยงานประเภทตาง ๆ โดยการปฏิบัติงานและการ
ทํารายงานจะตองอยูภายใตการดูแลของผูบริหารแตละหนวยงานและอาจารยที่ปรึกษา
เปนเวลาไมนอยกวา 600 ชั่วโมง หรือไมนอยกวา 16 สัปดาห โดยเนนการปฏิบัติจริง
Business Cooperative Education Preparation is prerequisite
with grade level of D higher up, practice in the organization under the
supervision of administrators and advisors with at least 600 hours or
16 weeks of actual, practice
3123439 การฝกประสบการณวิชาชีพการเงินและการธนาคาร
6(600 ชั่วโมง)
Professional Internship in Finance and Banking
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 3123437 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
และสหกิจศึกษาธุรกิจ
Pre-requisite
: 3123437 Business Cooperative
Education Preparation
ฝกประสบการณวิชาชีพดานการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะการเงินและการ
ธนาคารในหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใตการควบคุมดูแลของ
อาจารยนิเทศก โดยนําความรูทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใช
ในสถานการณจริง การวางแผน การควบคุม และการติดตามผลการจัดฝกประสบการณ
โดยใหฝกประสบการณ หรือทําโครงการพิเศษหรือทําภาคนิพนธ
Professional internship especially in banking and financial field
at government departments, state enterprises or private businesses, under
the supervision of the supervisors, implementing theoretical and practical
knowledge in real situations, planning, controlling and evaluate the
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internship experiences by field experience or making special project or
term paper

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขบัตรประจําตัวประชาชน

สําเร็จการศึกษา ปที่
ภาระการสอน
จาก
สําเร็จ
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
การ
มหาวิทยาลัย
2559 2560 2561 2562 2563 2564
ศึกษา
1. นายสัสดี กําแพงดี
บธ.ม.(การเงินและ มหาวิทยาลัย
2554 8 8 8
8
8
8
อาจารย
การธนาคาร)
วงษชวลิตกุล
บธ.บ.(การเงินและ มหาวิทยาลัย
2548
การธนาคาร)
เทคโนโลยี
ราชมงคล
2. นางสาวจรินรัตน วรวงศพิทักษ บธ.ม. กลุมวิชาการ มหาวิทยาลัย
2549 15 15 15 15 15 15
อาจารย
เงินและการธนาคาร รามคําแหง
วท.บ.(สถิติ)
มหาวิทยาลัย
2543
สงขลานครินทร
3. นางสาวธัญยธรณ โยธาทิพย
M.Sc. (Financial University of
2553 15 15 15 15 15 15
อาจารย
Economics)
Leicester,
บช.บ.
England
2548
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
4. นางสาวฟาริดา เอ็ลลาฮี
บธ.ม.(การเงินและ มหาวิทยาลัย
2554 15 15 15 15 15 15
อาจารย
การธนาคาร)
รามคําแหง
บธ.บ.(การเงินและ มหาวิทยาลัย
2549
การธนาคาร)
รามคําแหง
5. นางสาวฟาซียะห ดอเลาะ
บธ.ม.(การบัญชี)
มหาวิทยาลัย
2558 15 15 15 15 15 15
อาจารย
รามคําแหง
บช.บ.
มหาวิทยาลัย
2555
เทคโนโลยี
มหานคร
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3.2.2 อาจารยผูสอน
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน

สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ/สาขาวิชา

1. ดร.กูมัจดี ยามิรเู ด็ง
อาจารย

Ph.D. (Finance &
Banking)
M.Econs (Finance
& Banking)
บธ.บ.(การ
บริหารงานบุคคล)
2. นางวาสนา พิทักษธรรม บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ผูชวยศาสตราจารย
ศ.บ.เศรษฐศาสตร
(การเงิน)
3. ดร.ชมพูนุช ศรีพงษ
Ph.D. Business
ผูชวยศาสตราจารย
Administration

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
วท.บ.(เคมี)
4. นายมานพ ทองไทย
อาจารย

บธ.ม.(การบัญชี)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)

5. นางดุษฎี นาคเรือง
อาจารย

MB.A. (General
Management)

มหาวิทยาลัย
University Utara
Malaysia
National University
of Malaysia
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
The Institute of
International
Studies
Ramkhamheang
University
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทรมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
The Institute of
International
Studies
Ramkhamheang

ปที่
สําเร็จ
การ
ศึกษา

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)

2559 2560 2561 2562 2563 2564
2555 12 12 12 12 12 12
2538
2529
2545 12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

2534
2554 12

2541
2536
2552 12
2545
2527
2545 12
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ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน

สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย
University
บธ.บ.(การเงิน)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
6. นายสันติ อารักษคณ
ุ ากร บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารย
รามคําแหง
บธ.บ.(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเกริก

ปที่
สําเร็จ
การ
ศึกษา

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2559 2560 2561 2562 2563 2564

2542
2546 12

12

12

12

12

2526

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขบัตรประจําตัวประชาชน

1. ดร.ชูตรา ประโมจนีย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันทีส่ ําเร็จ
การศึกษาจาก

Ph.D. Economics University Utara
Malaysia

ตําแหนงงาน
อาจารยประจําสาขาเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม
4.1 ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ
ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาในภาคอุตสาหกรรมระดับทองถิ่นโดย
ใชการบริหารธุรกิจเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัว
ใหเขากับสถานประกอบการได
(5) มีความกลาในการแสดงออกและนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ

