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4) หมวดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 5) หมวดหลักเกณฑ์ในการประเมินผล
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การธนาคารขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่แสดงความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
                                                              (นายอัลอามีน  มะแต) 
                    ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
                           คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
                                 19  มกราคม 2564 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
คณะ/ภาควิชา          :  คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์   
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
                                                               
1. รหัสและชื่อหลักสูตร   

รหัสหลักสูตร    : 25591571100325 
ภาษาไทย       : หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 
ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Business Administration Program 

                            in Finance and Investment     
                                                
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   
         ภาษาไทย             ชื่อเต็ม  :   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการลงทุน)   
                           ชื่อย่อ :   บธ.บ. (การเงินและการลงทุน)   
         ภาษาอังกฤษ         ชือ่เต็ม :    Bachelor of Business Administration  
                                                (Finance and Investment)   
                       ชื่อย่อ :   B.B.A. (Finance and Investment)   
   
3. วิชาเอก    

ไม่มี   
    
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
          จํานวนไม่น้อยกว่า  120  หน่วยกิต 
    
5. รูปแบบของหลักสูตร   
     5.1 รูปแบบ     
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 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
      หลักสูตรปริญญาทางวิชาการ 
 5.3  ภาษาที่ใช้    

  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษประกอบ 
  5.4  การรับเข้าศึกษา    

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
  5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน    

ไม่มี 
5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา      

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
    

 6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   
 6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
 6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
 6.3 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย   
            ราชภัฏยะลาในคราวประชุมครั้งที่  2/2563 เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2563 
 6.4 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภา      
           มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่   3/2564 เมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม 2564 
 6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองเห็นชอบในการเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในคราว   
           ประชุมครั้งที ่ 1/2564  เมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม 2564 
 6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29       
           เดือน มกราคม 2564 
   
7. การขอรับการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตร 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566  
   
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพทางการเงินและวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งการเข้าทำงาน
ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน สามารถเลือกเส้นทางอาชีพสายตรงได้ 6  สายหลัก คือ 
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8.1 สายนักการธนาคาร (Banker) ทำงานในสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารพาณิชย์ ได้แก่  
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst) นักวิเคราะห์สินเชื่อ 
(Credit Analyst) นักวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analyst) นักการ
ธนาคาร (Banker) 

8.2 สายการเง ินของธ ุรก ิจ (Corporate Finance) และ สายงานสนับสนุนธ ุรกิจ
หลักทรัพย์  (Back Office Personnel :BOO) ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน (Financial 
Officer) เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้าน
หลักทรัพย์ (Compliance Officer) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์ (Operation Officer) 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม (Islamic Cooperative Officer) 

8.3 สายวาณิชธนากร (Investment Banker) หรือที ่ปรึกษาทางการเงิน (Financial 
Advisory :FA) สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) ได้แก่ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities 
Analyst) วาณิชธนากร (Investment Banker) ผู ้ขายตราสารอนุพันธ์ (Derivative Trader) 
นักวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ (Derivative Analyst) 

8.4 สายนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analyst) ได้แก่ ผู้จัดการกองทุน (Fund 
Manager) ผู้จัดการกองทุนตราสารอนุพันธ์ (Derivative Fund Manager) ที่ปรึกษาการลงทุน 
(Investment Advisor) นักวางแผนทางการเงิน (Financial planner) 

8.5 สายนักวางแผนทางการเงินที ่ได้รับใบอนุญาต (Certified Financial planner) 
สังกัดบริษัทจัดการความมั่งคั่งส่วนบุคคล หรือสถาบันการเงินได้ แก่ ที่ปรึกษาทางการเงิน 
(Financial Adviser)  ผู ้แนะนะการลงทุน ( Investment Consultant)  ผู ้วางแผนการลงทุน 
(Investment Planner) และนักวางแผนการเง ินที ่ ได ้ร ับใบอนุญาตต่างๆ เช ่น Certified 
Financial Planner (CFP), Associate Financial Planner Thai (AFPT) แ ล ะ  Fellow 
Chartered Financial Practitioner (FChFP) เป็นต้น ที ่มีต้นสังกัดในบริษัทจัดการกองทุน 
(บลจ) และบริษัทหลักทรัพย์ (บล) หรือ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินไม่มีต้นสังกัด (Freelance) 

          8.6 นักธุรกิจ ผู้ประกอบการอิสระ นักลงทุนอิสระ 
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9. ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

มหาวิทยาลัย ปี 

1. นายอัลอามีน  มะแต 
อาจารย์ 
1949900078811 

M.Sc. (Finance) 
 
 
บธ.บ.(การจัดการ) 

International Islamic 
University of Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2557 
 
 
2553 

2. นางสาวจรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์ 
อาจารย์ 
3959900247449 

บธ.ม. กลุ่มวิชาการ
เงินและการธนาคาร 
วท.บ.(สถิติ) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2549 
 
2543 

3. นายสัสดี กำแพงดี 
อาจารย์  
3140800130794 
 

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

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล 

2554 
 
2548 

4. นางสาวฮาซียะห์  ดอรอแซ 
อาจารย์ 

     1950500051631 

M.Sc. (Finance) 
 
 
B.Econ.  

International Islamic 
University of Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 
International Islamic 
University of Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 

2559 
 
 
2556 

5. ดร.อุมาพร  เชิงเชาวน์ 
อาจารย์ 
310110280760 
 

Ph.D. (Business 
Administration)  
MBA (Finance) 
 
วท.บ (สถิติ) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 
Mercer University,  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2545 
 
2534 
 
2531 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
     11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
       การเข้ามาของเทคโนโลยีการเงิน (Financial Technology) หรือ ที่รู ้จักกันในนาม 

“ฟินเทค”มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมการเงินในปัจจุบัน ซึ่งถือว่าระบบการเงิน               

และการธนาคารของโลกสมัยใหม่กำลังถูกเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ ที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการ

เปลี่ยนผ่าน (Transform) ของระบบนิเวศ (Ecosystem) ทางเศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรมผู้บริโภค

และวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน  จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า           

ฟินเทค ถูกคาดหวังว่าจะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการเงินในส่วนที่เทคโนโลยี

แบบเดิมไม่สามารถตอบโจทย์ได้ ส่งผลให้มีการเกิดข้ึนของบริษัทฟินเทคเกิดใหม่ (FinTech Startups) 

เป็นจำนวนมากทั่วโลก ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในรูปแบบใหม่ ที่สามารถปิดช่องว่าง

ที ่เกิดขึ ้นกับลูกค้า โดยเน้นการให้บริการที ่เฉพาะด้านและมีความคล่องตัวสูง ตัวอย่างเช่น            

ในสหราชอาณาจักรมีบริษัทฟินเทค ประมาณ 1,600 บริษัท ส่วนใหญ่เน้นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

และบริการด้านการชำระเงินและการโอนเงินระหว่างประเทศ (Payments and Remittances) และ

ซอฟต์แวร์ด้านการเงิน (Financial Software) ประเทศสิงคโปร์ มีบริษัทฟินเทค ประมาณ 500 บริษัท 

โ ดย ส ่ ว น ใหญ ่ เ น ้ น ก า รพ ัฒนาผล ิ ตภ ัณฑ ์ แ ล ะบร ิ ก า ร ด ้ า นก า รบร ิ ห า รคว ามม ั ่ ง คั่ ง                                    

(Wealth Management) การให้กู ้เงินแบบทางเลือก (Alternative Lending) และการชำระเงิน 

ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียมีบริษัทฟินเทค ประมาณ 260 บริษัท เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระ

เงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Payment) และการให้กู้เงินแบบทางเลือก (ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย, 2562) 

 สำหรับประเทศไทยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีการก่อตั้งบริษัทฟินเทคสตาร์ทอัป ที่เป็น

สมาชิกของสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย ประมาณ 70 บริษัท นอกจากนี้ สถาบันการเงินในไทยก็มี

ความตื ่นตัวในการนำฟินเทคมาปรับปรุงวิธ ีการดำเนินงานและรูปแบบธุรกิจของตัวเอง เร่ง

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาความสามารถ เพื่อให้แข่งขันในยุคดิจิทัลได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการ

เข้าถึงและขยายกลุ่มลูกค้า เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด รวมทั้งทำให้ประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทาง

การเงินสามารถเข้าถึงได้ดียิ่งขึ้นด้วย 

   นอกจากนี้ตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาระบบการเงินอิสลามมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั่ว

โลก โดยมีการประมาณการณ์มูลค่าทางการตลาดมากถึง 2.4 ล้านล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐ (หรือ

ประมาณ 68 ล้านล้านบาท) และยังคงคาดการณ์รักษาอัตราการเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต 
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(Thomsons Reuters, 2016) ในขณะเดียวกันมีการเปิดบริการของสถาบันการเงินอิสลาม( Islamic 

financial Institutions) มากถึง 1,100 สาขาใน 51 ประเทศทั่วโลกประกอบไปด้วยประเทศที ่มี

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม (Muslim countries) เช่น ประเทศมุสลิมในแถบตะวันออก

กลาง, มาเลเซีย, อินโดนิเซีย และบูรไนดารุสลาม รวมไปถึงประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้นับถือ

ศาสนาอิสลาม (Non-Muslim Countries) เช ่น สหร ัฐอเมร ิกา , สหราชอาณาจักร , เยอรมนี , 

สวิสเซอร์แลนด์, ออสเตรเลีย รัสเซีย และอ่ืนๆ (Iqbal, 2011).  

   จากรายงานวิจัย สกว “ทำไมประเทศไทยไม่ควรมองข้ามระบบการเงินอิสลาม?” ประชาคม

วิจัย ฉบับที่ 12 หน้าที่ :05 ระบุว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจระบบอิสลามในประเทศไทยได้มีการ

พัฒนาอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน มีสถาบันการเงินที่ปลอดดอกเบี้ยที่ถูกต้องตาม

หลักศาสนาอิสลามรองรับอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กองทุนรวมที่ถูก

หลักชะรีอะห์ บริษัทประกันภัย หรือ ตะกาฟุล สหกรณ์อิสลาม FTSE SET Shariah index ตราสาร   

ศูกูก (ตราสารหนี้ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม) เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระบบ

อิสลามและระบบทั่วไป เพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุนที่หลากหลายให้กับประเทศไทย จึงถือได้ว่าเป็น

โอกาสสำคัญในการผลิตองค์ความรู้ด้านการเงินอิสลามในบริบทของประเทศไทย (อุรุยศ, 2558) 

อย่างไรก็ตามการเงินอิสลามในประเทศไทยยังคงมีข้อจำกัดหลายประการที่ควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

อาทิเช่น กฎระเบียบและระบบภาษีที่ไม่เอื้ออำนวยให้กับการเงินอิสลามสามารถแข่งขันกับระบบ

การเงินทั่วโลกได้ การขาดบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญ ส่งผลให้การพัฒนาของผลิตภัณฑ์ทาง

การเงินอิสลามยังค่อนข้างจำกัด อย่างไรก็ดีระบบการเงินอิสลามไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ผู้วางนโยบายและผู้

ออกกฎระเบียบทางด้านการเงินการคลังเท่านั้น แต่ยังขึ้นกับประชาชนชาวมุสลิมและไม่ใช่มสุลิมด้วย 

อุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับชาริอะห์จะเพิ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนเริ ่มมี

ความรู้ความเข้าใจในหลักคิดของการเงินอิสลาม และสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้

อย่างดีพอ  (อุรุยศ, 2561) 

   ในขณะเดียวกัน ปาฐกถาพิเศษของศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ศานติศาสน์ อาจารย์ประจำ

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานสัมมนาการเงินอิสลามเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน              

โดยได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า ระบบการเงินอิสลามและสถาบันการเงินอิสลามในประเทศไทยมีประวัติ

การก่อตั้งและนำมาประยุกต์ใช้มาอย่างช้านานตั่ งแต่ปี 2530  แต่พัฒนาการระบบการเงินอิสลาม 

ธนาคารอิสลาม และการประกันภัยแบบอิสลาม (ตะกาฟุล) ในประเทศไทยยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง
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เต็มที่และเติบโตเช่นนานาประเทศ ตลอดจนการเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมตามแนวคิดและทฤษฎีของ

ระบบเศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันสถาบันการเงินอิสลาม

ในประเทศไทยมีบุคลากรที่ทำงานด้านการเงินอิสลามเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดองค์ความรู้ด้านระบบ

การเงินอิสลามอย่างลึกซึ้งตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ ผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง 

ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการดำเนินงานของสถาบันการเงินอิสลามในประเทศไทยที่ไม่ได้รับการพัฒนา

ทันท่วงทีและทัดเทียมนานาประเทศส่งผลให้เสียเปรียบทางการแข่งขัน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ

สนับสนุนการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการเงิน การธนาคารและการประกันภัย

อิสลาม ทั้งนี้เพ่ือให้ทันและสอดรับกับการเพ่ิมขึ้นของอุปสงค์ต่อแรงงานในสาขานี้ ที่จะเป็นผลต่อการ

ผลักดันทางกฎหมายในการเปิดเสรี การธนาคาร การเงิน และการประกันภัยอิสลามของประเทศไทย

ในอนาคต” (สถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560) 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

   ประเทศไทยมีประชากรที่นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่และอีกส่วนหนึ่งเป็นประชาชนที่
นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีความต้องการแหล่ง
เงินทุนที่ไม่ขัดกับหลักศาสนา และแตกต่างจากระบบธนาคารพาณิชย์ทั่วไปที่ดำเนินธุรกรรมเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ย ซึ่งเป็นข้อห้ามของศาสนา ทำให้มีการผลักดันในการก่อตั้งธนาคารอิสลามขึ้นในประเทศไทย 
โดยแนวคิดครั้งแรกมีขึ้นในปี พ.ศ.2537 เมื่อรัฐบาลไทยได้ลงนามใน “โครงการพัฒนาสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจ”ระหว่าง อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย ซึ ่งรัฐบาลไทยเป็นฝ่ายรับผิดชอบการจัดทำ
แผนพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยในปี พ.ศ. 2541 รัฐบาลจึงผลักดันให้ธนาคารอิสลามเกิดขึ้นใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของชาวไทยมุสลิมให้มีช่องทางทางการเงินที่ถูกต้องตาม
หลักการอิสลาม ปัจจุบันบุคลากรทางด้านระบบการเงินที่ถูกต้องตามหลักชะรีอะห์ยังมีจำกัด ซึ่งผู้มี
หน้าที่ในการจัดการบริหารการเงินในธุรกิจยุคใหม่ จำเป็นต้องมีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพตาม
หลักชะรีอะห์ รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ที่เกิดขึ้นทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ  
   นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยกำลังเป็นประเด็นที่
หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญและนำมาซึ่งความท้าทายในหลายมิติ สำหรับประเทศไทยบริบท
ของสังคมสูงวัยกำลังเปลี่ยนผ่านจากสังคมสูงวัยเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ โดยประเทศไทยมีสัดส่วน
ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ประชากรวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่ไม่มีเงินออมและมีเงิน
ออมไม่พอใช้หลังเกษียณที่ต้องพึงพิงสวัสดิการจากภาครัฐ  ส่งผลกระทบต่อระบบการเงินและการคลัง
ของประเทศในการจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ในอนาคตข้างหน้า ทั้งนี้รัฐบาลได้มีมาตรการจูงใจทางภาษี
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หลายอย่าง เพื่อให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน ออมเงิน บริหารความเสี่ยงทางการเงิน การทำ
ประกันชีวิตและสุขภาพ การลงทุนผ่านกองทุนต่าง ๆ เพื่อให้มีเงินพียงพอเกษียณอายุ และมาตรการ
เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้ทางการเงิน (Financial literacy) เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งมาตรการดังกล่าว มี
ผลกระทบเช ิงบวกต ่อสถาบ ันการเง ินท ี ่ม ีบร ิการบร ิหารความม ั ่ งค ั ่งส ่วนบ ุคคล (Wealth 
Management) มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และต้องการบุคลากรทางด้านที่ปรึกษาทางการเงิน การ
ลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย (บวรสันติสุทธิ์, 2561; ธนาคารแห่งประทศไทย, 
2561) 
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
      12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
             จากสถานการณ์ภายนอก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน จึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่
มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่
รุนแรงขึ้นจากนี้ และรองรับการแข่งขันทางเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยการ
ผลิตบุคลากรทางด้านการเงิน การธนาคาร การลงทุน การจัดการความมั่งคั่งส่วนบุคคล ที่มีความ
เชี่ยวชาญทั้งระบบการเงินทั่วไปควบคู่กับระบบการเงินอิสลาม ตลอดจนพัฒนาทักษะของบัณฑิตให้มี
ความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ ากับลักษณะงาน โดย
ต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ          
ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที่เก่งและดี 
      12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

 ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการสร้างบัณฑิตคุณภาพ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงินและการลงทุน จึงมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาโดยสร้างบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะ
เชิงปัญญา เน้นการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข และใช้เทคโนโลยีเพ่ือสืบค้นองค์ความรู้ แก้ปัญหา ตลอดจน
นำมาใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริม
การใช้ศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเงินและการธนาคารที่คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมด้วย และ
เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรจึง
ต้องคำนึงถึงการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากลเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
เรียนรู้ 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
      13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
         โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้ 
              13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการบริหาร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
              13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการประจำ 
ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 

  13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอน
โดยภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด  

        13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  รายวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือก
และเลือกเสรีได ้
      13.3 การบริหารจัดการ 
             13.3.1 แต่งตั้งประธานหลักสูตรสาขาการเงินและการลงทุนเป็นผู้ประสานงานรายวิชาทุก
รายวิชา เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา 
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
             13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการหลักสูตรสาขาการเงินและการลงทุนดำเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา 
              13.3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ด้านเนื้อหาสาระให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

   1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
             มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ทีม่ีความรู้ ความสามารถ ด้านการจัดการความมั่งค่ังส่วนบุคคล การ
จัดการทางการเงิน การธนาคารและการลงทุนในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น โดยสามารถบูรณาการหลักการ
เงินสากลและหลักการเงินอิสลามควบคู่ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีทางการเงินได้อย่างสร้างสรรค์
ในการประกอบการชีพ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปลูกฝังวิธีคิดกล้าลงมือทำ เรียนรู้
ที่จะเผชิญและฟื้นตัวจากความล้มเหลว โดยสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและดำรงตน
ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

 

  1.2  ความสำคัญของหลักสูตร 
        1.2.1 ตอบสนองความต้องการของชุมชนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์การเงินทั่วไปและการเงินอิสลาม เพื่อสร้างความเข็มแข็งเชิงวิชาการในฐานะเป็นคลังปัญญา
ชายแดนใต้ 
        1.2.2  พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของนักศึกษา ในด้านการเงินอิสลามควบคู่
ระบบการเงินทั่วไป เพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมในประชาคม
อาเซียน 
        1.2.3  มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้และเครื่องมือเทคโนโลยีทางการเงิน เช่น
Blockchain, Robo-Advisor, Trading Platform และอื ่น ๆ  ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ การจัดการการเงินที ่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม เสริมสร้างทักษะความฉลาดทาง
การเงินและการจัดการความมั่งค่ังแก่ประชาชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมในอนาคต 
        1.2.4  ผลิตบัณฑิตเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพทางด้านการเงิน
อิสลาม นักวางแผนการเงินและการลงทุน เพ่ือรองรับการเติบโตของภาคเศรษฐกิจและการเงินอิสลาม
ในอนาคต 
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
             หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิต
บัณฑิตให้มีคุณสมบัติสำคัญ 4 ประการ ดังนี้  
             1.3.1 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่กล้าเผชิญและฟื้นตัวจากความล้มเหลวอย่างรวดเร็ว 
เรียนรู้ตลอดชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข  
             1.3.2 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการความมั่งคั่งส่วนบุคคล 
การบริหารการเงิน การธนาคารและการลงทุนทางการเงินได้อย่างถูกต้องตามหลักการเงินสากล
และการเงินอิสลาม 
              1.3.3 มุ่งผลิตบัณฑิตให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดย
การเสริมสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและใช้ทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม 
              1.3.4 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ทางการเงินอย่างรอบด้านเพ่ือสร้างความมั่งคั่ง
แก่ผู้ใช้บริการทางการเงินบนพ้ืนฐานหลักจริยธรรมและคุณธรรมของวิชาชีพอย่างรอบด้าน  
      1.4 ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อครบปีการศึกษา 

ปีท่ี รายละเอียด 
1 1. มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม มีทักษะการประยุกต์ใช้

คณิตศาสตร์ทางการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

2. แสดงออกถึงวิธีคิดที่กล้าเผชิญกับความล้มเหลว กล้าลงมือทำ แสดงออกถึงความ
ยืดหยุ่นต่อผู้อื่น เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนสังคมพหุวัฒนธรรม และจัดการตนเองได้
อย่างถูกต้องอย่างมีความสุข บนหลักเหตุและผล  

2 1. มีความรอบรู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy) และมีทักษะพร้อมเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง (Self-lifelong Learning) และสามารถสื่อสารให้ผู ้อื ่นโดยใช้
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม              

2. มีทักษะการนำเสนอและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการเงิน 

3 1. มีสมรรถนะการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพและเรียนรู้เส้นทางอาชีพของตนเอง                                               
2. มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

4 1. มีความพร้อมสำหรับการทำงานทางด้านการเงินและการลงทุน โดยมีใบอนุญาตทาง
การเงิน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน จะดำเนินการแล้วเสร็จ

ครบถ้วนในรอบการศึกษา (4 ปี) โดยมีแผนการพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนาและหลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
ดังนี้ 

แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานของ สกอ. และพล
วัตรขององค์ความรู้ 

1.  ต ิ ดต ามการปร ั บป รุ ง
หลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 

2 .  ป ร ะ ช ุ ม / ส ั ม ม น า
ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบหล ักส ูตร 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

3. ติดตามความก้าวหน้าของ
องค์ความรู้ในวิชาชีพ 

4. ติดตามความคาดหวังของ
สังคมต่อผู้ประกอบวิชาชีพ 

1 .  ร าย ง านการประ เมิน
หลักสูตร 

2. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
3 .  ผ ล ส ร ุ ป แ ล ะ ผ ล ก า ร

ประชุมสัมมนา รายงาน
การประชุม 

4 .  ร า ย ว ิ ช าหล ั ก ส ู ต ร ที่
ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที ่ เน ้น Active Learning 
และ WIL 

1. พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนการสอนเน้น Active 
Learning และ  WIL ให้
อาจารย์ผู้สอน 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
ต่างๆ 

3. ประเมินประสิทธิภาพการ
เ ร ี ย นก า รสอนท ี ่ เ น้ น 
Active Learning  แ ล ะ 
WIL 

 

1. จำนวนโครงการเพิ ่มพูน
ทักษะอาจารย์ 

2. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการ
จ ัดการเร ียนการสอนที่
เ น ้ น  Active Learning 
และ WIL 

3 .  ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธ ิภาพการเร ียน
ก า ร ส อ น  Active 
Learning และ WILโดยมี
คะแนนประเมิน 3.0 ขึ้น
ไป 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ของนักศึกษา อยู่ในระดับ 
3.0 ขึ้นไป  
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แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
3. เสริมสร้างความรู้และทักษะ

วิชาชีพของนักศึกษาและ
บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

1. สร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับผู้ใช้บัณฑิตใน
การพัฒนาขีด
ความสามารถทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาและบัณฑิต 

2. ส่งเสริมให้บัณฑิตเรียนรู้
ป ระสบการณ ์ ว ิ ช าชี พ
เพ่ิมข้ึน 

1 .  จ ำนวนความม ื อท า ง
ว ิ ช า ก า ร ก ั บ ส ถ า น
ประกอบการ 

2. จำนวนรายวิชาที ่จัดการ
เรียนการสอนที่บูรณาการ
กับการทำงาน (WIL) 

3. ผู้ ใช ้บ ัณฑ ิตม ีความพึง
พ อ ใ จ ใ น ด ้ า น ท ั ก ษ ะ 
ความรู ้ ความสามารถใน
การทำงาน โดยเฉลี ่ยใน
ระดับด ี

4. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ ให้
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

1. สนับสนุนบุคลากรด้าน
การเรียนการสอนให้
ทำงานบริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก 

2.จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพอย่างเพียงพอ 

1. ปริมาณงานบริการ
วิชาการต่ออาจารย์ใน
หลักสูตร 

2. เอกสาร/รายงานผลการไป
ราชการเพ่ือเข้าร่วม
ฝึกอบรม 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร  
                ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษา

ปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
     1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน        
                ไม่มี 
         1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค         

     ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน- เดือนกันยายน 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน- เดือนกุมภาพันธ์ 

           2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าทุกสาขาที่ได้รับการรับรอง     
         มาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ  
2.2.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอ่ืน ตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง  
         มาตรฐาน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.2.4 เป็นผู้เคยศึกษาในระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรอง   
         มาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.2.5 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามประกาศ    
         ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

          2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 ความรู ้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ค่อนข้างต่ำ 
2.3.2 ความรู้และทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ทางการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         ค่อนข้างต่ำ 
2.3.3 ขาดทักษะในการปรับตัวเข้ากับระบบการเรียนการสอนในระบบมหาวิทยาลัย 
2.3.4 ขาดแคลนทุนทรัพยเ์พ่ือใช้ในการศึกษา 
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           2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดอบรมเพื ่อปรับพื ้นฐานการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทั ้งด้าน

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
2.4.2 จัดอบรมเพื่อปรับพื้นด้านคณิตศาสตร์ทางการเงินที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อใน

รายวิชาของหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
2.4.3 จัดอบรมปรับพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.4.4 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาทางวิชาการและ    
         วิชาชีพ 
2.4.5 จัดหาแหล่งทุนตามความเหมาะสมแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
2.4.6 จัดประสบการณ์เรียนรู ้ในสถานประกอบการจริงเพื ่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้

เส้นทางอาชีพทางด้านการเงินและการลงทุน 
 

         2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

ระดับ/ชั้นปี 
จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี      

ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวมจำนวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ

สำเร็จการศึกษา 
- - - 40 40  
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2.6 งบประมาณตามแผน  
2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท) 

 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณที่ต้องการ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
คนละ 8,500 บาทต่อ 
ภาคการศึกษา 

680,000 1,360,000 2,040,000 2,720,000 2,720000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาทต่อปี 

28,000 56,000 84,000 112,000 112,000 

รวมรายรับ 708,000 1,416,000 2,124,000 2,832,000 2,832,000 
 

2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 
 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณที่ต้องการ 

2564 2565 2566 2567 2568 
เงินคงคลัง ร้อยละ20 141,600 283,200 424,800 566,400 566,400 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 40 

283,200 566,400 849,600 1,132,800 1,132,80
0 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
ร้อยละ 40 

283,200 566,400 849,600 1,132,800 1,132,80
0 

รวม 708,000 1,416,000 2,124,000 2,832,000 2,832,00
0 

จำนวนนักศึกษา 40 80 120 160  160  
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 14,160 14,160 14,160 14,160 14,160 

       

2.7 ระบบการศึกษา  
      แบบชั้นเรียน หรือ แบบออนไลน์ 

2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
     ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร         ไม่น้อยกว่า   120    หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

   โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี มีจำนวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้  

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

   1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

   1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

   1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                            3 หน่วยกิต 
 1) คณะครุศาสตร์                                                   3 หน่วยกิต 
หรือ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
หรือ 3) คณะวิทยาการจัดการ 3 หน่วยกิต 
หรือ 4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84           หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 33   หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 

   1) วิชาเอกบังคับ  27   หน่วยกิต 
   2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15           หน่วยกิต 

    2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  9  หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
            รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ดังนี้      
        1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า                 30   หน่วยกิต 
       1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า                 15      หน่วยกิต 
                1) วิชาบังคับ  12      หน่วยกิต 
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร  

Language Thought and Communication 
   3(3-0-6) 

5100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร*      
Thai for Communication 

   3(3-0-6) 

5100103 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ*  
Thai for Careers 

   3(3-0-6) 

5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา  
English for Fun 

   3(3-0-6) 

5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์           
English Usage for Social Network 

   3(3-0-6) 

5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้* 
English for Communication and Learning Development 

   2(1-2-3) 

5100108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1*     
English for Communication 1 

   2(1-2-3) 

5100109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2*     
English for Communication 2 

            2(1-2-3) 

5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ       
Technology and Media Literacy  

   3(3-0-6) 
 

 2) วิชาเลือก                                     ไม่น้อยกว่า            3 หน่วยกิต 

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย   
Developments of Thai Speaking and Writing Skills 

   3(3-0-6) 

5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ       
English Communication Skills Development  
 

   3(3-0-6) 
 

 
 

 
 

 
 

หมายเหตุ* หมายถึงรายวิชาสำหรบันักศึกษาที่สำเรจ็ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
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5100111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  
Chinese for Communication 

  3(3-0-6) 

5100112 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร   
Melayu for Communication 

   3(3-0-6) 
 

1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                                  ไม่น้อยกว่า                       6 หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ                                                                          3 หน่วยกิต 

5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข  
Well-being 

    3(3-0-6) 

5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*   
Science in Daily Life 

    3(3-0-6) 

 2) วิชาเลือก                                                                              3 หน่วยกิต 
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนำเสนอ        

Information Technology for Presentation  
    3(3-0-6) 

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน*          
Information Technology in Daily Life 

    3(3-0-6) 

5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*       
Mathematics in Daily Life 

    3(3-0-6) 

5100119 การบริหารร่างกาย 
Body Exercise 

    1(0-2-2) 
 

5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต*  
Sports for the Quality of Life Development      

 
             2(1-2-3) 

5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น   
King’s Philosophy for Local Development 

            3(3-0-6) 

5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย   
Introduction of Ethics and Wealth    

    3(3-0-6) 

5100123 ความงดงามแห่งตน  
Beauty of Life 
 
 
 
 

    3(3-0-6) 

หมายเหตุ* หมายถึงรายวิชาสำหรบันักศึกษาที่สำเรจ็ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
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5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง  
Step to the World 

    2(1-2-3) 
 

5100125 ความจริงของชีวิต*               
Truth of Life 

    3(3-0-6) 

5100126 การพัฒนาตน*       
Self-Development 

    2(2-0-4) 

5100127 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต* 
Aesthetics for Life 

    3(3-0-6) 

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*    
Life and Thai Culture  
 

    2(1-2-3) 
 

1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                                   ไม่น้อยกว่า                     6 หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ                                                                            3 หน่วยกิต 

5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ  
Multicultural and Peace 

     3(3-0-6) 

 2) วิชาเลือก                                                                              3 หน่วยกิต 
5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม   

Life Skill for Society 
      3(3-0-6) 

5100131 สังคมภิวัตน์*    
Socialization 
 

     3(3-0-6) 
 

      1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                                                              3 หน่วยกิต 
 1) คณะครุศาสตร์                                           3 หน่วยกิต 
5100132 

 
 

ครูแห่งแผ่นดิน 
Teachings of King Rama 9 
หรือ 

   3(3-0-6) 
 
 

 
5100133 

 
 

2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิถีไทย วิถีถ่ิน 
Thai and Local Ways 
หรือ 
 

          3 หน่วยกิต 
    3(3-0-6) 

 
 

           
หมายเหตุ* หมายถึงรายวิชาสำหรบันักศึกษาที่สำเรจ็ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
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3) คณะวิทยาการจัดการ         3 หน่วยกิต 
5100134 

 
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 
Young Entrepreneurs 
หรือ 

  3(3-0-6) 
 
 

5100135 
 

 

4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น 
Science for Community 
 

         3 หน่วยกิต 
 
           3(3-0-6) 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า                         84 หน่วยกิต 
       2.1 กลุ่มวิชาแกน               ไม่น้อยกว่า                         33 หน่วยกิต 
3120201 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย   

Business Laws and Legal Environment   
             3(3-0-6) 

3120302 สถิติธุรกิจ  
Business Statistics  

             3(2-2-5) 

3122101 การบัญชีขั้นต้น 1  
Accounting 1  

             3(2-2-5) 

3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 
Business Taxation 

             3(3-0-6) 

3123302 การเงินธุรกิจ  
Business Finance  

             3(3-0-6) 
 

3124101 หลักการตลาด  
Principles of Marketing 

             3(3-0-6) 
 

3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 
Principles of Business Management  

             3(3-0-6) 

3126202 การจัดการการดําเนินงาน 
Operations Management 

             3(3-0-6) 

3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Management  

             3(3-0-6) 

3129101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ 
Economics for Business 

             3(3-0-6) 
 

3132101 โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ 
Software Package and Internet services for Business  

            3(2-2-5) 
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 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า                 42  หน่วยกิต 
   1) วิชาเอกบังคับ 

 

 27  หน่วยกิต 
 

13123101 ตลาดการเงินและสถาบันการเงินยุคดิจิทัล 
Financial Market and Institutions in Digital Era 

            3(3-0-6) 
 

33123202 การเงินและธนาคารอิสลามยุคดิจิทัล 
Islamic Finance and Banking in Digital Era     

            5(4-2-9) 
 

  33123303 การบริหารการเงินในองค์กรยุคใหม่ 
Modern Corporate Finance  

5(4-2-9) 
 

33123204 การลงทุนในตราสารทางการเงิน 
Investment in Securities Market 

5(4-2-9) 

33123305 การจัดการความมั่งคั่งส่วนบุคคล 
Personal Wealth Management   

5(4-2-9) 

13123307 ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางการเงิน 
Research Methodology and Seminar in Finance 

4(2-4-6) 

 
  2) วิชาเอกเลือก  15 หน่วยกิต 

 

13123306 จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับวิชาชีพการเงิน 
Ethical and Professional Standards for Financial Advisor 

            3(3-0-6) 
 

33123209 การลงทุนในตราสารทางการเงินที่ซับซ้อน  
Investment in Complex Securities 

             5(4-2-9) 
 

33123210 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ 
Securities Analysis and Portfolio Management 

             5(4-2-9) 

33123211 การวางแผนการประกันภัยและตะกาฟุล 
Insurance Planning and Takaful  

5(4-2-9) 
 

33123312 การวิเคราะห์สินเชื่อและการประเมินโครงการ 
Credit Analysis and Project Valuation 