12
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นักศึกษาชั้นปที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ป สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
จะตองไดรับการสรางเสริมประสบการณในการทํางานวิจัยทางการเงินและการธนาคาร เพื่อพัฒนาองค
ความรูของนักศึกษา สําหรับนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
5.2.1 มีศักยภาพทางดานการวิจัย สามารถศึกษาตอและทําวิจัยในระดับการศึกษาที่
สูงขึ้นได
5.2.2 มีทักษะและสมรรถนะในการทําวิจัยดานการเงินและการธนาคาร เพื่อพัฒนาองค
ความรูของนักศึกษา
5.2.3 เพื่อใหนักศึกษาสามารถทํางานเปนทีม
5.2.4 เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการใชเครื่องมือ อุปกรณ ทางดานคอมพิวเตอร
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยจัดนักศึกษาทํางานวิจัยเปนรายกลุม
5.5.2 อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอการวิจัยที่นักศึกษาสนใจ
ตลอดจนกระบวนการศึกษาคนควา และการประเมินผล
5.5.3 อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการใหคําปรึกษา ติดตามการทํางานของศึกษาและ
จดบันทึกการใหคําปรึกษา
5.5.4 นักศึกษานําเสนองานวิจัยเพื่อรับขอเสนอแนะ และประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลงานวิจัย โดยใหนักศึกษาสงรูปเลมรายงานวิจัยและนําเสนองานวิจัย และเขา
สูกระบวนการประเมินผลโดยอาจารยคณะวิทยาการจัดการ และ/หรือ อาจารยประจําหลักสูตร

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
กลยุทธการประเมินผล
1) มีทักษะการใชภาษามลายูกลาง 1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา 1) การสอบวัดผล
ทั่วไป บังคับเรียน 2 รายวิชา 2) การประเมินผล
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การเขารวมกิจกรรม
3) โดยการอบรมเพิ่มเติม
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คุณลักษณะพิเศษ
2) ดานทักษะทางการเงิน
และการธนาคาร
3) ดานบุคลิกภาพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
กลยุทธการประเมินผล
1) จัดรายวิชาในหมวดกลุมวิชา
1) การสอบวัดผล
แกนบังคับเรียน 1 รายวิชา
2) การประเมินผล
2) ประกวดทักษะดานการเงิน
การเขารวมกิจกรรม

1)
2)
3)
4)
4) ดานภาวะผูนํา และความ
1)
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง 2)
3)

กําหนดใหการแตงกายตาม
ระเบียบที่ถูกตอง
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โดยการอบรมบุคลิกภาพ
จัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรม
มาตรการการตรงตอเวลา
จัดใหมีเวทีแสดงความคิดเห็น

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

5) จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

1) ธนาคารความดี
2) จัดกิจกรรมยกยองคนดี

1)
2)

6) มีทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7) จิตอาสา และมีจิตสํานึก
สาธารณะ

การประเมินผลการ
เขาเรียนโดยอาจารยผูสอน
การประเมินผล
การเขารวมกิจกรรม
คณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน
คณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน
คณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน
คณะกรรมการในหลั กสู ต ร
ประเมิน
คณะกรรมการในหลั กสู ต ร
ประเมิน
การสังเกตการณ
ป ร ะ เ มิ น ก า ร เ ข า ร ว ม
กิจกรรม

1) จัดรายวิชาในหมวดวิ ชาศึ กษา 1)
ทั่วไปบังคับเรียน 1 รายวิชา
2)
2) จัดกิ จกรรมเสริมหลักสู ตรโดย
การอบรมเพิ่มเติม
1) กําหนดใหนักศึกษาทําโครงการ 1) นําเสนอกิจกรรมตอ
ปละ 1 ชิ้นงาน และใหมี
อาจารยผูรับผิดชอบ
โครงการชวยประชาชนใน
หลักสูตร
ทองถิ่นที่ประสบภัยตามโอกาส
และนําเสนอการดําเนินงาน
ตามโครงการ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
1) ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม ก ร อ บ 1) กําหนดวั ฒนธรรมองค กร เพื่ อ 1) วั ดและประเมิ นจากผลการ
ระเบี ยบ ข อบังคั บของสถาบั น
บมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบ
วิเคราะหแบบวิภาษวิธี
และสังคม
วิ นั ย โดยเน น การเข าชั้ น เรี ย น 2) วั ด และประเมิ น จากกลุ ม
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2) การแสดงออกถึ งการมี วิ นั ย ใน
ใหตรงเวลา ตลอดจนการแต ง
เพื่อน
การเรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตย
กายที่ เ ป น ไปตามระเบี ย บของ 3) วัดและประเมินจากผลงาน
สุจริต ขยัน อดทนและสูงาน
มหาวิ ท ยาลั ย นั ก ศึ ก ษาต อ งมี
กรณีศึกษา
3) การแสดงออกถึ ง การเคารพ
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเอง 4) วั ดและประเมิ นจากผลการ
สิ ท ธิ แ ละรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น
สถาบัน และสั งคม เคารพสิ ทธิ
เ ข า ร ว ม กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม
ของผูอื่นรวมทั้งเคารพในคุณคา
และรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
คุณธรรม จริยธรรม และ
และศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป น
ผูอื่น และมีความซื่อสัตยสุจริต
การมีจิตอาสา
มนุษย
2) การวิ เ คราะห แ บบวิ ภ าษวิ ธ
4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา
(Dialectics) ในประเด็ น วิ กฤติ
และจิตสํานึกสาธารณะ
ด า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของ
5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถิ่น
สังคมและวิชาการ
มี จิ ต สํ า นึ ก ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ 3) การเรี ย นรู โ ดยการปฏิ สั มพั น ธ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม สิ่ ง แวดล อ ม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Interactive
และภูมิปญญาทองถิ่น
Action Learning)
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
4) การใชกรณีศึกษา
(Case Study)
5) มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนา
การเรียนรูดานคุณธรรม
จริยธรรม และการมีจิตอาสา
2.1.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1) การแสดงออกถึงความสามารถ 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในการเขาถึงแหลงการเรียนรู
โดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวย
2) การแสดงออกถึงความสามารถ
ตนเอง การเรียนรูแบบมีสวน
ในการบู ร ณาการความรู และ
รวม สามารถเขาถึงแหลงเรียนรู
การประยุกตความรู
บูรณาการความรูแ ละประยุกต
3) มี ค ว า ม รู แ ล ะ ค ว า ม เ ข า ใ จ
ใช ค วามรู ต ามหลั ก การและ
เกี่ ย วกั บ หลั กการและทฤษฎี ที่
ทฤษฎี ที่ สํ า คั ญ ในเนื้ อ หาที่
สําคัญในเนื้อหาของหมวดวิชา
ศึ กษา โดยใช กลวิ ธี การสอนที่
ศึกษาทั่วไป
หลากหลายทั้ ง การบรรยาย
ร ว ม กั บ การ อภิ ปรา ย กา ร
ค น คว า กรณี ศึก ษา ตลอดจน
นําเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจ
เพื่อการเรียนรูรวมกันของกลุม