5(4-2-9) 
 

33123313 การบริหารการเงินภาครัฐและการคลังสาธารณะ 
Government Fiscal Management and Public Finance 

5(4-2-9) 
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33123314 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 
Real Estate Investment and Broker 

5(4-2-9) 

33123315  การจัดการการเงินสำหรับธุรกิจสตารท์อัพ 
Financial Management for Startup Business 

5(4-2-9) 
 

13123316 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน 
Financial Technology and Innovation 

3(2-2-5) 

13123317 การจัดการเงินทุนหมุนเวียน                                          
Working Capital Management 

3(3-0-6) 

13123318 การบริหารเงินยุคใหม่สำหรับผู้เริ่มทำงาน 
Financial Management for first jobber in Modern World 

3(3-0-6) 
 

13123319 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 
 International Finance 

3(3-0-6) 
 

13123320 การจัดการสหกรณ์อิสลาม 
Islamic Cooperative Management  

3(3-0-6) 

13123321 การบัญชีสำหรับสถาบันการเงินอิสลาม 
Accounting for Islamic Financial Institutions 

3(3-0-6) 

13123322 การบริหารการเงินเพ่ือสังคม 
Social Finance Management 

3(3-0-6) 

13123323 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสลาม 
Islamic Financial Product Development 

3(2-2-5) 

13123324 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 
Financial Risk Management 

3(3-0-6) 

13123325 วาณิชธนกิจ 
Investment Banking 

3(3-0-6) 

13123326 การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล               
Alternative Investment in Digital Economy 

3(3-0-6) 

13123427 สถานการณ์ปัจจุบันและหัวข้อพิเศษทางการเงิน                                 
Current Issues and Special Topic in Finance 

3(3-0-6) 
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 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า            9   หน่วยกิต 
 

13123128 การสังเกตประสบการณ์การเรียนรู้ในธนาคารพาณิชย์และ
ประกันภัย 
Job Shadowing Experience in Commercial Banking and 
Insurance industries 

1(90) 

13123129 การสังเกตประสบการณ์การเรียนรู้ในสถาบันการเงินอิสลาม               
Job Shadowing Experience in Islamic Financial 
Institution 

1(90) 

13123130 การสังเกตประสบการณ์เรียนรู้ด้านการเงินในบริษัทเอกชน หรือ
หน่วยงานรัฐ 
Job Shadowing Experience in Public Company / 
Government Sector 

1(90) 

  

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ 
13123431 สหกิจศึกษาธุรกิจทางการเงินและการลงทุน 

Business Cooperative Education in Finance and 
Investment 

6(600) 

13123432 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเงินและการลงทุน 
Professional Internship in Finance and Investment 

6(540) 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า                 6  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคย

เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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        3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

3126101 หลักการบริหารธุรกิจ  3(3-0-6) 
3120201 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดล้อมทาง

กฎหมาย 
3(3-0-6) 

3122101 การบัญชีขั้นต้น 1 3(2-2-5) 
รวม 15 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

     6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
3129101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) 
3123302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
13123101    ตลาดการเงินและสถาบันการเงินยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 

รวม  18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

3132101 โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเตอร์เน็ตเพื่องาน
ธุรกิจ 

3(2-2-5) 

3124101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

33123202 การเงินและธนาคารอิสลามยุคดิจิทัล 5(4-2-9) 
13123129  การสังเกตประสบการณ์การเรียนรู้ใน

สถาบันการเงินอิสลาม               
1(90) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

3126202 การจัดการการดำเนินงาน 3(3-0-6) 
33123204  การลงทุนในตราสารทางการเงิน 5(4-2-9) 
13123128 การสังเกตประสบการณ์การเรียนรู้ใน

ธนาคารพาณิชย์และประกันภัย 
1(90) 

รวม  18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 3120302   สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 
33123203  การบริหารการเงินในองค์กรยุคใหม่ 5(4-2-9) 
33123305  การจัดการความมั่งค่ังส่วนบุคคล 5(4-2-9) 

รวม  19 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 13123130 การสังเกตประสบการณ์การเรียนรู้ด้าน
การเงินในบริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐ 

   1(90) 

13123307 ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางการเงิน 4(2-4-6) 

เลือกเรียนวิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 

รวม 17 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 13123431 สหกิจศึกษาธุรกิจทางการเงินและการ
ลงทุน 
หรือ 

   6(600) 

13123432 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเงินและ 
การลงทุน 

   6(540) 

รวม 6 หน่วยกิต  
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ เลือกเรียนวิชาเอกเลือก   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 
 Re-Skills หรือ Up-Skills - 

รวม 9 หน่วยกิต 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                             ไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า      12 หน่วยกิต 
 1) วิชาบังคับ   12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ) 
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร             3(3-0-6) 

 Language Thought and Communication  
ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับความคิดและการสื ่อสาร 

ทักษะการฟังและการอ่าน การลำดับความคิด การสรุปความคิด และการถ่ายทอด
ความคิดเพื่อการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือ
การละเล่น การเล่านิทานพื้นบ้าน  

Language and Communication, relation between languages with 
ideas and communication, listening and reading skills, idea organization, 
idea conclusion, expressing ideas for communication for both speaking 
and writing, Thai use through songs, plays and folk tale 

 

5100102    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                          3(3-0-6)      
               Thai for Communication              

ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษา 
ในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่
เป ็นทางการและไม่เป็นทางการ การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู ้ข ้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษา
ในชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสำนึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสาร 

Significance of Thai language as communication tools, practice of 
language in daily life use 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 
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5100103  ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                                                  3(3-0-6) 
                Thai for Careers  

การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
เพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้งในชีวิตประจำวัน
และการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการนำเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ การวิเคราะห์
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อนำไปใช้ใน
สถานการณ์ต ่าง ๆ ให้ เก ิดประโยชน์ต ่อการปฏิบ ัต ิหน ้าที ่การงานและการใช้
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 various situations which is 
beneficial to the career and daily life 

 

5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา 
English for Fun 

                          3(3-0-6) 

         การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 
คำศัพท์และสำนวนการทักทาย การแนะนำตัวเอง/ผู้อื่น การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การ
แสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
        English usage for daily communication, English sound systems, 
vocabularies and greeting expressions, self- introduction and introducing 
others, basic information inquiries, giving opinions, feeling expression, class 
presentation 
 

5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์  
English Usage for Social Network                                  

                3(3-0-6) 

 การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์ การตั้งและการ
ตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  การแสดงความ
คิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ   
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Simple English writing in social media, giving queries and answers in 
English, online chatting, giving opinions in English, writing and replying 
email in English 

 

5100107  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 
English for Communication and Learning 
Development 

2(1-2-3) 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารทั ้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ใน
ชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การแนะนำ
ตนเองและผู้อื่น การร้องขอ การเสนอความช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ แหล่งข้อมูลเพ่ือ
ศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Development of English communication skills, listening, speaking, 
reading and writing in daily life of various situations such as greeting; 
leave-taking, self-introduction and others, requesting, offering help, giving 
suggestion, describing people, objects and places, inquiring and 
information giving, talking on telephone and expressing opinion; 
development of skills in using tools and resources for communicative 
study such as dictionary, article and newspaper and information 
technology for communication 

 

5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
English for Communication 1 

 2(1-2-3) 
 

 การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารใน
ชีวิตประจำวัน ถ้อยคำและสำนวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของ
ภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

Practices of English listening, speaking, reading, and writing for daily 
communication; focusing on basic vocabulary and expressions relating to 
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working performance and career fields, studying on customs and traditions 
of English-speaking countries including appropriate social etiquette 

 

5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                                                 2(1-2-3) 
English for Communication 2 

การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์
จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี ่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวัน 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 
 

5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                                                   3(3-0-6) 
Technology and Media Literacy  
        การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร  การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและจัดการได้ การ
วิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ  การใช้สื่อสังคมออนไลน์
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี   
        Information literacy, media literacy, IT and communication literacy, 
information access and evaluation, information use and manageability, 
media analysis, simple tools usage for media production, social media 
use under law controls and ethics in technology 
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 2) วิชาเลือก                                     ไม่น้อยกว่า         3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา วิชาและคำอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-อ) 

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย  
Developments of Thai Speaking and Writing Skills 

          3(3-0-6) 

         การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ ทั้ง
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและการอ่านจากสื่อ
ต่าง ๆ  นำเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมและ
มารยาทในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 
        Developments of speaking and writing skills, speaking and writing for 
both formal and informal occasion, research, knowledge from listening 
and reading from various media, presenting with presentation and writing 
with ethics and moral realization, communication manners, criticizing 
speaking and writing 
 

5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
English Communication Skills Development      

3(3-0-6) 

         การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การอ่านและ
เขียนข้อความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน   
        Listening and speaking in daily-life situations, short message reading 
and writing, non-complicated sentence reading and writing 
 

5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)      
 Chinese for Communication    

        การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  คำศัพท์ ไวยากรณ์ ขั้น
พ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน  
       Pin- in pronunciation, principles of Chinese alphabets, vocabularies, 
basic Chinese grammars, greetings and basic daily-life conversation 
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5100112   ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร   
Melayu for Communication 

3(3-0-6)       

        การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน  
การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 
        Melayu usages for communication in daily life, vocabularies, basic 
Melayu grammars, greetings and basic daily-life conversation 
 

       1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                            ไม่น้อยกว่า   
            1) วิชาบังคับ                                                 

 6 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต            

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-อ) 
 
5100116 

 

อยู่ดี กินดี มีสุข   
Well-being 

            
         3(3-0-6)       

        การใช ้ว ิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีในชีว ิตประจำวัน ผลกระทบจากการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ อาหาร
เฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพร
กับการดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ ้มครองผู ้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต   
       Science and technology use in daily life, effects of using science and 
technology on environment, foods and nutrition, dietetics, nutrition 
information reading, basic drug information, Thai herbs, herbs with health, 
consumer protection laws, promoting physical and mental health 

 

5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                                                  3(3-0-6)       
Science in Daily Life 

        พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าใน
บ้าน  อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานใน
การดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้
ในชีวิต ประจำวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น 
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 
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       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 use in daily life, using microorganism in food industries, 
agricultural and industrial production management with heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 
 

 2) วิชาเลือก                               ไม่น้อยกว่า                     3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา
5100114  

ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา    
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ   
Information Technology for Presentation 

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

         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล 
วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 
และการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
        Introduction to information technology, data access and use, 
accessing information methods, searching strategies, analyzing and 
synthesizing information, presenting information in various forms 
 

5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน              
Mathematics in Daily Life 

                   3(3-0-6) 

         หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้        
ในชีวิตประจำวัน  

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน*                  
Information Technology in Daily Life 

           3(3-0-6)       

         ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณใน
การใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
         Introduction to computer, information technology, computer 
application in daily life, data warehouse application, laws and ethics in 
using information system and security system 
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        Principle and thinking process; giving reasons; financial 
mathematics and interest, hire- purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 

5100119 การบริหารร่างกาย                                                            1(0-2-2)        
Body Exercise 

        หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหาร
ร่างกายเพื่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของ
ร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกกำลังกายและ
การเลือกเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ การมีน้ำใจนักกีฬา 
       Principles of body management, skill practice and basic 
technique of body management to gaining muscle, body flexibility and 
physical fitness self- check, exercise selection and playing sports for 
healthiness, sportsmanship 

 

5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Sports for the Quality of Life Development 

2(1-2-3) 

    กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 
หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติใน
การเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกัน
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การนำทักษะด้านกีฬา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นำ 
        Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports 
competition, principles and how to choose sports for 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 
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5100121    ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น   
King’s Philosophy for Local Development 

3(3-0-6)      

         ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  
และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชดำริเพ่ือความกิน
ดีอยู่ดีของประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการ
พัฒนาท้องถิ่น  
        King’ s philosophy for agricultural management, economies, 
environment and education; sufficiency economy philosophy, royal 
projects for the better living of people, sustainable development, 
applying the King’s philosophy for community development 
 

5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย           
Introduction of Ethics and Wealth  

3(3-0-6)       

        การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เข้าใจ เห็นคุณค่าของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
มีการพัฒนาตนเองเพ่ือดำรงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนได้ การเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อื่น การบริหารจัดการและภาวะผู ้นำ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน์ 
การตลาดและการสื่อสาร  
       Development of learning, understanding and valuing lives, society 
and environment; self-development for happy living and getting along 
well with people, promoting ethics and moral; care for others, 
leadership management, human resource management, investment 
channel, principles of basic business, analyzing business environment, 
accounting and financing, online business, marketing and 
communication 
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5100123 ความงดงามแห่งตน   
Beauty of Life     

3(3-0-6)      

         ความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู ้ อ่ืน 
ธรรมชาติของมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต้น 
หลักการพูดนำเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนในการ
ทำงานกลุ่มและทำงานทีม  และทักษะการใช้ชีวิต 
        Introductions to human relation, self- understanding and 
understanding others, human nature, personality developments, social 
etiquette, principles of basic speaking, principles of oral presentation in 
front of meeting, status of good leadership and followership, self-
developments for groups work and teamwork, living skills 

 

5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง   
Step to the World 

2(1-2-3) 

         การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศรับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบ
สมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพื่อสมัครงาน และการเขียน
ประวัติส่วนตัว การนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและ
การปฏิเสธการสัมภาษณ์การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาท
และน้ำเสียงในการพูด คำศัพท์และสำนวนเพื่อการปฏิบัติงานและการสื่อสารใน
สำนักงาน การบันทึกการปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม และการนำเสนอ  การ
ปรับตัวเข้าสู ่สังคม การปฏิบัติตนในการทำงาน การทำงานเป็นทีม และการมี       
จิตสาธารณะ 
        Job seeking sources, reading jobs announcement, filling out 
application form, writing letters or email for job application, writing 
resume, appointment for job interview, interviewing, interview 
acceptance and rejection, telephone conversation, etiquette in tone of 
speaking, vocabularies and expressions for work practice and public 
mind 
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5100125 ความจริงของชีวิต 
Truth of Life 

        3(3-0-6) 

         ความหมายของชีวิต การดำรงชีวิตในสังคม ปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศน์แบบ
ต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโลกทัศน์แต่ละอย่าง เพ่ือจะได้รูจักแสวงหา
ความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกต้องดีงามเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ   
อันนำไปสู่ความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
        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 

 

5100126 
 

การพัฒนาตน        
Self-Development                                                                       

 

2(2-0-4) 

 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของพฤติกรรมของมนุษย์ตน 
กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การ
ทำงานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

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 
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5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต  
Aesthetics for Life 

3(3-0-6) 

 
 
 

ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจำแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความสำคัญของการรับรู้
กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหวสู่ทัศนศิลป์ 
ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดงผ่านขั ้นตอนการเรียนรู ้เชิงคุณค่าจากการรำลึก 
ความคุ้นเคยและนำเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้ง
ทางสุนทรียภาพ 
       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 
 

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย   
Life and Thai Culture                                                                

2(1-2-3) 

 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสำคัญของ 
มนุษยสัมพันธ ์ ธรรมชาติของมนุษย ์ กระบวนการทางจ ิตว ิทยา การสร ้าง              
จิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือ
ความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ 

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  
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 1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                             ไม่น้อยกว่า  
      1) วิชาบังคับ                  

     6 หน่วยกิต 
      3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา        น(ท-ป-อ) 
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 

Multicultural and Peace 
       3(3-0-6)       

        ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร้าง
ความเข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา ความ
ขัดแย้งในสังคมไทยและสังคมโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และ
กิจกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคม    
พหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมแบบประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ 
       Meanings, significance and types of culture, process of building 
understanding, cultural difference and its acceptance, basic concepts 
of peace and reconciliation, problems and conflict of Thai and World 
society, resolving conflict with peace, social activity for peace 
promotion, public consciousness and responsibility towards 
multicultural society, living together in democratic society, right 
prevention guidelines 

  

2) วิชาเลือก                                           ไม่น้อยกว่า                     
 

  3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 

5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม   
Life Skill for Society 

3(3-0-6)       

 ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม  การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวใน
ศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การ
เรียนรู้อาชีพ การเรียนรู้สังคมผู้สูงวัย การสร้างคุณค่าในตนเองและการพัฒนา    
จิตสาธารณะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
       Holistic problem-solving skills, creative thinking, adaptation in 
the 21st century, multicultural understanding, information 
communication, career learning, elder society learning, building self-
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valued and public conscious development, life-long learning for 
sustainable development 
 

5100131 สังคมภิวัตน์  
Socialization    

3(3-0-6) 

        ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
       Relationships between human beings and environment in Thai 
society, ASEAN and world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of society in various 
dimensions including tradition, culture, economics and political affairs 
 

 1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ 3 หน่วยกิต 
        1) คณะครุศาสตร์                                                                3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา        ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-อ) 
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน   

Teachings of King Rama   
       3(3-0-6)       

       คำพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสี่เสา
หลักของการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา  หน้าที่พลเมือง   
      Teachings of King Rama 9 for teachers’ profession, praising teachers, 
learning to changes, four pillars of learning, life- long learning, modern 
teachers, volunteering, civil duties 
หรือ 

 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                            3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา        ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา                                               น(ท-ป-อ) 
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น                                                                  3(3-0-6)       