1)
2)
3)
4)

กลยุทธการประเมิน
การทดสอบยอย
ทดสอบกลางภาคเรี ย น
ปลายภาคเรียน
ป ร ะ เ มิ น จ า ก ร า ย ง า น
การศึกษาคนควา
ประเมิ น จากการนํ า เสนอ
รายงานในชั้นเรียน
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2.1.3 ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมี 1) การสอนที่ เ น น ให ผู เ รี ย นได ฝ ก 1) การสอบวัดความสามารถใน
วิจารณญาณ คิ ดวิเคราะห คิ ด
ทั ก ษะการคิ ด และการแก ไ ข
การคิดและแกไขปญหาโดย
เชิ ง เหตุ ผ ล และคิ ด เชิ ง บู ร ณา
ปญหา ทั้งระดับบุคคลและกลุม
ใชกรณีศึกษา
การ ในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ในสถานการณ ทั่ ว ไป โดยใช 2) การประเมิ น จากผลงานที่
ประสิทธิภาพ
วิธี การสอนที่ห ลากหลาย เช น
เกิดจากการใชกระบวนการ
2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อ
การอภิ ป ราย กลุ ม การทํ า
แก ไ ขป ญ หา การศึ ก ษา
สร างประโยชน ต อตนเองและ
กรณี ศึ ก ษา การโต ว าที การ
คนควาอยางเปนระบบ การ
สังคมได
จัดทําโครงการ และการใชเกม
วิ เ ค ร า ะ ห วิ จ า ร ณ เ ช น
เปนตน
ร า ย ง า น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
วิ จ า ร ณ ก ร ณี ศึ ก ษ า
การศึกษาอิสระ รายงานผล
กา รอ ภิ ป รา ยก ลุ ม ก า ร
ประชุมปรึกษาปญหา และ
การสัมมนา
2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
1) สามารถทํ างานร วมกับ ผูอื่นได 1) กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ เ น น การมี 1) การประเมิน ความสามารถ
ทั้ ง ในฐานะผู นํ า และสมาชิ ก
ปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งผู เ รี ย นกั บ
ในการทํ า งานร ว มกั บ กลุ ม
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กลุม
ผู เ รี ย น ผู เ รี ย นกั บ ผู ส อนและ
เพื่ อ น และที ม งานอย า งมี
2) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ บทบาท
ผูเรียนกับสังคม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
หนาที่ของตนเอง ทั้งตอตนเอง 2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สรางสรรค
ตอผูอื่น และตอสังคม
มี ก า ร ทํ า ง า น เ ป น ที ม เ พื่ อ 2) การประเมิ น ผู เ รี ย นในการ
3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่
สงเสริ มการแสดงบทบาทของ
แสดงบทบาทของการเป น
ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
การเปนผูนําและผูตาม
ผู นํ า แ ล ะ ผู ต า ม ใ น
3) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษา
สถานการณการเรียนรูตาม
ไ ด มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ
วัตถุประสงค
ปฏิ สั ม พั น ธ ที่ ดี ใ นสั ง คมพหุ 3) ประเมิ น ผ ล จากการจั ด
วัฒนธรรม
กิ จ กรรมและการเข า ร ว ม
กิจกรรมของนักศึกษา

2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1)
2)
3)

4)

ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
การแสดงออกถึงความสามารถ 1) การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการ 1) การประเมิ น ผลงานตาม
ในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
สอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะ
กิจกรรมการเรียนการสอน
การแสดงออกถึงความสามารถ
การสื่ อ สารระหว า งบุ ค คลทั้ ง
โดยใช แ บบสั ง เกต และ
ในการติ ด ต อ สื่ อ สาร โดยใช
การพูด การฟ ง และการเขีย น
แบบประเมินทักษะการพูด
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม
ในกลุ มผู เ รี ยน ระหว างผู เ รี ย น
การเขียน
การแสดงออกถึงความสามารถ
แ ล ะ ผู ส อ น แ ล ะ บุ ค ค ล ที่ 2) การทดสอบทั ก ษะการฟ ง
ในการวิเคราะหตัวเลข แปรผล
เกี่ยวของ
จ า ก แ บ บ ท ด ส อ บ ที่
และนํ า เสนอข อ มู ล ได อ ย า ง 2) การจัดประสบการณการเรียนรู
สอดคลองกับวัตถุประสงค
เหมาะสม และใช เ ป น พื้ น ฐาน
ที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและ
การเรียนรู
แก ป ญ หาและการตั ด สิ น ใจใน
ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ 3) การทดสอบการวิ เ คราะห
ชีวิตประจําวัน
ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ ห ล า ก ห ล า ย
ขอมูล โดยใชขอสอบ การ
การแสดงออกถึ ง การมี ทั ก ษะ
รูปแบบและวิธีการ
ทํ ารายงานกรณี และการ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน 3) การจัดประสบการณการเรียนรู
วิ เ คราะห ข อ มู ล ผลการ
ก า ร สื บ ค น ข อ มู ล เ พื่ อ ก า ร
ที่ ส ง เ ส ริ ม ใ ห ผู เ รี ย น ไ ด ใ ช
ศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ
แสวงหาความรู
ความสามารถในการเลื อ ก
สารสนเทศและฝ ก ทั ก ษะการ
นําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสมกั บ ผู ฟ ง
และเนื้อหาที่นําเสนอ
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1)
2)