Thai and Local Ways 
       พื ้นฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้ วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น       
อัตลักษณ์ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าประจำถิ่น 
วัฒนธรรมด้านภาษา วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อ และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจาก
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้ วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้ และจัดให้มีกรณีศึกษา
เรียนรู้ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 
 Fundamentals of culture with lifestyle of southern border, local 
community culture and southern border identity:  food , dress, local 
textiles and language; traditions and belief, created things from 
southern-border folk wisdom, people lifestyle in southern border, case 
studies of learning resources in local community  
หรือ 

       3) คณะวิทยาการจัดการ                                              3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-อ) 
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                                                          3(3-0-6)       

Young Entrepreneurs 
 

      ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐ 
และเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการ
เป็นผู้ประกอบการ  การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และภาระ
หนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียม
ความพร้อมสำหรับการเป็นผู ้ประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี  
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
       Background and significance of special economic zone, 
government and private policy; special economic zone, analysis of 
guidelines for becoming entrepreneurship in special economic zone, 
concepts and theory of entrepreneurship; seeking for opportunity to 
become entrepreneurship, evaluation of business probability, forming 
business guideline, personal financial planning, income management; 
expenses, savings and debts, spending money for investment, concept 
and preparation for becoming entrepreneurship in digital era, tax 
benefit, ethics and social responsibility, and related laws  
 

หรือ 
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 4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร                   3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา                                             (ท-ป-อ) 
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                                                        3(3-0-6)       

Science for Community   
        ความรู้ ความสำคัญ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
        Knowledge, scientific and technological significance, scientific 
skills, aptitude to science, scientific process, scientific application for 
community development 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                               ไม่น้อยกว่า           84  หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    ไม่น้อยกว่า         33 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
3120201 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย   

Business Laws and Legal Environment   
        3(3-0-6) 

         หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง อำนาจหน้าที่การดำเนินงาน  
และการยกเลิกประกอบธุรกิจ ในธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนสามัญ  ห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และรูปแบบอื่น ๆ 
กฎหมายว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา รวมทั้งหลักทั่วไปของเอกเทศสัญญาบาง
ประเภทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ 
จ้างแรงงาน ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ 
ตั๋วเงิน ประกันภัย และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค อีกทั้ง 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว 
       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, 
guarantee, mortgage, pledge, agency, broker, compromising bill, 
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insurance and the Act of Promulgating Liability for misuse of cheque 
the Securities and Exchange Act and also the Foreign Business Act 
 

3120302 สถิติธุรกิจ  
Business Statistics 

       3(2-2-5) 

         ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญของสถิติ วิธีทางสถิติ การรวบรวมและ
นำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ การแจกแจงความถี ่ การสุ ่มตัวอย่าง การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย  ความน่าจะเป็น การประมาณค่า การ
ทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบ
สถิติที ่ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สมการถดถอยเพ่ือ
พยากรณ์แนวโน้มทางธุรกิจ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การใช้เลขดัชนี และการ
ประยุกต์ใช้สถิติในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการใช้โปรแกรมสำเร็ จรูปเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสถิติต่าง 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 indices 
application of statistics in business as well as software for data analysis 
and comparing statistical value 
 

3122101 การบัญชีขั้นต้น 1  
Accounting 1 

3(2-2-5) 

 ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี  
ประวัติของวิชาชีพบัญชี แนวคิดกฎเกณฑ์ข้อบังคับทางบัญชีแม่บทการบัญชี 
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี 
การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป การจัดทำงบทดลอง การปรับปรุงและปิดบัญชี กระดาษทำการ งบการเงิน
สำหรับกิจการให้บริการและกิจการซื้อขายสินค้า 

Meaning and purposes of accounting, benefits of accounting, 
information history of accounting profession, concept and regulations 
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of accounting; accounting principles and methods according to double-
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 
Business Taxation 

3(3-0-6) 

 หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ ตามประมวล
รัษฎากร และภาษีอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องอันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้
นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร 
ภาษีสรรพสามิต และอากรแสตมป์ และภาษีท้องถิ่น 

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 tariff, excise tax, revenue stamp and local taxes 

 

3123302 การเงินธุรกิจ 
Business Finance  
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 3122101 การบัญชีขั้นต้น 1  
Pre-requisite            : 3122101 Accounting 1 

3(3-0-6) 

 ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมาย 
และความสำคัญของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการ
จัดสรรเงินทุน การจัดหาเงินทุนมาเพื ่อใช้ในการดำเนินการของธุรกิจ การ
วิเคราะห์และการวางแผนการเงินการพิจารณาโครงการลงทุน ตลาดการเงิน 
โครงสร้างทางการเงิน ค่าของทุน นโยบายเงินปันผล และการบริหารความเสี่ยง
ทางการเงิน 

Scope and nature of the role of finance in business, the goals 
and priorities of the financial business; focusing on a better 
understanding of basic principles on allocation of funds funding for 
the operation financial analysis and planning project consideration, 
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financial market, financial structure of capital dividend, policy and 
management of financial risk 
 

3124101 หลักการตลาด  
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

 ความหมายและความสำคัญของการตลาด แนวทางการศึกษาวิชาการตลาด
แนวความคิดการจัดการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมวิธีการ
วิเคราะห์ เป้าหมายธุรกิจ แรงจูงใจและพฤติกรรมผู้บริโภค ประเภทของตลาด และ
ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจจำหน่ายสินค้าและธุรกิจบริการ รวมถึง
จรรยาบรรณทางการตลาด 

Definition and importance of marketing; approaches to 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  
Principles of Business Management 

3(3-0-6) 

 หลักการพื้นฐานทางธุรกิจ รูปแบบในการประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ 
สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึงศึกษาหน้าที่หลักในการบริหารธุรกิจ  
ในด้านการตลาด การผลิต การเงินและบัญชี การบริหารองค์การ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ ตลอดจนศึกษาการประยุกต์ใช้แนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ รวมถึงจริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจ 

Basic principle of business, form of business, type of business, 
environment and business risk, 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 
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3126202 การจัดการการดำเนนิงาน 
Operations Management 

3(3-0-6) 

 ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด การเลือกทำเลที่ตั้ง การออกแบบและการ
วางผังกระบวนการ การพยากรณ์ การวางแผน การจัดการคุณภาพ การบำรุงรักษา  
การจัดการสินค้าคงคลัง และระบบคลังสินค้า เครื่องมือและเทคนิค ความรู้พื้นฐาน  
ของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการการดำเนินงาน และกลยุทธ์ ด้านการผลิตสินค้ 
และบริการ รวมถึงแนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

Meaning, significance, concept, location design and process 
layout, forecasting, planning, quality management, maintenance, 
inventory management and warehouse system, equipment and 
techniques, basic knowledge of computer program for management 
and implementation strategy of production and service logistics 
management and supply chain 

 

3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Management 

         3(3-0-6) 

 ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย  
หน้าที่ ความรับผิดชอบและข้ันตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน  
การวางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ สารสนเทศ
เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

Background, theory and principle of human resource 
management; scope of responsibility and process of human resource 
management, work analysis, manpower planning, recruitment, training, 
development, performance assessment, modern performance 
evaluation system, information for human resource management and 
business ethics and social responsibility 
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3129101 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ  
Economics for Business 

3(3-0-6) 

 การประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ ในด้านธุรกิจ พฤติกรรม
ผู้บริโภค การผลิต การตลาด รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลัง การค้า
ระหว่างประเทศ 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 โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 
Software Package and Internet services for Business 

3(2-2-5) 

         การพิมพ์เอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์
โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการงานเอกสาร โปรแกรมคำนวณ โปรแกรมนำเสนอ
ผลงาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การนำโปรแกรม
สำเร็จรูปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่มาใช้ในงานธุรกิจ 
        Thai and English typing through computer application of 
computer, application on document management, calculating program 
presentation program, internet network and its application the use of 
application from mobile equipment for business. 
 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                       ไม่น้อยกว่า         42 หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับ                                         ไม่น้อยกว่า         27 หน่วยกิต 

   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
13123101 ตลาดการเงินและสถาบันการเงินยุคดิจิทัล 

Financial Market and Institutions in Digital Era  
3(3-0-6) 

          บทบาท และความสำคัญของตลาดการเงิน ตลาดการเงินยุคใหม่ และความ
ท้าทายของตลาดการเงินยุคใหม่ โครงสร้างและนโยบายของสถาบันการเงินทั้งใน
และต่างประเทศ ประเภทและบริการธนาคารพาณิชย์และสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคาร 
การกำกับดูแลตลาดการเงินและสถาบันการเงิน การปรับตัวของสถาบันการเงินใน
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ยุคดิจิทัล ประเด็นพิเศษที่เกี่ยวข้องทางด้านตลาดการเงินและสถาบันการเงินในยุค
ดิจิทัล 
          Roles and significance of financial market; new era of financial 
market and its challenges; structures and policies of domestic and 
foreign financial institutions;  types and services of commercial banks 
and non-bank institutions; supervision of financial market and 
institutions; adaptation of financial institutions in digital era; special 
issues related to financial market and institions in digital era  
 

33123202 การเงินและธนาคารอิสลามยุคดิจิทัล 
Islamic Banking and Finance in Digital Era 

5(4-2-9) 

              เศรษฐศาสตร์อิสลาม ทฤษฎีและพื้นฐานของระบบการเงินอิสลาม 
พัฒนาการของระบบการเงินอิสลาม หลักเจตนารมณ์ของชะรีอะห์ และระบบ
การเงินอิสลาม  นิติกรรมสัญญาทางการเงินตามหลักชะรีอะห์ โครงสร้างธุรกรรม
และการดำเนินงานของระบบการเงินอิสลาม แหล่งที่มาของเงินทุนสถาบันการเงิน
อิสลาม แหล่งใช้ไปของเงินทุนสถาบันการเงินอิสลาม การกำกับดูแลสถาบันการเงิน
อิสลามตามหลักชะรีอะหภ์ิบาล สหกรณ์อิสลาม การจัดทำรายงานทางการเงินของ
สหกรณ์อิสลาม  ประเด็นพิเศษและความท้าท้ายร่วมสมัยทางด้านการเงินและการ
ธนาคารอิสลามในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น 
               Islamic economics; theories and foundation of Islamic 
financial system; development of Islamic financial system; Sharia 
principles and Islamic financial system; financial juristic acts and 
contracts according to Sharia principles; transaction structures and 
operation of Islamic financial system; sources of funds of Islamic 
financial institutions; uses of funds of Islamic financial institutions; 
supervision of Islamic financial institutions according to Sharia 
principles; Islamic cooperatives; management of financial reports of 
Islamic cooperatives; special issues and contemporary challenging 
related to Islamic Finance and Banking in digital era.  
 
 
 



51 

33123303 การบริหารการเงินองค์กรยุคใหม่ 
Modern Corporate Finance 

5(4-2-9) 

         แนวคิดการบริหารการเงินในองค์กร ทฤษฎีต้นทุน การวิเคราะห์ปริมาณ 
ต้นทุนและกำไร เทคนิคการทำงบลงทุน หลักการลงทุนและมูลค่าปัจจุบันสุทธิ การ
จัดหาเงินทุน  การบริหารเงินทุนหมุนเวียน  การประมาณการกระแสเงินสด และ 
การบริหารสินทรัพย์  การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน โครงสร้างเงินทุน   การ
ประเมินมูลค่ากิจการและการควบรวมกิจการ การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการเงินและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ประเด็นความท้า
ทายร่วมสมัยด้านการบริหารการเงินองค์กรยุคใหม่ 
             Concepts of corporate financial management; cost theories; 
an analysis of quantity, costs and profits; techniques of investment 
budgeting; principles of investment and net present value; financing; 
working capital management; cash flow estimation and asset 
management; investment risk management; capital structures; 
corporate valuation and mergers; an analysis of financial statement; 
strategic financial management and decision making; contemporary 
issues and challenges related to modern corporate financial 
management 
 

33123204 การลงทุนในตราสารทางการเงิน 
Investment in Securities Market  

5(4-2-9) 

          แนวคิดปัจจัยสภาพแวดล้อมของการลงทุน ตราสารทุนและหุ้นสามัญ การ
ประเมินมูลค่าและกลยุทธ์การลงทุนในตราสารทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ กลไกการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ การประเมินมูลค่าตราสารหนี้ 
อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากตราสารทุน กองทุนรวม อัตราผลตอบแทน
และความเสี่ยงในกองทุนรวม การวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม 
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ  การลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม การคัด
กรองตราสารทางการเงินตามหลักชะรีอะห์ ตราสารศุกุก  การวางแผนเงินลงทุนใน
ตราสารทางการเงิน แนวปฏิบัติในการให้คำแนะนำด้านการลงทุน ประเด็นปัญหา
และความท้าท้ายร่วมสมัยของตราสารทางการเงินในศาสนาอิสลาม   
         Concepts and factors of investment; equity instruments and 
common stocks; valuation and strategies of investment in equity 
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instruments; warrants; securities trading mechanism in the stock 
exchange; bonds; bond valuation; yields and risk of equity instruments; 
mutual funds; yields and risk of mutual funds; an analysis and 
strategies of investment in mutual funds; investment in foreign 
securities trading; investment according to Islamic principles; the 
screening of financial instruments according to Sharia principles; Sukuk; 
investment planning in financial instruments; guidelines for investment 
advice; contemporary issues and challenges of Islamic financial 
instruments 
 

33123305 การจัดการความม่ังคั่งส่วนบุคคล 
Personal Wealth Management  

5(4-2-9) 

  แนวคิดและทฤษฎีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแบบองค์รวม  การ
จัดการความมั่งคั่งทางการเงินส่วนบุคคลยุคใหม่ การจัดการรายได้และการบริหาร
รายจ่ายส่วนบุคคล กาบริหารสภาพคล่องทางการเงินส่วนบุคคล การกำหนด
เป้าหมายทางการเงิน เทคนิคการลงทุนที่เหมาะสมผ่านหลักทรัพย์ทางการเงิน  
ต่าง ๆ การวางแผนหนี้สินและวิธีการปลดหนี้ การวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ 
ขั ้นตอนและกระบวนการวางแผนการเง ินเพื ่อว ัยเกษียณสุขแบบองค์รวม 
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการวางแผนเกษียณ ระบบสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อคนสูง
วัย การจัดสรรการลงทุนและการกระจายการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ การวางแผน
ภาษีและมรดก กลยุทธ์การวางแผนภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษีประเภท   
ต่าง ๆ  กระบวนการจัดการทรัพย์สินและส่งมอบมรดก  แนวทางการจัดการความ
มั่งคั่งในมุมมองอิสลาม การจัดการและการแบ่งมรดกในกฎหมายอิสลาม การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการประเมินสถานะทางการเงิน การจัดทำแผนข้อแนะนำทาง
การเงินส่วนบุคคล กระบวนการติดตามและทบทวนแผนการเงินส่วนบุคคลใน
ระยะต่าง ๆ บทบาทของนักวางแผนการเงินต่อการจัดการความมั่งคั่งส่วนบุคคล 
จรรยาบรรณวิชาชีพและการให้คำปรึกษาที่เหมาะสมของนักวางแผนการเงิน    
กลยุทธ์การจัดการความมั่นคั่งส่วนบุคคล ประเด็นความท้าท้ายของการจัดการ
ความมั่งค่ังส่วนบุคคลยุคใหม่    

Concepts and theories of holistic personal financial planning; 
modern personal wealth management; personal income and 
expenditure management; personal liquidity management; setting 
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financial goals; appropriate investment techniques through financial 
assets; debt management plans and how to pay off debt; financial 
plans for the retirement age; holistic steps and process of financial 
plans for retirees; financial products for retirement plans; welfare 
systems for the elderly; asset allocation and diversification for the 
retirement age; tax and estate planning; tax planning strategies and 
benefits of taxes;  asset management and estate livery; guidelines for 
wealth management in Islamic views; management and estate division 
in Islamic laws; data collection and financial status evaluation; 
personal financial planning; process for following up and reviewing 
personal financial planning in different stages; roles of financial 
planners towards personal wealth management; ethics and 
appropriate advice of financial planners; strategies of personal wealth 
management; issues and challenges of personal wealth management 
in modern era  

 

13123307  ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางการเงิน  
Research Methodology and Seminar in Finance 

4(2-4-6) 

            ความหมาย วัตถุประสงค์ และประเภทของการวิจัยทางการเงิน ขั้นตอน
และระเบียบวิธ ีวิจ ัยทางการเงิน ฝึกปฏิบัติการวิจัย และนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ทางการเงิน การวิเคราะห์และการอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับการเงิน
การธนาคาร โดยเฉพาะการเงินตามหลักศาสนาอิสลามพร้อมทั ้งนำเสนอและ
อภิปรายผล    
            Meaning, objectives and types of financial researches; process 
and research methodologies in finance; the practice of doing ressearch 
and applying findings to finance; an analysis, a discussion and a 
presentation of finance and banking especially finance according to 
Islamic principles  
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2) วิชาเอกเลือก                ไม่น้อยกว่า                        15 หน่วยกิต 
13123306 จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับ

วิชาชีพการเงิน 
Ethical and Professional Standards for Financial Advisor 

3(3-0-6) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณวิชาชีพทางการเงิน จรรยาบรรณ
และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ แนวปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้าน
ผลิตภัณฑ์ตราสารทุน หน่วยลงทุน ตราสารหนี้และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า การ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ในการ
ติดต่อกับผู้ลงทุน กระบวนการให้คำแนะนำที่เหมาะสม การให้คำแนะนำการลงทุน
ในตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน การกระทำที่
เป็นไปตามและไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ ขั้นตอน
การพิจารณาการกระทำผิดจรรยาบรรณและบทลงโทษ มาตรฐานการวัดผลการ
ด ำ เ น ิ น ง า น ส า ก ล  ( Global Investment Performance standards: GIPS) 
กรณีศึกษาการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพในมุมมองอิสลาม 
             Basic knowledge of a code of conducts for financial 
professionals; ethics and standards for professionals; guidelines for the 
sale and service of equity instruments, bonds and futures; selection of 
products and clients; performance standards of investor contacts; 
appropriate process of giving advice; giving advice of investment in 
complex and high-risk bonds and mutual funds; success and failure to 
follow a code of conducts; process of consideration of violation and 
punishment; global investment performance standards; a case study of 
misconduct; a code of Ethic in Islamic perspectives 

 

33123209 การลงทุนในตราสารทางการเงินที่ซับซ้อน  
Investment in Complex Securities 

 5(4-2-9) 

         ตลาดอนุพันธ์และอนุพันธ์ทางการเงิน ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (Futures) สัญญาออปชัน (Options) กลไกการซื้อขายในตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า สินค้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง
หรือมีความซับซ้อน ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที ่มี
ความเสี่ยงสูง กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน อัตราผลตอบแทนจาก
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การลงทุนในกองทุนรวมที ่ม ีความเสี ่ยงส ูง  การลงทุนและแหล่งข ้อมูลที ่ใช้
ประกอบการตัดสินใจลงทุน หลักการอิสลามว่าด้วยการลงทุนในตราสารอนุพันธ์  
          Derivative markets and financial derivatives; future markets; 
futures; options; mechanism of futures markets; products in futures 
markets; high-risk or complex bonds; returns and risks of investment in 
high-risk bonds; high-risk or complex mutual funds; returns on 
investment in high-risk mutual funds; investment and sources for 
decision-making; Islamic principles of investment in derivatives 
 

33123210 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ 
Securities Analysis and Portfolio Management 

5(4-2-9) 

 การลงทุนในธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วไป
และหลักทรัพย์ตามหลักศาสนาอิสลาม  ตลาดหลักทรัพย์และกลไกการซื้อขายใน
ตลาด การวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐาน (เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม บริษัท) การวิเคราะห์ทาง
เทคนิค (ทฤษฎีดาว ทฤษฎีแท่งเทียน  Elliott waves) แนวโน้มและเส้นแนวโน้ม 
แนวรับและแนวต้าน ผลตอบแทนของหลักทรัพย์และกลุ่มหลักทรัพย์ ผลตอบแทนที่
ต้องการ มาร์จิ้น ภาษี การขายชอร์ต  ความเสี่ยงจากการลงทุนและการวัดค่าความ
เสี ่ยง การเลือกหลักทรัพย์ลงทุนและการจำแนกกลุ ่มหลักทรัพย์ การวิเคราะห์
หลักทรัพย์ด้วยโปรแกรม excel  การวิเคราะห์กราฟทางเทคนิค การสร้างและการ
วิเคราะห์ stock Chart ด้วยทฤษฎีแท่งเทียน จังหวะในการลงทุน การเปิดบัญชีและ
ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และการลงทุนหลักทรัพย์ด้วยโปรแกรมจำลองการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ เทคนิคการเทรดและแก้ปัญหาจากการซื้อขาย การวัดผลในการ
ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์   

Investment in the stock exchange; decision-making in securities 
and securities according to Islamic principles; the stock exchange and its 
trading mechanism; an analysis of fundamental factors (economy, 
industry, company); a technical analysis (Dow Theory, Candlestick 
Theory, Elliott waves); trends and trend line;  support and resistance; 
the rate of returns of securities and portfolio; required returns; margins; 
taxes; short selling; investment risks and value at risk; selection of 
securities and portfolio categorization; a securities analysis with excel; a 
technical graph analysis; construction and an analysis of stock chart 
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using Candlestick Theory; market timing; account opening and securities 
trading system and securities investment using the trading simulator; 
trading techniques and solutions; evaluation of securities trading 
investment 
 

33123211 การวางแผนประกันภัยและตะกาฟุล 
Insurance Planning and Takaful 

5(4-2-9) 

 แนวคิดและหลักการจัดการความเสี่ยงภัยทางการเงิน เครื่องมือในการจัดการ
ความเสี ่ยงภัยทางการเงิน การประเมินโอกาสและผลกระทบทางการเงิน การ
วางแผนจัดการความเสี่ยงภัยทางการเงินในมิติต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงทางด้านการ
สูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ โรคร้ายแรง การสูญเสีย
ทรัพย์สิน เป็นต้น การจัดทำแผนคุ้มครองความเสี่ยงทางการเงินผ่านผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินต่าง ๆ  เส้นทางอาชีพการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินด้านธุรกิจประกันภัย 
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิต
และนายหน้าประกันวินาศภัย การประกันภัยในอิสลาม รูปแบบการดำเนินงานของ
ตะกาฟุล ประเด็นร่วมสมัยที่เก่ียวข้องด้านตะกาฟุล 

Concepts and principles of financial risk management; tools for 
financial risk management; assessment of financial opportunities and 
impact; plans of financial risk management e.g. a premature death risk, 
a health risk, severe diseases and property loss; financial risk planning 
through financial products; a career path of insurance consultants; laws 
and related regulations and a code of conducts of insurance sales agents 
and brokers; Islamic insurance; patterns of Takaful; contemporary issues 
related to Takaful 
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33123312 การวิเคราะห์สินเชื่อและการประเมินโครงการ 
Credit Analysis and Project Valuation  

5(4-2-9) 

 ความหมาย ความสำคัญและประเภทของสินเชื่อ หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ 

การพิจารณาวงเงินสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การติดตามและการควบคุมสินเชื่อ 

สินเชื่อที่มีปัญหา ความหมาย และวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ทักษะการเจรจาด้าน

สินเชื่อ กรณีศึกษาการวิเคราะห์สินเชื่อ กระบวนการประเมินความเป็นไปได้ของ

โครงการลงทุน 

Meaning and significance of credit; principles of a credit 

analysis; credit considerations; credit risks; follow-up and control of 

credit; the non-performing loan; meaning and methods of debt 

restructuring; credit negotiation skills; a case study of a credit analysis; 

process of evaluating the possibility of investment projects 
 

33123313 การบริหารการเงินภาครัฐและการคลังสาธารณะ 
Government Fiscal Management and Public Finance 

5(4-2-9) 

 แนวคิดและหลักการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ระบบบริหารงบประมาณ 
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับการเงินการคลัง ระบบงานเบิกจ่ายเงิน 
ระบบงานรับและนำส่งเงิน กาบริหารเงินนอกงบประมาณ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการพัสดุภาครัฐ มาตรฐานการเงินและการบัญชีภาครัฐ และการตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ ประเด็นและความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องการบริหารการเงินภาครัฐ
และการคลังสาธารณะ 

Concepts and principles of government fiscal management; 
budget administration system, laws and regulations related to finance; 
payment system; receipt process; extra budgetary management; 
government procurement and supply system; government financial and 
accounting standards and government internal audit; new issues and 
challenges related to government fiscal management and public finance 
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33123314 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 
Real Estate Investment and Broker 

5(4-2-9) 
 

 แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เครื่องมือ
ทางการเงินในการประเมินอสังหาริมทรัพย์ การคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ ศิลปะและเทคนิคการหาสินค้าเพ่ือมาขาย และประเมินความสำคัญ
ของพ ื ้นท ี ่  การร ังว ัดและประเม ินท ี ่ด ิน การขายและการบร ิหารการขาย
อสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ วิธีคิดเพื่อสู่วิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เอกสาร
สัญญาที่เกี่ยวข้องกับงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่ เกี่ยว
ข้อกับงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เทคนิคเบื้องต้นการประเมินค่าทรัพย์สินและการ
วิเคราะห์ทำเลสำหรับนายหน้า วิธีการวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน วิธีเปรียบเทียบ
ตลาดและวิธีแปลงรายได้ เส้นทางอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ จรรยาบรรณ
วิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

Trends of real estate and broker business; financial tools for real 
estate evaluation; calculating the worthiness of real estate investment; 
arts and techniques of product discovery for purchase and evaluating 
significance of area; land measurement and assessment; sales and 
professional administration of real estate; a thinking method to 
professional real estate brokers; documents and  contracts related to 
real estate brokers; real estate laws related to real estate brokers; 
fundamental techniques of property appraisal and an analysis of 
location for brokers; cost approach to value; comparison of property 
appraisal and income approach; a career path to real estate brokers; a 
code of conducts of real estate brokers 
 

33123315 การจัดการการเงินสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ 
Financial Management in Startup Business 

5(4-2-9) 

 
 
 
 
 
 

แนวคิดและหลักการจัดการการเงินสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ การจัดหา

เงินทุนและการระดมเงินทุนสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ นักลงทุนในโลกสตาร์ทอัพ 

กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการร่วมทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ความแตกต่างของ

แหล่งเงินทุนในรูปแบบต่าง ๆ ของโลกสตาร์ทอัพ ความต้องการใช้เงินทุนในระยะ

เริ่มต้น (Early Stage) และระยะเติบโต (Growth Stage) ขั้นตอนการระดมเงินทุน
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13123316 

ในระยะเริ่มต้นและระยะเติบโต การระดมเงินทุนแบบ Crown funding การประเมิน

มูลค่าปัจจุบันของธุรกิจสตาร์ทอัพ การควบคุมทางการเงินภาพรวมของธุรกิจสตาร์ท

อัพ และ เทคนิคการนำเสนอบริษัทเพ่ือ pitching ทางการเงิน 

Concept and principles of financial management for startups 
business, startup fundraising, investors in startup business, procedures 
and framework for joint venture in startup business, the type of 
fundraising in startup, the demand of capital needed in early stage and 
growth stage, the procedures of startup fundraising in different stage, 
alternative Crown funding, startup valuation, financial control in Startup 
and pitching presentation technique for financial support    
              
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน                                       3(2-2-5) 
Financial Technology and Innovation 
            การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการออกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการเงิน 
รวมถึงเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการเงินชนิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ในตลาดเงิน ตลาด
ทุน ตลอดจนตลาดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการจัดหาเงินทุน การลงทุน 
และป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนได้อย่างเหมาะสม ประเด็นร่วมสมัยที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านนวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน 
             Development of products and process of financial innovation; 
new financial technology and tools of financial markets, capital markets 
and other related markets for the benefits of financing, investment and 
proper prevention of the investment risks; contemporary issues related 
to financial innovation and technology 
 

13123317 การจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
Working Capital Management    
การตัดสินใจและปัญหาที ่ธ ุรกิจต้องเผชิญในการดำเนินงานด้าน
การเงินระยะสั้นทั้งภายในและต่างประเทศ การพยากรณ์และการ
บริหารเงินสด ความสัมพันธ์ของธุรกิจกับสถาบันการเงิน การบริหาร
ด้านการลงทุนระยะสั ้น ปัญหาด้านการบริหารสินค้าคงเหลือและ
ลูกหนี้การค้า  

3(3-0-6)   
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           Decision-making and problems of short term 
financial operations in the country and abroad; forecasting 
and cash management; relationships of business and 
financial institutions; short term investment administration; 
problems of inventory management and account 
receivables 
 

13123318 การบริหารเงินยุคใหม่สำหรับผู้เริ่มทำงาน                                    3(3-0-6) 
Financial Management for first jobber in Modern World 
        หลักการและแนวคิดการวางแผนการเงินยุคใหม่ การจัดการรายได้ การบริหาร
รายจ่าย รูปแบบและทางเลือกในการออมเงิน เทคนิคการลงทุนที่เหมาะสม การ
วางแผนหนี้สินและวิธีการปลดหนี้ การวางแผนภาษี สิทธิประโยชน์ทางภาษี เทคนิค
เปลี่ยนภาษีเป็นเงินออม การส่งมอบความมั่งคั่งทางการเงินยุคใหม่ และวิธีคิดเพื่อสู่
อิสรภาพทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักการสากลและหลักการอิสลาม 
           Principles and concepts of modern financial planning; income 
management; expenditure administration; patterns and alternatives of 
saving;  appropriate investment techniques; debt planning and debt 
discharging; tax planning; tax incentive; a technique of changing taxes 
into saving; modern financial wealth distribution; a thinking method to 
financial freedom according to international and Islam principles 
 

13123319 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 
International Financial Management 

3(3-0-6) 

 
        สภาพแวดล ้อมทางเศรษฐศาสตร ์ระหว ่ างประเทศท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องกับ
ดุลการชำระเงิน ระบบการเงินระหว่างประเทศ และพยากรณ์อัตราแลกเปลี ่ยน
เงินตราต่างประเทศ เครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงทาง
การเงิน ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงวิธีการบริหาร
ความเสี่ยงประเภทนั้น ๆ งบการเงินของบริษัทข้ามชาติ วิกฤติทางการเงิน และ
ผลกระทบของวิกฤติทางการเงินต่อระบบเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
การเงินและการค้าชายแดน 
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           International economic environment related to balance of 
payments; international financial system and forecasting the 
international currency exchange rate; financial tools for financial risk 
management; types of risks from the exchange rate and the method of 
risk management; financial statements of multinational corporations; 
financial crisis and its impact on domestic and foreign economic system; 
finance and border trade 

 

13123320 การจัดการสหกรณ์อิสลาม 
Islamic Cooperative Management  

3(3-0-6) 

 ความร ู ้ เบ ื ้ องต ้น เก ี ่ ยวก ับสหกรณ ์  องค ์ประกอบของสหกรณ์  
พระราชบัญญัติสหกรณ์  หลักการทั่วไปของสหกรณ์อิสลาม แนวคิดและหลักการใน
การจัดโครงสร้างสหกรณ์อิสลาม   ผลิตภัณฑ์เงินฝากและสินเชื่อและขอบข่ายธุรกิจ
อื่นของสหกรณ์อิสลาม หลักการบัญชี การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการ
ดำเนินงานตามหลักชารีอะหภ์ิบาล  ประเด็นปัญหาร่วมสมัยและแนวทางแก้ไขปัญหา
ของสหกรณ์อิสลาม 

Basic knowledge of the cooperative; elements of the 
cooperative; Cooperative Act; general principles of the Islamic 
cooperative; concepts and principles of structuring the Islamic 
cooperative; deposit products and credit and other frameworks of the 
Islamic cooperative; accounting principles; risk management; supervision 
according to Shariah Governance; contemporary issues and solutions of 
the Islamic cooperative 
 

13123321 การบัญชีสำหรับสถาบันการเงินอิสลาม 
Accounting for Islamic Financial Institutions 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและสภาพแวดล้อมทางบัญชีในอิสลาม การบันทึกธุรกรรมและมูลค่า
ตลาดในศาสนาอิสลาม การปรับปรุงการบันทึกบัญชีสำหรับงวดบัญชี รายงานทาง
การเงินในอิสลาม การบัญชีสำหรับตราสารศุกุก การบัญชีสำหรับซะกาต การ
ประยุกต์ใช้สัญญาทางการเงินอิสลามกับการบัญชี มาตรฐานการบัญชีของ AAOIFI 
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และ IFSB สำหรับสถาบันการเงินอิสลาม ประเด็นร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
การบัญชีในสถาบันการเงินอิสลาม 

Concepts and accounting environment in Islam; transaction 
recording and market capitalization in Islam; adjusting the accounting 
entries for the accounting period; financial statements in Islam; 
accounting for Sukuk; accounting for Zakat; an application of Islamic 
financial contracts to accounting; accounting standards of AAOIFI and 
IFSB for Islamic financial institutions; contemporary issues related to 
accounting standards in Islamic institutions 
 

13123322 การบริหารการเงินเพื่อสังคม 
Social Finance Management 

3(3-0-6) 

 ตลาดการเงินกับการใช้ประโยชน์ต่อสังคม บทบาทของระบบการเงินต่อ
ความเจริญเติบโตอย่างย ั ่งย ืนของสังคม กฎระเบียบการพัฒนาอย่างยั ่ งยืน 
(Sustainable Development Growth :SDGs) การลงท ุนแบบร ับผ ิดชอบของ
สหประชาชาติ ผู้ประกอบการทางสังคม กรณีศึกษาการลงทุนแบบเน้นผลกระทบเชิง
บวก ตราสารหนี้สีเขียว เครื่องมือทางสังคมในการกระจายความมั่งคั ่งในระบบ
การเงินอิสลาม การจัดการวากัฟ (การจัดการสาธารณประโยชน์) การจัดการซะกาต 
การจัดการกองทุนซารีกัตมาตี ระบบการเงินฐานราก ระบบการเงินฐานรากแบบไม่
มุ่งหวังผลกำไร และประเด็นร่วมสมัยด้านการบริหารการเงินเพ่ือสังคมในอิสลาม 

Financial markets and social benefits; roles of financial system 
towards sustainable growth; Sustainable Development Growth : SDGs; 
principles of responsible investment of United Nation; social 
entrepreneurs; a case study of impact investing; green bonds; social 
tools for wealth distribution in Islamic financial system; Waqaf 
management (public benefit management); Zakat management; Syarikat 
Mati fund management; community-based financial system; nonprofit 
community-based financial system; contemporary issues related to 
social financial management in Islam 
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13123323 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสลาม 
Islamic Financial Product Development 

3(2-2-5) 

 นิติกรรมสัญญาทางการเงินในอิสลาม การประยุกต์ใช้หลักชะรีอะฮ์ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน กระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินอิสลาม เงื่อนไขต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินในอิสลาม การออกแบบ
และนำเสนอแบบแผนผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสลาม กระบวนการตรวจทานและ
ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักชะรีอะห์ ประเด็นร่วมสมัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการเงินอิสลาม 

Financial juristic acts and contracts in Islam; an application of 
Sharia principles to financial product development; process of 
developing financial products; terms and conditions of Islamic financial 
products; designing and presenting Islamic financial product plans; 
process of investigation according to Sharia principles; contemporary 
issues of Islam financial product development 

  

13123324 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน   
Financial Risk Management                                 

3(3-0-6)   

 ศึกษาความเสี่ยงในองค์กรธุรกิจและสถาบันการเงิน กระบวนการและ
ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่อมูลค่าบริษัท ความเสี่ยงของสถาบันการเงิน วิธีการคำนวณความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้าน การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ และความเสี่ยง
ด้านอัตราดอกเบี้ย การใช้อนุพันธ์ทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยง ความเสี่ยง
ด้านชะรีอะห์ของสถาบันการเงินอิสลาม และกระบวนการกำกับดูแลความเสี่ยงด้าน
ชะรีอะห์ของสถาบันการเงินอิสลาม และประเด็นร่วมสมัยด้านการจัดการความเสี่ยง
ในมุมมองอิสลาม 
               Studying risks in business organizations and financial 
institutions; process and significance of risk management; types of risks; 
impact of risks on market capitalization; risks of financial institutions; 
methods of calculating risks and managing different aspects of risks; 
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financial risk management; foreign exchanges risk; credit risk; inflation risk 
and interest risk;  the use of  financial derivatives to prevent risks; risk of 
Sharia of Islamic financial institutions; contemporary issues of risk 
management in Islamic views 
 

13123325 วาณิชธนกิจ 
Investment Banking 

3(3-0-6) 

 ศึกษาถึงบทบาทและการดำเนินงานด้านวาณิชธนกิจของสถาบันการเงิน 
หลักการและเทคนิคการวาณิชธนกิจในทางปฏิบัติสำหรับการกำหนดมูลค่าให้กับ
กิจการและผู้ลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการในรูปแบบต่าง ๆ การควบ
รวมกิจการ แนวทางกรทำDue Diligence สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ การนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ การกำกับกิจการที่ดี แนวทางการออกหลักทรัพย์ที่ถูกต้องตามหลัก
ศาสนาอิสลาม 

        Studying roles and operation of investment banking of 
financial institutions; principles and techniques of investment banking in 
practice for determining the asset for inventors and their business; 
different forms of securities underwriting of corporations; mergers; 
guidelines for Due Diligence for financial advisors; laws related to 
investors and issuers; going public of the stock exchange; good corporate 
governance; guidelines for the appropriate issue of securities according 
to Islamic principles. 
 

13123326 การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล               
Alternative Investment in Digital Economy 

3(3-0-6)   

         นิยาม แนวคิดและหลักการการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก ความสำคัญและ
วัตถุประสงค์ของสินทรัพย์ทางเลือก ความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์พื้นฐานและ
สินทรัพย์ทางเลือก ประเภทของสินทรัพย์ทางเลือก ประโยชน์และข้อควรระวังในการ
ลงทุนสินทรัพย์ทางเลือก การลงทุนในทองคำ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สินทรัพย์
ในตลาดเฉพาะ (Niche Market) สินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Asset) การกระจายความ
เสี่ยงในสินทรัพย์ทางเลือก ข้อกฎหมายและกฎระเบียบในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล 
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         Definitions, concepts and principles of alternative investment; 
significance and objectives of alternative assets; differences of traditional 
assets and alternative assets; types of alternative assets; benefits and 
cautions of alternative investment; gold investment; real estate 
investment; assets of the niche market; Crypto Asset; diversification of 
alternative investment; laws and regulations of Crypto Assets. 
 

13123427 สถานการณ์ปัจจุบันและหัวข้อพิเศษทางการเงิน                                 
Current Issues and Special Topic in Finance 

3(3-0-6)   

         สถานการณ์ปัจจุบันและประเด็นปัญหาร่วมสมัยที ่เกี ่ยวข้องทางด้านการ
วางแผนการเงิน การเงินอิสลาม การจัดการความมั ่งคั ่ง การบริหารการเงินใน
ยุคดิสรัปชั่น กลยุทธ์การลงทุน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
        Current and contemporary issues related to financial planning, 
Islamic finance, Wealth management, financial management in the age 
of disruption era, Investment strategy and related regulation. 

 

2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                 ไม่น้อยกว่า                    9  หน่วยกิต   
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
13123128 การสังเกตประสบการณ์การเรียนรู้ในธนาคารพาณิชย์และ

ประกันภัย 
Job Shadowing Experience in Commercial Banking and  
Insurance industries 

1(90) 

          เรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพ สังเกตการณ์ เฝ้าติดตามลักษณะการปฏิบัติงานใน   
 ธนาคารพาณิชย์ และประกันภัย 
              Learning the professional experience, observing and shadowing 
the staff working in commercial banks and insurance industries  
 

13123129 การสังเกตประสบการณ์การเรียนรู้ในสถาบันการเงินอิสลาม 
Job Shadowing Experience in Islamic Financial 
Institution 

1(90) 
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        เรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพ สังเกตการณ์ เฝ้าติดตามลักษณะการปฏิบัติงานใน
สถาบันการเงินอิสลาม   
        Learning the professional experience, observing and shadowing the 
staff working in Islamic financial institutions 
 

13123130 การสังเกตประสบการณ์เรียนรู้ด้านการเงินในบริษัทเอกชน/
หน่วยงานรัฐ 
Job Shadowing Experience in Public Company /  
Government Sector 

1(90) 

        เรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพ สังเกตการณ์ เฝ้าติดตามลักษณะการปฏิบัติงานใน
ฝ่ายการเงินของบริษัทจดทะเบียน หรือฝ่ายการเงิน กองคลัง ของหน่วยงานภาครัฐ 
        Learning the professional experience, observing and shadowing the 
staff working in the financial department of the companies or the financial 
department of government sectors 
 

13123431 สหกิจศึกษาธุรกิจทางการเงินและการลงทุน 
Business Cooperative Education in Finance and 
Investment  

6(600) 

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :   13123128 การสังเกตประสบการณ์เรียนรู้ใน
ธนาคารพาณิชย์และประกันภัย 

13123129 การสังเกตประสบการณ์การเรียนรู้ใน
สถาบันการเงินอิสลาม 

13123130 การสังเกตประสบการณ์เรียนรู้ด้าน
การเงินในบริษัทเอกชน/หน่วยงานรัฐ 

 Pre-requisite : 13123128 Job Shadowing Experience in 
Commercial Banking and  
Insurance industries  

13123129 Job Shadowing Experience in 
Islamic Financial Institution 

13123130 Job Shadowing Experience in 
Public Company / Government 
Sector 
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         กระบวนการปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานประเภทต่าง ๆ โดยการปฏิบัติงานและ
การทำรายงานจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละหน่วยงานและอาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600  ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยเน้นการ
ปฏิบัติจริง 
        The process of 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 
 

13123432 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเงินและการลงทุน 
Professional Internship in Finance and Investment    

6(540) 

   

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :     13123128 การสังเกตประสบการณ์เรียนรู้ในธนาคาร
พาณิชย์และประกันภัย 

13123129 การสังเกตประสบการณ์การเรียนรู้ใน
สถาบันการเงินอิสลาม 

13123130 การสังเกตประสบการณ์เรียนรู้ด้าน
การเงินในบริษัทเอกชน/หน่วยงานรัฐ 

 Pre-requisite : 13123128 Job Shadowing Experience in 
Commercial Banking and  
Insurance industries  

13123129 Job Shadowing Experience in 
Islamic Financial Institution 

13123130 Job Shadowing Experience in 
Public Company / Government 
Sector 

          กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะการเงิน
และการธนาคารในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์นิเทศก์ โดยนําความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้
จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง การวางแผน การควบคุม และการติดตามผล
การจัดฝึกประสบการณ์ โดยให้ฝึกประสบการณ์ หรือทำโครงการพิเศษหรือทำภาค
นิพนธ์   
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 Professional Internship in business administration especially Finance and 
Banking field in public organizations, state enterprises or private business 
companies under the supervision of university supervisors; applying 
academic and practical learning to professional workplace; planning; 
supervising students’ work experience through their work performance or 
assigning them to do a special project or a term papers 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สำเร็จ
การศึกษาจาก 
มหาวิทยาลัย 

ปี ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค

การศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 2568 

1. นายอัลอามีน  มะแต 
อาจารย์ 

 

M.Sc. (Finance) 
 
 
 
 
 
บธ.บ.(การจัดการ) 

International 
Islamic 
University of 
Malaysia, 
ประเทศ
มาเลเซีย 
มหาวิทยาลัย               
สงขลานครินทร์ 

2557 
 
 
 
 
 
2553 

15 15 15 15 15 

2. นางสาวจรินรัตน์            
    วรวงศ์พิทักษ์ 

อาจารย์ 
 

บธ.ม. กลุ่มวิชาการ
เงินและการธนาคาร 
วท.บ.(สถิติ) 

มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2549 
 

2543 

15 15 15 15 15 

3. นายสัสดี  กำแพงดี   
อาจารย์ 

    

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

มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล 

2554 
 

2548 

15 15 15 15 15 

4.นางสาวฮาซียะห์             
   ดอรอแซ 
   อาจารย์  
   

M.Sc. (Finance) 

 

 

 

 

International 
Islamic 
University of 
Malaysia ,
ประเทศ
มาเลเซีย 

2559 

 

 

 

 

15 15 15 15 15 
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ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สำเร็จ
การศึกษาจาก 
มหาวิทยาลัย 

ปี ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค

การศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 2568 

B.Econ. 
(Honours) 

International 
Islamic 
University of 
Malaysia, 
ประเทศ
มาเลเซีย 

2556 

5. ดร.อุมาพร  เชิงเชาวน์ 
อาจารย์ 
 

Ph.D (Business  
 
Administration)  
MBA (Finance) 
 
 
วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 
Mercer 
University, 
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทร์วิโรฒ 

2545 
 
2534 
 
 
 
2531 

12 12 12 12 12 
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3.2.2  อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย 

ปี 
 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมงฝสัปดาห์/ภาค

การศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 2568 

1. นายอัลอามีน  มะแต 
อาจารย์ 

 

M.Sc. (Finance) 
 
 
 
 
 
บธ.บ.(การจัดการ) 

International 
Islamic University 
of Malaysia, 
ประเทศมาเลเซีย 
 
มหาวิทยาลัย               
สงขลานครินทร์ 

2557 
 
 
 
 
 
2553 

15 15 15 15 15 

2. นางสาวจรินรัตน์            
    วรวงศ์พิทักษ์ 

อาจารย์ 
 

บธ.ม. กลุ่มวิชาการ
เงินและการธนาคาร 
วท.บ.(สถิติ) 

มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 
มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์ 

2549 
 

2543 

15 15 15 15 15 

3. นายสัสดี  กำแพงดี   
อาจารย์ 

    

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

มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 

2554 
 

2548 

15 15 15 15 15 

4.นางสาวฮาซียะห์             
   ดอรอแซ 
   อาจารย์  
   

M.Sc. (Finance) 

 

 

 

 

B.Econ.(Honours) 
 

International 
Islamic University 
of Malaysia ,
ประเทศมาเลเซีย 

International 
Islamic University 
of Malaysia, 
ประเทศมาเลเซีย 

2559 

 

 

 

 

2556 

15 15 15 15 15 
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ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย 

ปี 
 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมงฝสัปดาห์/ภาค

การศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 2568 

5. ดร.อุมาพร  เชิงเชาวน์ 
อาจารย์ 

 

Ph.D (Business  
Administration)  
MBA (Finance) 
 
 
วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 
Mercer University, 
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทร์วิโรฒ 

2545 
 
2534 
 
 
 
2531 

12 12 12 12 12 

6. ดร.นัทที ขจรกิตติยา 
     (รองศาสตราจารย์) 
      

ปร.ด. (การจัดการ) 
 
วท.ม 
(เศรษฐศาสตร์) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์
การเงิน) 

มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 

2555 
 

2539 
 

2534 

12 12 12 12 12 

7. ดร.ชมพูนุช  ศรีพงษ์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
 

Ph.D (Business  
Administration)  
 
 
บธ.ม.  
 
วท.บ.(เคมี) 
 

สถาบันการศึกษา
นานาชาติ, 
มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2554 
 
 
 

2540 
 

2536 

12 12 12 12 12 

8. ดร.วิโรจน์  ไพบูลย์
เวชสวัสดิ์    

อาจารย์ 
 
 
 

บธ.ด.(การเงิน,
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์
การเงิน)  
 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 
 

2562 
 
 

2560 
 
 

15 15 15 15 15 



73 

ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย 

ปี 
 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมงฝสัปดาห์/ภาค

การศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 2568 

 
 
 
 
 

บธ.ม (การเงินและ
การธนาคาร 
วศ.บ. (วิศกรรม
โทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

2554 
 

2543 

9.นายวสันตนาวิน      
หรินทร์ปพนวิช 

  อาจารย์ 
 

ศม.(เศรษฐศาสตร์) 
 
บธ.บ (เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยเชียง 
ใหม่ 
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ 

2558 
 

2555 

15 15 15 15 15 

 
3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
          

ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย 

ตำแหน่งงาน 

1. นายอิศเรส มะหะหมัด Master of 
Sciences 
(Finance) 

International 
Islamic University 
of Malaysia 

ผู้อำนวยการฝ่าย Islamic Wealth 
Management บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี 
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

2. นายหวันอับดุลฆอนีย์      
แหละดุหวี  

บธ.ม (การสหกรณ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมธิราช 

ผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟ
ฟาน จำกัด 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

       ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
 4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจใน
หลักการ ความจำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
 4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมการเงิน
หรือสถาบันการเงินระดับท้องถิ่นโดยใช้ศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจและการเงินเป็นเครื่องมือได้อย่าง
เหมาะสม 
                4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี  
 4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ    
ปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้                                                            
 4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออกและนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ใน         
งานได ้

4.2 ช่วงเวลา  
        ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 4  
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
      จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

       นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 
จะต้องได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ในการทำงานวิจัยทางการเงิน การธนาคาร การลงทุน เพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 

 

      5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัย สามารถศึกษาต่อและทำวิจัยในระดับการศึกษาที่

สูงขึ้นได้ 
5.2.2 มีทักษะและสมรรถนะในการทำวิจัยด้านการเงินและการลงทุน เพ่ือพัฒนาองค์

ความรู้ของนักศึกษา 
5.2.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีม 
5.2.4 เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
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5.3 ช่วงเวลา 
      ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 3 

5.4 จำนวนหน่วยกิต 
      4 (2-4-6) 

5.5 การเตรียมการ 
      5.5.1 มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยจัดนักศึกษาทำงานวิจัยเป็นรายกลุ่ม 

5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในการเลือกหัวข้อการวิจัยที่นักศึกษาสนใจ 
ตลอดจนกระบวนการศึกษาค้นคว้า และการประเมินผล 

5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คำปรึกษา ติดตามการทำงานของศึกษา
และจดบันทึกการให้คำปรึกษา 

5.5.4 นักศึกษานำเสนองานวิจัยเพื่อรับข้อเสนอแนะ และประเมินผล 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

      ประเมินผลงานวิจัย โดยให้นักศึกษาส่งรูปเล่มรายงานวิจัยและนำเสนองานวิจัย และเข้า
สู่กระบวนการประเมินผลโดยอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และ/หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบของ
หลักสูตร 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
1) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้

ทางด้านการเงินทั่วไปควบคู่กับ
ระบบการเงินอิสลามได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้น
พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา 

2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3) จัดการเรียนการสอนแบบ WIL 

1)  ประเมินจากการสะท้อนคิด     
     (Reflection) 
2)  การประเมินผลจากผลงาน 
3)  การประเมินผลการ    
     ปฏิบัติงาน หรือประเมิน          
     จากการทำงานจริง 

2)  สามารถใช้เครื่องมือทาง 
    การเงินในการจัดการความ             
    มัง่คั่งได้ 

1) จัดกระบวนการเรียนรู้สลับกับ
การทำงาน 

2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
สอบใบอนุญาตวิชาชีพทางด้าน
การเงิน 

1)  ประเมินจากการสะท้อนคิด     
     (Reflection) 
2) การประเมินผลจากผลการ    
    สอบใบอนุญาตทางการเงิน    
    ต่าง ๆ 
3) การประเมินผลการ   
   ปฏิบัติงาน หรือประเมินจาก       
   การทำงานจริง 

3) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีและ 
    การสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ 

1) การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Projected Based Learning 

2) การจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษานำเสนอผลงาน 

3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

1) การประเมินผลจากการ
นำเสนอผลงาน/โครงงาน 

2) การประเมินผลจากการ
อภิปรายในชั้นเรียน/การ
สะท้อนคิดของนักศึกษา 

3) ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์
ของกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

4) มีบุคลิกภาพนักการเงิน            
    มืออาชีพ  

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้น
พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา 

2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3) จัดการเรียนการสอนแบบ WIL 

1)  ประเมินจากการสะท้อนคิด     
     (Reflection) 
2)  การประเมินผลจากผลงาน 
3) การประเมินผลการ   
    ปฏิบัติงาน หรือประเมินจาก    
    การทำงานจริง 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
5) มีคุณลักษณะพร้อมทำงาน 
(Work Readiness) จิตอาสา และ
พร้อมลุกจากความล้มเหลว 

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้น
พัฒนาสมรรถนะของ
นักศึกษา 

2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3) จัดการเรียนการสอนแบบ 

WIL 

1)  ประเมินจากการสะท้อนคิด    
(Reflection) และการ
สังเกตพฤติกรรมทั้งใน
ห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน  

2)  การประเมินผลจากผลงาน 
3)  การประเมินผลการ    
    ปฏิบัติงาน หรือประเมินจาก   
    การทำงานจริง 
4) ประเมินจากพฤติกรรมและ

การแสดงออกของนักศึกษา
ในการทำก ิจกรรมกลุ่ ม 
รวมทั้งการนำเสนอรายงาน
กลุ ่มในชั ้นเร ียนและการ
แ ส ด ง อ อ ก ถ ึ ง ท ั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ภายในกลุ ่มและระหว ่าง
กลุ่ม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทนมีระเบียบวินัย  

3) เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสำนึก
สาธารณะ 

5) มีความรัก ภูมิใจในความ
เป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย  
และเห็นคุณค่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1) กำหนดกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติ
ต่าง ๆ ในการเรียนการสอน
ร่วมกัน  เช่น  การเข้าห้องเรียน 
การส่งงาน และการอยู่ร่วมกัน 
ในหมู่คณะตลอดจนการแต่งกาย 
ตามระเบียบของ มหาวิทยาลัย 

2) เน้นถึงความสำคัญของความ
ซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า และ
ตักเตือนนักศึกษาให้เห็นข้อเสีย
ของการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น 
รวมถึงสอนวิธีการที่ถูกต้อง ใน
การอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืน 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษาทำงานเพ่ือ
สาธารณะเป็นกลุ่มจัดกิจกรรม 
ร่วมกับชุมชนองค์กรภายนอก 

4) ปลูกฝั่งเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1)  ประเมินจากพฤติกรรม 
การเข้าชั้นเรียนและส่งงาน 
ที่ได้รับมอบหมายให้ตรง
เวลาการแต่งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2)  ประเมินจากความซื่อสัตย์ 
ในการปฏิบัติงาน หรือ
สร้างผลงานที่เป็นความรู้
ความ สามารถ ของตนเอง
โดยไม่แอบอ้างหรือ
ลอกเลียนแบบผลงาน
บุคคลอื่นตลอดทั้งความ
ซื่อสัตย์ในการสอบ 

3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วม
และการให้ความร่วมมือ 
ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 

4)  ประเมินจากพฤติกรรม 
     ที่แสดงออกถึงจิตอาสา    
     หรือจิตสำนึกสาธารณะ    
     เช่น  การจัดเตรียมความ     
     พร้อมอุปกรณ์การสอนใน         
     ห้องเรียน  การเปิด-ปิด         
    สวิทซไ์ฟเครื่องปรับอากาศ 
    พัดลม ฯลฯ 
5)  ประเมินจากกิจกรรม/  

 โครงการ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
6) ประเมินพฤติกรรมที่  

แสดงออกถึงความรักและ
ความภูมิใจในความเป็น
ไทย 

 

 2.1.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1)  มีความรู้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 

2)  สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่าง
เป็นระบบ 

3)  สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์
ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

4)  สามารถบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

1)  ใช้เทคนิคการสอนที่
หลากหลาย  โดยให้ความรู้ด้าน
หลักการ/ทฤษฎีและเน้นการ
ปฏิบัติตลอดจนการประยุกต์ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

2)  ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง และนำมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ๆ 
ในชั้นเรียน 

3)   ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และแลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็นในประเด็น
ต่าง ๆ ภายในชั้นเรียนโดยใช้
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของ  

4)   จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการเชิญ
วิทยากรบรรยายพิเศษ หรือ
ศึกษาดูงาน 

5) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือ
ปฏิบัติจริงโดยการจัดทำ
โครงการ 

 

1) ประเมินผลจากการทำ
แบบฝึกหัด การสอบ การ
ทำรายงานและการ
ปฏิบัติงาน 

2) ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปรายในชั้น
เรียน 

3) ประเมินจากการนำเสนอ
ผลงานหรือโครงการ 

4) ประเมินจากผลการจัด 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ   
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                       2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมิน

ทางเลือกเสนอวิธีแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมได้ 

3) มีความสามารถในการประเมิน
ความรู้ ความสามารถของ
ตนเองและกำหนด เป้าหมาย
ในการพัฒนาตนเองได้ 

1)  กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์  
 อย่างเป็นระบบจากสถานการณ์ 
 ต่าง ๆ หรือการทำกรณีศึกษา 

2)  ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิด   
 สร้างสรรค์นำเสนอเป็นงานเขียน 
และฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ 

3)  ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติ
จริงโดยการจัดทำโครงการ 

 

1)  ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ผ ล ง า น ที่
มอบหมายให้ศึกษา  ค้นคว้า 
การเขียนรายงาน  และแฟ้ม
สะสมงาน 

2) ประเมินจากความชัดเจน
ขอ งข ั ้ น ตอน ใ นก า ร คิ ด
วิเคราะห์หรือรายงานการ
วิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา  
หรือการทดสอบโดยใช้การ
สอบกลางภาคและปลาย
ภาค โดยข ้ อสอบม ี การ
วิเคราะห์แนวคิด 

3) ประเมินจากผลงานในเชิง
แนวคิดสร้างสรรค์ 

 2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1)  มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามและกล้า      

คิดกล้าแสดงออกในสิ่งที่
ถูกต้อง 

2)  มีความสามารถในการปรับตัว       
     ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่าง 
    เหมาะสม 
3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ใน   

การเป็นพลเมืองที่ดีและ 
สามารถเป็นที่พ่ึงของตนเอง 
และสังคมได้ 

 
 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการ
ทำงานเป็นกลุ่ม 

2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในชั้นเรียน 

3)  ความสำคัญของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4)  ให้นักศึกษามีโอกาสทำ                  
    โครงการท มีประโยชน์ต่อสังคม 
 

1) ประเมินผลงานจากการ     
 ทำงานกลุ่ม การนำเสนอ
งาน ตามกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมาย 

2)  การสังเกตพฤติกรรมจาก    
 การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
 ในชั้นเรียน  

3)  สังเกตการทำงานร่วมกัน      
    ของนักศึกษาในห้องเรียนใน     
     การร่วมกลุ่ม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
 

  4)  ประเมินจากการทำกิจกรรม 
 ของโครงการ 

  

2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) มีทักษะการใช้ภาษาในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ม ีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิง
ค ณ ิ ต ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ ส ถ ิ ติ   
เก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอ
ข้อมูล 

1)  จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้             
    ใช้การสื่อสารทั้งการพูดการ                      
    ฟังการเขียนระหว่างผู้เรียนกับ           
      ผูส้อน และบุคคลอ่ืน 
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู ้ที่

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 

3)  จ ัดประสบการณ์ให้น ักศึกษา 
     ได้เรียนรู้ในสถานการณ์ที่ต้องใช้     
     การค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูลและ    
     นำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

1)  ประเมินจากการนำเสนอ     
     ความคิด การรายงาน 
 2)  ประเมินผลงานตามกิจกรรม 

การเรียนการสอนที่จัด 
3)  ประเมินจากการวิเคราะห์       
     ข้อมูลการทำรายงานและ 
     กิจกรรมในห้องเรียน 
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

  2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1 )  การแสดงออกถ ึ งกา ร เ ป็ น

แบบอย่างที่ดีทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

2) มีจิตสำนึกและตระหนักในการ
ปฏิบ ัต ิตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ 

3) การแสดงออกถึงความมีน ิสัย 
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี
จิตสาธารณะ 

4 )  ส ามารถต ั ดส ิ น ใจจ ั ด ก า ร
แ ก ้ ป ั ญ ห า ด ้ า น ค ุ ณ ธ ร ร ม 
จร ิยธรรม ได ้อย ่างถ ูกต ้อง 
เหมาะสม 

 
 

1) กำหนดวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือ
บ ่ ม เ พ า ะ ใ ห ้ น ั ก ศ ึ กษ ามี
ระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจน
การแต ่งกายที ่ เป ็นไปตาม
ระเบ ียบของมหาว ิทยาลัย 
น ั ก ศ ึ ก ษ า ต ้ อ ง ม ี ค ว า ม
รับผิดชอบต่อตนเอง สถาบัน 
และสังคม เคารพสิทธิและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจิต
อาสา 

2) อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรก     
เรื ่องคุณธรรม จริยธรรมใน
การสอนทุกรายวิชา  

3) ม ีการจ ัดก ิจกรรมสำหรับ  
พ ัฒนากา ร เ ร ี ย น ร ู ้ ด ้ า น
คุณธรรมจริยธรรม 

1) มีการประเมินระหว่างเรียน 
โดยผู ้ เร ียนประเมินตนเอง 
กลุ ่มเพื ่อน อาจารย์ และใช้
วิธีการประเมินที่หลากหลาย 
ไ ด ้ แ ก ่  ก า ร ส ั ง เ ก ต  ก า ร
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม 
แบบประเม ินตนเอง และ
ประเมินจากการจัดกิจกรรม
เสริมคุณธรรม จริยธรรม 

2) ประเมินจากการจัดกิจกรรม
เสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 
2.2.2 ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1)  รู ้ทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง 

และความก้าวหน้าของศาสตร์
ในสาขาวิชา 

2) มีความรู้ในกฎหมาย กฎระเบียบ 
และข้อบังคับ รวมทั ้งกำหนด

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
โดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วน
ร ่วม สามารถเข ้าถ ึงแหล่ง
เรียนรู้ บูรณาการความรู้และ
ประย ุ กต ์ ใ ช ้ ค ว ามร ู ้ ต าม

1) การทดสอบย่อย  
2) ท ด ส อบ ก ล า ง ภ า ค เ ร ี ย น  

ปลายภาคเรียน 
3) ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ร า ย ง า น

การศึกษาค้นคว้า  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ท า ง ว ิ ช า ก า ร  ซ ึ ่ ง ม ี ก า ร
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

3)  มีความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้าง
ขว้างและเป็นระบบ ตระหนัก 
รู้หลักการและทฤษฎีใน ความรู้
ที่เก่ียวข้อง 

4)  มีความรู ้ เกี ่ยวกับงานวิจ ัยที่
เกี ่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
และการต่อยอดองค์ความรู้ 

หลักการและทฤษฎีที ่สำคัญ
ในเนื้อหาที่ศึกษา โดยใช้กลวิธี
การสอนที่หลากหลายทั้งการ
บรรยายร่วมกับการอภิปราย 
การค ้นคว ้ า  กรณ ีศ ึ กษา 
ตลอดจนนำเสนอประเด็นที่
ผู ้เรียนสนใจ เพื่อการเรียนรู้
ร่วมกันของกลุ่ม 

4) ประเม ินจากการนำเสนอ
รายงานในชั้นเรียน 

 

 

                        2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) ม ีความสามารถในการค ้นหา

ข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและ
ประเม ินข ้อม ูล สารสนเทศ 
แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และ
ใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
และเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดย 
คำนึงถ ึงความร ู ้ทางทฤษฎีที่
เก ี ่ ยวข ้อง ประสบการณ์ใน
ภาคปฏิบัติและผลกระทบที่ตาม 
มาจากการตัดสินใจนั้น 

3) สามารถประยุกต์หรือบูรณาการ
ความร ู ้ ก ั บศาสตร ์ อ ื ่ น เ พ่ือ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ  

1) การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการคิดและการแก้ไข
ปัญหาทั ้งระดับบุคคลและ
กลุ่มในสถานการณ์ทั่วไป โดย
ใช้วิธีการสอนที ่หลากหลาย 
เช่น การอภิปรายกลุ่ม การทำ
กรณ ี ศ ึ ก ษ า   ก า ร จ ั ด ท ำ
โครงการและการใช้เกมส์ เป็น
ต้น 

 
 
 

1) การสอบว ัดความสามารถ 
ในการคิดและแก้ไขป ัญหา
โดยใช้กรณีศึกษา 

2) การประ เม ิ นจ ากผลงาน 
ที่เกิดจากการใช้กระบวนการ
แก้ไขปัญหาการศึกษาค้นคว้า
อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์
ว ิจารณ์ เช ่น รายงานการ 
วิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา 

3) การศึกษาอิสระ รายงานผล
การอภิปรายกลุ่ม การประชุม
ป รึ ก ษ า ป ั ญ ห า แ ล ะ ก า ร
สัมมนา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
แ ล ะ ว ิ ช า ช ี พ ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1)  สามารถปรับตัวและทำงาน

ร่วมกับผู้อื ่นทั้งในฐานะผู้นำ
และสมาช ิกกล ุ ่มได ้อย ่ าง
ถูกต้องเหมาะสม 

2) มีความคิดริเร ิ ่ม สร้างสรรค์ 
สามารถแก้ปัญหาได ้อย ่าง
เหมาะสมกับศักยภาพตนเอง
กับบริบทของกลุ่ม 

3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม สามารถปรับตัว
เ ข ้ า ก ั บสถานการณ ์และ
ว ั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค ์ ก ร ท ี ่ ไ ป
ปฏิบัติงานทางวิชาชีพอย่างดี 
 

1) มอบหมายให้ทำงานเป็นกลุ่ม
(กิจกรรมกลุ่ม) 

2) อภิปรายกลุ่ม 
3) สอนแบบบรรยาย หรือ

บรรยายกึ่งอภิปราย 
4) การสอนแบบกลุ่มย่อยแบบ 

tutorial หรือแบบอ่ืน ๆ  
5) การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น

ฐาน 
6) การฝึกเขียนรายงานเป็นกลุ่ม 
7 )  การมอบหมายงานให ้ ไป

ศึกษา/ฝึกปฏิบัติตนเองแล้ว
ให้ข้อมูลย้อนกลับ 

8) การสอนโดยแสดงบทบาท
สมมต ิ

9) การสอนแบบสัมมนา 

1) ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษา
ใ น ก า ร ท ำ ก ิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม 
รวมทั้งการนำเสนอรายงาน
กล ุ ่มในช ั ้น เร ียนและการ
แ ส ด ง อ อ ก ถ ึ ง ท ั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 
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 2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1)  สามารถเลือกและประยุกต์ใช้

เทคนิคสถิติหรือคณิตศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน
การ  ค ้ นคว ้ า  และ เสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

2)  สามารถใช้เครื่องมือ สืบค้น
ข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล
เพื ่อจำกัดผลลัพธ์ได ้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3)  สามารถปกป้องข้อมูลส่วน
บุคคลให้ปลอดภัย และคิด
ไตร่ตรองในการเข้าถึงข้อมูล
แบ่งปันข้อมูลและปฏิสัมพันธ์
กับผู้อ่ืนทางออนไลน์ 

4 )  ส า ม า ร ถ ใ ช ้ เ ค ร ื ่ อ ง มื อ
สารสนเทศผลิตทร ัพยากร
ดิจิทัลและมัลติมีเดียได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

5)   สามารถใช ้ เ คร ื ่ อ งม ื อที่
หลากหลาย ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นแบบออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ในรายว ิชาต ่าง  ๆ โดยให้
ผู้เรียนมีการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารในการติดต่อ สื่อสาร
ระด ับบ ุคคล กล ุ ่ มคน ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แลกเปลี ่ยนข้อมูลวิเคราะห์
สถานการณ์ทั ้งสถานการณ์
จริงและสถานการณ์จำลอง 
และนำเสนอการแก้ป ัญหา 
ท ี ่ เหมาะสม ประย ุกต ์ ใช้
เทคโนโลย ีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์ 
 
 

1) ประเม ินผลตามก ิจกรรม 
การเร ียนการสอน โดยการ
สังเกต ประเมินทักษะการพูด 
การ เข ี ยนแบบทด สอบ ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ 
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3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
   (Curriculum Mapping)   
 3.1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
     3.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
(3) คารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
(4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสำนึกสาธารณะ 
(5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย และเห็นคุณค่าภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
3.1. ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
(2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
(3) สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
(4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่าง

เหมาะสม 
(2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
(3) มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและกำหนด       
    เป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้ 

  3.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
(2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
(3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พึ่งของ

ตนเองและสังคมได ้
     3.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
           (1) การใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
           (2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

          (3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและ   
นำเสนอข้อมูล 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