3)

4)
5)

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
การ ปฏิ บั ติ ตน ตา มก รอ บ 1) กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพื่ อ 1) มี ก ารประเมิ น ระหว า งเรี ย น
ระเบียบ ขอบังคับของสถาบัน
บมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบ
โดยผู เ รี ย นประเมิ น ตนเอง
และสังคม
วิ นั ย โดยเน น การเข าชั้ น เรี ย น
กลุ ม เพื่ อ น อาจารย และใช
การแสดงออกถึงการมีวินัยใน
ใหตรงเวลา ตลอดจนการแต ง
วิธีการประเมินที่หลากหลาย
การเรียน ตรงตอเวลา ความ
กายที่ เ ป น ไปตามระเบี ย บของ
ไ ด แ ก ก า ร สั ง เ ก ต ก า ร
รั บ ผิ ดชอบต อตนเองสถาบั น
มหาวิ ท ยาลั ย นั ก ศึ ก ษาต อ งมี
สั ม ภาษณ การสนทนากลุ ม
และสังคม
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเอง
แบบประเมิ น ตนเอง และ
การแสดงออกถึ ง การเคารพ
สถาบัน และสั งคมเคารพสิ ทธิ
ประเมิน จากการจักกิจ กรรม
สิ ท ธิ แ ละรั บ ฟ ง ความคิ ดเห็ น
และรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
เสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของผู อื่ น รวมทั้ ง เคารพใน
ผูอื่น มีจิตอาสา
คุณค าและศั กดิ์ศรี ของความ 2) อาจารย ผู ส อนต อ งสอดแทรก
เปนมนุษย
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการ
การแสดงออกถึงการมี
สอนทุกรายวิชา
จิตอาสา
3) มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม สํ า ห รั บ
การแสดงออกถึงการยึดมั่นใน
พัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม
คุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ
จริยธรรม
2.2.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอน

กลยุทธการประเมิน
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1) การแสดงออกถึงการมีทักษะ 1) จั ดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยให ผูเ รีย นมี การเรีย นรู ดว ย
และหองสมุดเพื่อการแสวงหา
ตนเอง การเรี ย นรู แ บบมี ส ว น
ความรู
รวม สามารถเขาถึงแหลงเรียนรู
2) การแสดงออกถึง
บูรณาการความรู และประยุกต
ความสามารถในการเขาถึง
ใช ค วามรู ต ามหลั ก การและ
แหลงการเรียนรู
ทฤษฎี ที่ สํ า คั ญ ในเนื้ อ หาที่
3) การแสดงออกถึง
ศึ กษา โดยใช กลวิ ธี การสอนที่
ความสามารถในการบูรณา
หลากหลายทั้ ง การบรรยาย
การความรู
ร ว ม กั บ การ อภิ ปรา ย กา ร
4) การแสดงออกถึง
ค น คว า กรณี ศึก ษา ตลอดจน
ความสามารถในการประยุกต
นําเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจ
ความรู
เพื่อการเรียนรูรวมกันของกลุม
ผลการเรียนรู
5) การแสดงออกถึ ง การมี ห ลั ก
คิดทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ
6) มี ค วามรู แ ละความเข า ใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา

1)
2)
3)
4)

กลยุทธการสอน

1) การทดสอบยอย
2) ทดสอบกลางภาคเรียน
ปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงาน
การศึกษาคนควา
4) ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน

กลยุทธการประเมิน

2.2.3 ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
การแสดงออกถึงการคิดอยาง 1) การสอนที่เ น นให ผูเ รีย นได ฝ ก 1) การสอบวัดความสามารถใน
มีวิจารณญาณ และคิด
ทั ก ษะการคิ ด และการแก ไ ข
การคิดและแกไขปญหาโดยใช
วิเคราะห
ปญหาทั้ง ระดับบุคคลและกลุม
กรณีศกึ ษา
การแสดงออกถึง
ในสถานการณ ทั่ ว ไป โดยใช 2) การประเมินจากผลงานที่เกิด
ความสามารถในการคิดเชิง
วิธี การสอนที่ห ลากหลาย เช น
จากการใชกระบวนการแกไข
เหตุผล
การอภิ ป ราย กลุ ม การทํ า
ปญหาการศึกษาคนควาอยาง
การแสดงออกถึง
กรณี ศึ ก ษา การโต ว าที การ
เป น ระบบ การวิ เ คราะห
ความสามารถในการคิดเชิง
จัดทําโครงการและการใชเกมส
วิ จ ารณ เช น รายงานการ
บูรณาการ
เปนตน
วิ เ คราะห วิ จ ารณ ก รณี ศึ ก ษา
การแสดงออกถึง
การศึ ก ษาอิ ส ระ รายงานผล
ความสามารถในการคิดเชิง
การอภิปรายกลุม การประชุม
สรางสรรค
ปรึกษาปญหาและการสัมมนา
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1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)

3)
4)

2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
สามารถปรับตัวในการใชชีวิต 1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปน 1) ประเมิ น จากพฤติ ก รรมและ
ในสถาบัน
อยางดี
การแสดงออกของนั ก ศึ ก ษา
การแสดงออกถึง
2) มีความรับผิดชอบตองานที่
ในการนํ าเสนอรายงานกลุ ม
ความสามารถในการเรียนเปน
ไดรับมอบหมาย
ในชั้ น เรี ย น และสั ง เกตจาก
กลุม
3) สามารถปรับตัวเขากับ
พฤติกรรมที่แสดงออกในการ
การแสดงออกถึงการเปน
สถานการณและวัฒนธรรม
รวมกิจกรรมตางๆ
แบบอยางที่ดีและเหมาะสม
องคกรไดเปนอยางดี
การแสดงออกถึง
4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับ
ความสามารถในการทํางาน
ผูรวมงานและบุคคลทั่วไป
เปนทีม
5) มีภาวะผูนํา
แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ
ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
2.2.5 ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ งตั วเลข การสื่ อสาร และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
แสดงออกถึงความสามารถใน 1) จั ดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน 1) ประเมินผลตามกิจ กรรมการ
การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในรายวิชาตางๆ โดยใหผูเรียน
เรียนการสอน โดยการสังเกต
แสดงออกถึงความสามารถใน
มีการใชภาษาเพื่อการสื่อสารใน
ประเมิ น ทั ก ษะการพู ด การ
การติดตอสื่อสารระดับบุคคล
การติดตอ สื่อสารระดับบุคคล
เ ขี ย น แ บ บ ท ด ส อ บ ที่
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก ลุ ม ค น ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี
สอดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค
ในการแลกเปลี่ยนขอมูล
สารสนเทศในการแลกเปลี่ ย น
การเรียนรู
แสดงออกถึงความสามารถใน
ขอมูลวิเคราะหสถานการณทั้ง
การวิเคราะหตัวเลข แปลผล
ส ถ า น ก า ร ณ จ ริ ง แ ล ะ
และนําเสนอขอมูล
สถานการณจําลองและนําเสนอ
แสดงออกถึงความสามารถใน
การแก ป ญ หาที่ เ หมาะสม
การสื่อสารตอสาธารณชน
ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี
โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สารสนเทศในหล ากหลาย
สถานการณ
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3. การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม
(2) การแสดงออกถึงการมีวิ นั ย ในการเรีย น ตรงต อเวลา ซื่ อสั ตย สุ จริ ต ขยั น
อดทน และสูงาน
(3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรั บฟ งความคิดเห็น ของผู อื่น รวมทั้ ง
เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ
(5) รักและภูมิใจในสถาบัน ท องถิ่น มีจิตสํ านึกในการอนุรักษศิลปวัฒ นธรรม
สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1.2 ความรู
(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกต
ความรู
(3) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.3 ทักษะทางปญญา
(1) สามารถใชทักษะการคิ ดอย างมีวิ จารณญาณ คิ ดวิเ คราะห คิ ดเชิ งเหตุ ผ ล
และคิดเชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
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(2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได
3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
(2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเองทั้ง ตอตนเอง ตอผูอื่นและ
ตอสังคม
(3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม

3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีไดอยาง
เหมาะสม
(3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปรผลและนําเสนอ
ขอมูลไดอยางเหมาะสม และใชเปนพื้นฐานแกปญหาและการตัดสินใจใน
ชีวิตประจําวัน
(4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
เพื่อการแสวงหาความรู

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3.ดาน
ทักษะ
ทาง
ปญญา

4. ดานทักษะ
การมี
ปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ขอ
1

ขอ
1

ขอ
1

ขอ
1

ขอ
1

รายวิชา

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
2

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดาน
ทักษะ
ทาง
ปญญา

4. ดานทักษะ
การมี
ปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอ
1

ขอ
1

ขอ
1

ขอ
1

ขอ
1

รายวิชา

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
2

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอาน
ภาษาอังกฤษ
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและ
การเขียน
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสือ่ สาร
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดาน
ทักษะ
ทาง
ปญญา

4. ดานทักษะ
การมี
ปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอ
1

ขอ
1

ขอ
1

ขอ
1

ขอ
1

รายวิชา

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
2

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

2100112 วิทยาการแหงความสุข
2100113 สุนทรียวิจักขณ
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2100118 ความจริงของชีวิต
2100119 การพัฒนาตน
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดาน
ทักษะ
ทาง
ปญญา

4. ดานทักษะ
การมี
ปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ขอ
1

ขอ
1

ขอ
1

รายวิชา
ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
2

ขอ
2

ขอ
3

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

2150101 สังคมภิวัตน
2150102 การจัดการทางสังคม
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม
(2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง
สถาบัน และสังคม
(3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา
(5) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ
3.2.2 ดานความรู
(1) การแสดงออกถึ งการมี ทักษะการใช เทคโนโลยีส ารสนเทศ และห องสมุดเพื่ อการ
แสวงหาความรู
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู
(3) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู
(4) การแสดงออกถึงความสามารถในการประยุกตความรู
(5) การแสดงออกถึงการมีหลักคิดทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ
(6) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
3.2.3 ดานทักษะทางปญญา
(1) การแสดงออกถึงการคิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดวิเคราะห
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการการคิดเชิงเหตุผล
(3) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงบูรณาการ
(4) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงสรางสรรค
3.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถปรับตัวในการใชชีวิตในสถาบัน
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการเรียนเปนกลุม
(3) การแสดงออกถึงการเปนแบบอยางที่ดีและเหมาะสม
(4) การแสดงออกถึงความสามารถในการทํางานเปนทีม
(5) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
3.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) แสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
(2) แสดงออกถึ ง ความสามารถในการติ ด ต อ สื่ อ สารระดั บ บุ ค คล โดยใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการแลกเปลี่ยนขอมูล
(3) แสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปลผลและนําเสนอขอมูล
(4) แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสารตอสาธารณชน โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

ขอ
4

ขอ
5

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ขอ ขอ ขอ ขอ
1
2
3
4

   O  O  O O     O O O O O 

O



O

  O O O O O O O O    O O O  O

O

O

O

O  O

  O O O O O O O   O  O O O O  
O  O O   O O O O  O  O O O O O 

O
O




O
O

รายวิชา

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3
3120201 กฎหมายธุรกิจและ
สภาพแวดลอมทาง
กฎหมาย
3120302 สถิติธุรกิจ
3122101 การบัญชีขั้นตน 1
3123101 ภาษีอากรธุรกิจ
3123302 การเงินธุรกิจ
3124101 หลักการตลาด
3126101 หลักการบริหารธุรกิจ
3126202 การจัดการการ
ดําเนินงาน

O

O

 O
O 

  O O O   O O O   O O O O O O  O  O  O
  O O O  O  O O   O O  O O O  O  O  O
O  O O O  O O O O   O O O O O O 

O



O

O

O

  O O O O  O  O O  O O  O O O 

O

O



O

O

ความรับผิดชอบหลัก
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67

68
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

รายวิชา

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3
3126203 การจัดการทรัพยากร
  O
มนุษย
3129101 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ   O
3132101 โปรแกรมสําเร็จรูปและ
อินเตอรเน็ตเพื่องาน
O  O
ธุรกิจ

ขอ
4

ขอ
5

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ขอ ขอ ขอ ขอ
1
2
3
4

O O O O O    O  O O  O O  

O

O

O

O O  O O    O  O O O  O 

O

  

O

O   O  O O O O O   O  O



O



ความรับผิดชอบหลัก
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

กลุมวิชาเฉพาะดาน
วิชาเอกบังคับ
3123103 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3123104 สถาบันการเงินและตลาด
การเงิน
3123206 ระบบสารสนเทศทาง
การเงิน
3123207 การวิเคราะหรายงานทาง
การเงิน
3123210 การจัดการธนาคาร
อิสลาม
3123315 การจัดการธนาคาร
พาณิชย

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4. ดานทักษะความสัมพันธ
5. ดานทักษะการ
ระหวางบุคคลและความ วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
รับผิดชอบ
สือ่ สาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1
2
3 4

O  O O O O  O O O O  O O O O O O  O 

O  O

O  O O O  O O O   O  O O O  O O O 

O

O

O  O O O  O O  O O O O  O   O O O 

O

O 

O   O O O O  O O O  O  O O   O O 

O  O

O  O O O  O O O O  O O O  O O O  O 

O

O

O

  O O O O O O  O   O O O O  O O O 

O

O

O

 ความรับผิดชอบหลัก
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ(ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4

O

รายวิชา

กลุมวิชาเฉพาะดาน
วิชาเอกบังคับ (ตอ)
3123316 การบริหารการเงิน
3123317 หลักการลงทุน
3123318 การเงินและการธนาคาร
ระหวางประเทศ
3123319 สัมมนาทางการเงิน
และการธนาคาร
3123434 หลักจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพการเงิน
3123435 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเงิน

 O

O

O

O

O



O

O
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O

 O O

O
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O

O

 

O

O
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

กลุมวิชาเฉพาะดาน
วิชาเอกเลือก
3123205 การเงินสวนบุคคล
3123208 วาณิชธนกิจ
3123209 การวิเคราะหหลักทรัพย
3123211 สหกรณอิสลาม
3123212 การเงินอิสลาม
3123213 กฎหมายการเงินอิสลาม
3123214 การบริการทางการเงิน
3123320 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ
3123321 การจัดการเงินทุน
หมุนเวียน

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
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2. ดานความรู
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O
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O

O
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O

O
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O
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3. ดานทักษะทาง
ปญญา
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O
O
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4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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 ความรับผิดชอบหลัก
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

กลุมวิชาเฉพาะดาน
วิชาเอกเลือก (ตอ)
3123322 การวิเคราะหและประเมิน
โครงการทางการเงิน
3123323 การบริหารความเสีย่ งทาง
การเงิน
3123324 การจัดการสินเชื่อ
3123325 การเงินและการธนาคารเพื่อ
การนําเขาและสงออก
3123326 ตราสารหนี้
3123327 ตราสารอนุพันธ
3123328 หลักการประกันชีวิต

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
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 ความรับผิดชอบหลัก

O ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)
5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

กลุมวิชาเฉพาะดาน
วิชาเอกเลือก (ตอ)
3123329 การจัดการความเสี่ยงภัย
O  O
และการประกันภัย
3123330 การจัดการประกันวินาศภัย O  O
3123331 การประกันภัยทางทะเล
  O
3123332 การประกันภัยและ
  O
สภาพแวดลอม
3123333 ศาสนบัญญัติอิสลามสําหรับ
O
นักการเงินและการธนาคาร  
3123436 การวางแผนและการควบคุม
O  
ทางการเงิน

O

O

2. ดานความรู

 O

O  O

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

O



O

 O

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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 ความรับผิดชอบหลัก

O ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

2. ดานความรู

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ
3123437 เตรียมฝกประสบการณ
และเตรียมสหกิจศึกษา
O  O O   O O
ธุรกิจทางการเงินและการ  
การธนาคาร
3123438 สหกิจศึกษาธุรกิจทางการ
  O  O O   O O
เงินและการธนาคาร
3123439 การฝกประสบการณ
วิชาชีพการเงินและ
  O  O     O
การธนาคาร
 ความรับผิดชอบหลัก

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

O   O    O O    O 
O  O O O   O O    O 
O   O O     O   O 
O ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การใหระดับคะแนน (เกรด) ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา กําหนดระบบการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยใหนักศึกษาประเมินการเรียน
การสอนและคุณภาพ ผลการเรียนรู เมื่อสิ้นสุดการเรียนการ สอนในแตละภาคการศึกษา กําหนดใหมี
คณะกรรมการทวนสอบในแตละสาขาวิชาเพื่อประเมินขอสอบ วิธีการวัด ประเมินผล และการใหคะแนน/
ลําดับขั้น การทวนสอบในระดับหลักสูตร ดําเนินการโดยใชระบบประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดในหลักสูตรและแบบรายงาน มคอ 7
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ประเมินการไดงานทํา
ที่สัมพันธกับสาขา ระยะเวลาในการไดงาน ประเมินความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจในการ
ประกอบอาชีพ ประเมินความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ หรือผูบังคับบัญชา สํารวจการสําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎยะลา

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมเรื่องบทบาท ความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนักศึกษาใน
รายวิชา
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวของ เชน รายละเอียด
หลักสูตร คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมืออาจารย กฎระเบียบตางๆ
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.4 กําหนดอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อชวยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษา
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ
การฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
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2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชน ทองถิ่น ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ความรูและคุณธรรม
2.2.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการพัฒนา
ทองถิ่นและการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา มีการกระตุน
อาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในหลักสูตรบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร
2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ
2.2.4 สงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยขอทุนจากคณะวิทยาการจัดการหรือมหาวิทยาลัย
2.2.5 จัดใหอาจารยเขารวมกลุมวิจัยตางๆ ของคณะวิทยาการจัดการ
2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของคณะวิทยาการจัดการ
2.2.7 สงเสริมการทําสื่อเพื่อการเรียนการสอน เชน E-learning

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร อันประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการ
ประธานหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตรซึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและ
คอยใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารย
ผูสอน ติดตามรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1) พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดย 1) จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับ
1) หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับ
อาจารยและนักศึกษาสามารถ
มาตรฐานวิชาชีพบริหารธุรกิจใน
มาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงาน
กาวทันหรือเปนผูนําในการสราง
ระดับชาติ
วิชาชีพดานการบริหารธุรกิจ
องคความรูใหมๆ ทางดานการ 2) ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมี
มีความทันสมัยและมีการปรับปรุง
บริหารธุรกิจ
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
สม่ําเสมอ
2) กระตุนใหนักศึกษาเกิดความใฝรู ทุกๆ 5 ป
2) จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
มีแนวทางการเรียนที่สรางทั้ง
3) จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียน
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให
ความรูความสามารถในวิชาการ
ใหมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
นักศึกษาไดศึกษาคนควาความรู
วิชาชีพ ที่ทันสมัย
และมีกิจกรรมประจําวิชาให
ใหมไดดวยตนเอง
3) ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
นักศึกษาไดศึกษาความรูที่ทันสมัย 3) จํานวนและรายชื่อคณาจารย
ใหมีคุณภาพมาตรฐาน
ดวยตนเอง
ประจําประวัติอาจารยดานคุณวุฒิ
4) มีการประเมินมาตรฐานของ
4) จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู และ
ประสบการณและการพัฒนา
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
หรือ ผูชวยสอน เพื่อกระตุนให
อบรม ของอาจารย
นักศึกษาเกิดความใฝรู
4) จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ
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เปาหมาย

การดําเนินการ
การประเมินผล
5) กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิ
เรียนรู และบันทึกกิจกรรมในการ
ไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเปน
สนับสนุนการเรียนรู
ผูเชี่ยวชาญในรายวิชานั้น และ
5) ผลการประเมินการเรียนการสอน
จํานวนคณาจารยประจําไมนอย
อาจารยผูสอน และการสนับสนุน
กวาเกณฑมาตรฐาน
การเรียนรูข องผูสนับสนุนการ
6) สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปน
เรียนรู โดยนักศึกษา
ผูนําในทางวิชาการ และหรือ เปน 6) ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพดานการ
ประกอบดวยอาจารยภายในคณะ
บริหารธุรกิจ หรือในดานที่
วิทยาการจัดการ ทุก 2 ป
เกี่ยวของ
ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
7) สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตร
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ 4 ป
ใหไปดูงานในหลักสูตรและ/หรือ 7) ประเมินผลโดยบัณฑิตผูสําเร็จ
วิชาการที่เกี่ยวของ ทั้งในและ
การศึกษาทุกๆ 2 ป
ตางประเทศ
8) มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกป และภายนอกอยาง
นอยทุก 4 ป
9) จัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา
อาจารย อุปกรณ เครื่องมือวิจัย
งบประมาณ ผลงานทางวิชาการ
ทุกภาคการศึกษาเพื่อเปนขอมูล
ในการประเมินของคณะกรรมการ
10) ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
หลักสูตรไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อวัสดุ
ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณและวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
หลักสูตรมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอื่นๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน สวน
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ระดับหลักสูตรมีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
อยางพอเพียง
2.2.1 สถานที่
ลําดับ
อาคารสถานที่
จํานวน
อุปกรณประกอบ
ที่
(หอง)
1 หองบรรยายอาคารเรียน 23
3
กระดานดํา โตะ เกาอี้ คอมพิวเตอรตั้งโตะ และ
ความจุ 100 คน
Projector
2 หองบรรยายอาคารเรียน 23
10 กระดานดํา โตะ เกาอี้ คอมพิวเตอรตั้งโตะ และ
ความจุ 50 คน
Projector
3 หองบรรยายอาคารเรียน 3
7
กระดานดํา โตะ เกาอี้ คอมพิวเตอรตั้งโตะ และ
ความจุ 55 คน
Projector
4 หองบรรยายอาคารเรียนรวม
6
กระดานดํา โตะ เกาอี้ และ Projector
อาคาร 20 ความจุ 100 คน
5 หองบรรยายอาคารเรียนรวม
12 กระดานดํา โตะ เกาอี้ และ TV 36 นิ้ว
อาคาร 20 ความจุ 55 คน
6 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
3
- เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30 เครื่อง/หอง
- โปรเจคเตอร
- เครื่องขยายเสียง
2.2.2 อุปกรณการเรียนการสอน (ของคณะ)
ลําดับที่
รายการและลักษณะเฉพาะ
1
คอมพิวเตอร PC จํานวน 3 หอง ๆ ละ 41 เครื่อง
2
Note Book หลักสูตรละ 2 เครื่อง จํานวน 5 หลักสูตร + ผูบริหารฯ คณะ 10
เครื่อง
3
Projector
4
TV 36 นิ้ว

จํานวนที่มีอยู
123 เครื่อง
20 เครื่อง
10 เครื่อง
5 เครื่อง

2.2.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง
คอมพิวเตอรเพียงพอที่จะใหบริการการสืบคนสารสนเทศระบบหองสมุดอัตโนมัติผานเครือขายอินเตอรเน็ต
จาก WEBSITE http://yru.ac.th
2.2.3.1 เอกสารและตํารา
1) หนังสือ
1.1) ภาษาไทย
จํานวน
5,081
ชื่อเรื่อง
1.2) ภาษาอังกฤษ
จํานวน
240
ชื่อเรือง
รวม
จํานวน
16,368
เลม
1.3) รายงานการวิจัย จํานวน
263
ชื่อเรื่อง
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2) วารสารและนิตยสารทางวิชาการ
2.1) ภาษาไทย
จํานวน
2.2) ภาษาอังกฤษ
จํานวน
รวม
จํานวน
3) หนังสือพิมพรายวัน/รายสัปดาห
3.1) ภาษาไทย
จํานวน
3.2) ภาษาอังกฤษ
จํานวน
รวม
จํานวน

40
6
7
1

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

ชื่อเรื่อง 5,040 เลม
ชื่อเรื่อง
720 เลม
5,760 เลม

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ลําดับที่
รายการและลักษณะเฉพาะ
จํานวนที่มีอยู
1
2

หองเรียนแบบบรรยาย บรรจุ 55 คน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร บรรจุ 50 คน

7 หอง
3 หอง

400 เลม
60 เลม
460 เลม

จํานวนที่ตองการ
เพิ่มในอนาคต
3 หอง
2 หอง

หมายเหตุ

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
จํานวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปดสอน/และที่เกี่ยวของ
ลําดับที่
ประเภท/รายการ
หองสมุด
หองสมุด
มหาวิทยาลัย
คณะ
1
ตําราภาษาไทย
500 เรื่อง
2
ตําราภาษาอังกฤษ
50 เรื่อง
3
วารสารทางวิชาการภาษาไทย
100 เรื่อง
4
วารสารทางวิชาการภาษาอังกฤษ
50 เรื่อง
5
สื่ออิเล็กทรอนิกส ฐานขอมูลสําเร็จรูป ซีดีรอม วิดีโอเพื่อ
20 ฐานขอมูล
การศึกษา
6
อื่น ๆ เชน แหลงขอมูลอื่น ๆ ผานเครือขาย Internet
ไมจํากัด
2.5 แหลงการเรียนรู/แหลงฝกงาน/ฝกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษาธุรกิจ
ลําดับที่
ชื่อสถานที่/สถานที่ตั้ง
1
ธนาคารพาณิชย
2
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
3
หอการคาจังหวัด
4
สํานักงานคลังจังหวัด
5
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด
6
สํานักงานการคาภายในจังหวัด
7
สํานักงานพาณิชยจังหวัด
8
สํานักงานสรรพากรพื้นที่
9
สํานักงานสหกรณจังหวัดยะลา

หมายเหตุ
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยอาจารย
ใหมจ ะต องมี วุฒิ การศึกษาระดั บ ปริ ญญาโทขึ้น ไปในสาขาบริ ห ารธุร กิ จการเงิน การธนาคารหรือสาขาวิ ช า
บริหารธุรกิจที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดตอและเชิญอาจารยพิเศษตามความจําเปนและ
ขอเสนอของผูรับผิดชอบหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรูตรงตําแหนง
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
จัดการอบรมและศึกษางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหนง
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่น ๆ แกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุมเรียนใหแกนักศึกษา สําหรับการพบอาจารยที่
ปรึกษาเปนไปตามคูมืออาจารยที่ปรึกษา ซึ่งจัดทําโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
การอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการ เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
6.1 จัดการศึกษาโดยมุงตอบสนองตลาดแรงงานตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช
2542 ที่แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545 เพื่อมุงเนนคนดี คนเกง ใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจ
6.2 มุงผลิตบัณฑิตโดยอาศัยขอมูลจากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินตามขอ 1-5 และอยางนอยรอย
ละ 100 ของตัวบ งชี้ผลการดําเนิน งานที่ระบุ ไวในแต ละป และขอ 6-12 รอยละ 80 ของตัวบ งชี้ผลการ
ดําเนินงาน ที่ระบุไวในแตละป
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบ
ทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปที่
1

ปที่
2

ปที่
3

ปที่
4

ปที่
5

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. อื่นๆ ระบุ......
รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ)

ปที่
1

ปที่
2

ปที่
3

ปที่
4

ปที่
5
×

9
1.5

10
1.5

10
1.5

11
1.5

12
1.5

เกณฑประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้
ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1/5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุ
เปาหมาย ไมนอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธการ
ประเมินการสอน และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแตละภาคการศึกษา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ดําเนินการดังนี้
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแตละรายวิชาผานระบบออนไลนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการสอนของ
อาจารย
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาปสุดทายและ
บัณฑิตใหม
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผูประเมินภายนอก
การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวของทางการศึกษา
2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ
การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยวิธีการวิจัย
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผูรับผิดชอบ ผูใชบัณฑิตและ
ผูทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ
4.3 ดําเนินการปรับปรุง
4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา
4.3.2 ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ป
(1) ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปการศึกษา(มคอ.7)
(2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอยางตอเนื่อง