 

3.ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                   
5100102 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร                   
5100103 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ                   
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา                   
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                   
5100107ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารและ 
 พัฒนาการเรียนรู้ 

                  

2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ                     
5100109  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                   

 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะการ
มีปฏิสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

5100113   ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                          
5100104  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน   
               ภาษาไทย              

             
 

    

5100110  การพัฒนาทักษะการสือ่สาร      
               ภาษาอังกฤษการเขียน 

                  

5100111   ภาษาจีนเพ่ือการสือ่สาร                   
5100112 ภาษามลายูเพ่ือการสือ่สาร                   
5100116  อยู่ดี กินดี มีสุข                   
5100117   วิทยาศาสตรใ์นชีวิตประจำวัน                   

 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

 

   2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง      
      ปัญญา 

4. ด้านทักษะการมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ     
2 

ข้อ   
3 

ข้อ   
1 

ข้อ      
2 

ข้อ    
3 

ข้อ 
1 

ข้อ       
2 

ข้อ       
3 

5100114  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนำเสนอ                   
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                   
5100118 คณติศาสตรใ์นชีวิตประจำวัน                   
5100119 การบริหารร่างกาย                   

 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 

3. ด้านทักษะ 
ทาง 

ปัญญา 
 

4. ด้านทักษะ
การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
5100121 ศาสตรพ์ระราชากับการพัฒนาท้องถ่ิน                   
5100122 ช้ีช่องทางด ีช้ีช่องทางรวย                   
5100123 ความงดงามแห่งตน                   
5100124 ก้าวสูโ่ลกกว้าง                   
5100125 ความจรงิของชีวิต                   
5100126 การพัฒนาตน                   
5100127 สุนทรียภาพของชีวิต                   
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   

 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                   
5100129  พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                   
5100131 สังคมภิวัตน์                   
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน                   
5100133 วิถีไทย วิถีถ่ิน                   
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                   
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                   

 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) การแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เคารพในคุณค่า 
      และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 (2) มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
 (3) การแสดงออกถึงความมีนิสัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
 (4) สามารถตัดสินใจจัดการแก้ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
3.2.2 ด้านความรู้ 
 (1)  รู้ทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าของศาสตร์ในสาขาวิชา 
 (2)  มีความรู้ในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งกำหนดทางวิชาการ ซึ่งมีการ 
      เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
 (3)  มีความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎีใน 
               ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
 (4)  มีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ 
 
3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและประเมินข้อมูล สารสนเทศ 
     แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ 
     ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 (2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดย 
               คำนึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติและผลกระทบที่ตาม 
               มาจากการตัดสินใจนั้น 
 (3) สามารถประยุกต์หรือบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 
               และวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1)  สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่มได้อย่างถูกต้อง 
       เหมาะสม 
 (2) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพตนเองกับ 
               บริบทของกลุ่ม 
 (3)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรม 
                องค์กรที่ไปปฏิบัติงานทางวิชาชีพอย่างดี 

 

3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสมในการค้นคว้า 

และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
(2)  สามารถใช้เครื่องมือ สืบค้นข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลเพื่อจำกัดผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ 
(3)  สามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และคิดไตร่ตรองในการเข้าถึงข้อมูลแบ่งปันข้อมูล

และปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนทางออนไลน์ 
(4)  สามารถใช้เครื่องมือสารสนเทศผลิตทรัพยากรดิจิทัลและมัลติมีเดียได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5)  สามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายทำงานร่วมกับผู้อ่ืนแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



94 

 
94 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
 

 
รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ
1  

ข้อ 
2 

ข้อ
3  

ข้อ 
4  

ข้อ 
1  

ข้อ 
2 

ข้อ 
3  

ข้อ 
4  

ข้อ 
1  

ข้อ 
2 

ข้อ 
3  

ข้อ 
1  

ข้อ 
2 

ข้อ 
3  

ข้อ 
1  

ข้อ 
2 

ข้อ 
3  

ข้อ 
4  

ข้อ 
5 

3120201 กฎหมายธุรกิจและ
สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫ ⚫     ⚫     

3120302 สถิติธุรกิจ ⚫ ⚫       ⚫ ⚫   ⚫    ⚫   
3122101 การบัญชีขั้นต้น 1 ⚫ ⚫        ⚫    ⚫ ⚫  ⚫   
3123101 ภาษีอากรธุรกิจ  ⚫   ⚫     ⚫     ⚫   ⚫ ⚫ 
3123302 การเงินธุรกิจ  ⚫   ⚫ ⚫   ⚫      ⚫  ⚫   
3124101 หลักการตลาด  ⚫   ⚫  ⚫  ⚫      ⚫  ⚫   
3126101 หลักการ
บริหารธรุกิจ 

        ⚫      ⚫     

3126202 การจัดการการ 
             ดำเนินงาน ⚫ ⚫    ⚫  ⚫ ⚫       ⚫    

 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

 

 
รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ
1  

ข้อ 
2 

ข้อ
3  

ข้อ 
4  

ข้อ 
1  

ข้อ 
2 

ข้อ 
3  

ข้อ 
4  

ข้อ 
1  

ข้อ 
2 

ข้อ 
3  

ข้อ 
4  

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ
5  

3126203 การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ⚫ ⚫      ⚫     ⚫        

3129101 เศรษฐศาสตร์
เพ่ือธุรกิจ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫      ⚫    ⚫   

3132101 โปรแกรม
สำเร็จรูปและ  
อินเตอร์เน็ตเพ่ืองาน
ธุรกิจ 

    ⚫      ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ O ⚫ ⚫ 

 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)  

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ
1  

ข้อ 
2 

ข้อ
3  

ข้อ 
4  

ข้อ 
1  

ข้อ 
 2 

ข้อ 
3  

ข้อ 
4  

ข้อ 
1  

ข้อ  
2 

ข้อ 
3  

ข้อ 
1  

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5  

13123101  ตลาดการเงินและสถาบัน
การเงินยุคดิจิทัล 

O O ⚫ O O O ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ O O ⚫ O ⚫ O O 

33123202    การเงินและธนาคาร
อิสลามยุคดิจิทัล 

O ⚫ O ⚫ ⚫ O ⚫ O O ⚫ ⚫ O ⚫ O ⚫ ⚫ O O O 

33123303  การบริหารการเงินใน
องค์กรยุคใหม่ 

O ⚫ ⚫ O ⚫ O ⚫ O ⚫ O O ⚫ O O O ⚫ O ⚫ O 

13123204 การลงทุนในตราสารทาง
การเงิน ⚫ ⚫ O O ⚫ O O ⚫ O ⚫ O ⚫ O O O O O O O 

13123205 การจัดการความมั่งค่ังส่วน
บุคคล 

  ⚫ O  ⚫ O  O ⚫   ⚫   ⚫ ⚫   

  
 

⚫   ความรับผิดชอบหลัก         O  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ข้อ
1  

ข้อ 
2 

ข้อ 
3  

ข้อ 
4  

ข้อ 
1  

ข้อ 
 2 

ข้อ 
3  

ข้อ 
4  

ข้อ 
1  

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

  

ข้อ
1  

ข้อ 
2 

ข้อ
3  

ข้อ 
4  

ข้อ 
5  

13123206 จรรยาบรรณและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานสำหรับวิชาชีพการเงิน 

 ⚫ O O ⚫ O O ⚫ O ⚫ O ⚫ O O O O O O O 

13123307 ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทาง
การเงิน 

O  ⚫  O O O ⚫ O ⚫ ⚫ O ⚫   ⚫ ⚫ O O 

33123209 การลงทุนในตราสารทางการเงิน
ที่ซับซ้อน  

O O ⚫ O O O O ⚫ O ⚫ ⚫ O ⚫ O O ⚫ ⚫ O O 

33123210 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการ
จัดกลุ่มหลักทรัพย์ ⚫ O ⚫ O O ⚫ ⚫ O O ⚫ ⚫ O O O ⚫ O ⚫ O O 

  
 
 

⚫   ความรับผิดชอบหลัก         O  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)  

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ข้อ 
1  

ข้อ  
2 

ข้อ 
3  

ข้อ 
4  

ข้อ 
1  

ข้อ 
 2 

ข้อ 
3  

ข้อ 
4  
 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

  

ข้อ 
3  

ข้อ
1  
 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

 

ข้อ 
1  

ข้อ
2 

ข้อ  
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

33123211 การวางแผนการประกันภัยและตะกา
ฟุล 

O O ⚫ O O O O O O ⚫ ⚫ O ⚫ O O ⚫ ⚫ O O 

33123312 การวิเคราะห์สินเชื่อและการประเมิน
โครงการ 

O ⚫ O O O O O ⚫ ⚫ O O O ⚫ O ⚫ O ⚫ O O 

33123313 การบริหารการเงินภาครัฐและการ
คลังสาธารณะ ⚫ ⚫ O O O O ⚫ O O ⚫ ⚫ O ⚫ O O O ⚫ ⚫ ⚫ 

33123314 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

O ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ O O O ⚫ O ⚫ O ⚫ O ⚫ ⚫ O O 

33123315 การจัดการการเงินสำหรับธุรกิจส
ตารท์อัพ 

O ⚫ O  ⚫ O O  ⚫ O   ⚫ O  O  ⚫ ⚫ 

 
 

 
 

                 
⚫   ความรับผิดชอบหลัก         O  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)  

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ข้อ 
1  

ข้อ  
2 

ข้อ 
3  

ข้อ 
4  

ข้อ 
1  

ข้อ 
 2 

ข้อ 
3  

ข้อ 
4  
 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

  

ข้อ 
3  

ข้อ
1  
 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

 

ข้อ 
1  

ข้อ
2 

ข้อ  
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

13123316 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน O ⚫ O O O ⚫ O  ⚫ O  O ⚫ O O O  ⚫ ⚫ 
13123317 การจัดการเงินทุนหมุนเวียน                                         O ⚫ O O ⚫ O O ⚫ O O ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ O O ⚫ ⚫ 
13123318 การบริหารเงินยุคใหม่สำหรับผู้เริ่ม
ทำงาน 

O  O O  ⚫ O   O ⚫  ⚫ O  O ⚫   

13123319 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ ⚫   O  O ⚫   ⚫   O ⚫ ⚫ O  O O 
13123320 การจัดการสหกรณ์อิสลาม O ⚫ O O  ⚫ O   O ⚫  ⚫ O  O ⚫   
13123321 การบัญชีสำหรับสถาบันการเงิน
อิสลาม 

O ⚫ O O  ⚫ O   O ⚫  ⚫ O   O ⚫ ⚫ 

13123322 การบริหารการเงินเพื่อสังคม O ⚫ O O  ⚫ O   O ⚫  ⚫ O   O ⚫ ⚫ 
13123323 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การเงินอิสลาม O ⚫  ⚫ O O  ⚫  ⚫ ⚫ O ⚫ O O O ⚫ ⚫ ⚫ 
                    

⚫   ความรับผิดชอบหลัก         O  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)  

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ข้อ 
1  

ข้อ  
2 

ข้อ 
3  

ข้อ 
4  

ข้อ 
1  

ข้อ 
 2 

ข้อ 
3  

ข้อ 
4  
 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

  

ข้อ 
3  

ข้อ
1  
 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

 

ข้อ 
1  

ข้อ
2 

ข้อ  
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

13123324 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน O   O O O O ⚫ ⚫ O ⚫ O ⚫ O O O ⚫ ⚫ ⚫ 

13123325 วาณิชธนกิจ O ⚫ O O O ⚫ O O ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ O O O O ⚫ ⚫ 

13123326 การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล               

O ⚫ ⚫ O ⚫ O ⚫ O O ⚫ ⚫ O 
 
⚫ 
 

O O O O ⚫ ⚫ 

13123427 สถานการณ์ปัจจุบันและหัวข้อพิเศษ
ทางการเงิน 

O ⚫ O 
 

O O ⚫ O ⚫ O ⚫ O ⚫ O O ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ 

13123128 การสังเกตประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ธนาคารพาณิชย์และประกันภัย ⚫ ⚫ O O O ⚫ ⚫ O O ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ O O ⚫ ⚫ O O 

                    
                    

⚫   ความรับผิดชอบหลัก         O  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)  

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ข้อ 
1  

ข้อ  
2 

ข้อ 
3  

ข้อ 
4  

ข้อ 
1  

ข้อ 
 2 

ข้อ 
3  

ข้อ 
4  
 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

  

ข้อ 
3  

ข้อ
1  
 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

 

ข้อ 
1  

ข้อ
2 

ข้อ  
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

13123129  การสังเกตประสบการณ์การเรียนรู้
ในสถาบันการเงินอิสลาม              ⚫ ⚫ O O O ⚫ ⚫ 

 
 

O ⚫ 
 
 ⚫ ⚫ O O ⚫ ⚫ O O 

13123130 การสังเกตประสบการณ์เรียนรู้ด้าน
การเงินในบริษัทเอกชน/หน่วยงานภาครัฐ ⚫ ⚫ O ⚫ O ⚫ ⚫ O O ⚫ O ⚫ ⚫ O O ⚫ ⚫ O O 

13123431 สหกิจศึกษาธุรกิจทางการ เงินและ
การลงทุน ⚫ ⚫ O ⚫ O ⚫ ⚫ 

 
O 

O ⚫ O O ⚫ O O ⚫ ⚫ O O 

13123432 การฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพการเงินและการลงทุน ⚫ ⚫ O ⚫ ⚫ ⚫ 

 
⚫ 
 

⚫ O ⚫ 
 
⚫ 
 

O ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ O O 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา  
การทวนสอบเป็นการดำเนินการหาหลักฐานเพื ่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง  ๆที่

เหมาะสม เพ่ือยืนยันว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชา
และหลักสูตร การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาดำเนินการดังนี้ 

2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
ในการทวนสอบระดับรายวิชาให้ดำเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 

2.1.1.1 จัดให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน เช่น ให้นักศึกษาประเมินผู้สอน ให้
นักศึกษาประเมินตนเอง ผู้สอนสัมภาษณ์นักศึกษารายบุคคลหรือประชุมกลุ่ม
ย่อย 

2.1.1.2 จัดให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หรือ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

2.1.1.3 ประเมินเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลนักศึกษา เช่น ใบงาน แบบฝึกหัด และข้อสอบ 
2.1.1.4 จัดสอบเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ 

2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
ในการทวนสอบระดับหลักสูตรให้ดำเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 

2.1.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพ่ือประเมินการบวนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไป
ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร โดยพิจารณาจาก
หัวข้อดังนี้ 

                   (1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
                              (2) คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
                              (3) แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

2.1.2.2 จัดประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการและ
เครื่องมือต่าง ๆ เช่น โครงการ โครงงาน และการทดสอบ ตามท่ีคณะกรรมการ
กลางให้ความเห็นชอบ 
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                   2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
          การกำหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นการ
ติดตามการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและนำผลมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยดำเนินการด้วยวิธีหนึ่งดังนี้ 
               2.2.1 สำรวจภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สำเร็จ
การศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถ และความมั่นใจ
ของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
           2.2.2 สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ 
 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อที่34 และฉบับที่ 2 ข้อที่5 มีคุณสมบัติดังนี้  
 1. มีความประพฤติดี 
 2. สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการ
เรียนเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ 
 3. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
 4. หลักสูตรปริญญาตรี (4ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคกการศึกษาปกติ สำหรับลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนไม่เต็มหลักสูตรปริญญาตรี (5ปี) 
สำหรับการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 
ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6ปี) สำเร็จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาค
การศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 5. หลักสูตรปริญญาตรี (4ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญา (5ปี) ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน 10 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษา สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สำหรับการ
ลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  
 6. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
ประกาศมหาวิทยาลัย 
 
 



104 

 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่  
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน

รายวิชา  
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 

รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ  
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อ

พัฒนาการสอน การจัดทำรายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
1.4 กำหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้คำแนะนำปรึกษา 
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก 
การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ์  

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม 

2.2.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่นและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยสาย
ตรงในสาขาวิชา มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในหลักสูตร
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 

2.2.3  ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู ้ใหม่เพื ่อพัฒนาการเรียนการสอน มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

2.2.4  ส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนโดยขอทุนจากคณะวิทยาการจัดการหรือมหาวิทยาลัย 
2.2.5  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 
2.2.6  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 
2.2.7  ส่งเสริมการทำสื่อเพ่ือการเรียนการสอน เช่น E-learning 



105 

 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 
การบริหารจัดการหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการ
ดังต่อไปนี้ 

1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบของหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจำหลักสูตรและมี
ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจำนวน5คนต้องมี
คุณวุฒิดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียวเท่า หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ี
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยมีการ
วางแผน มีการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา มคอ.7 และนำข้อมูลที่
ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการลงทุน มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่ตาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ผลการการสอบประมวลความรอบรู้ และการมีงานทำ นอกจากนั้นยังติดจามความต้องการของ
ตลาดงานและสังคม ทั้งจำนวนและคุณภาพจากข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิต 

รวมถึงทำการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจำทุกปี และแจ้งผล
การสำรวจกับคณะวิทยาการจัดการ ได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรกำหนดว่าผู ้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5              
(จากระดับ5) 
3. นักศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ให้ความสำคัญกับการรับนักศึกษา
เข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ดังนี้ 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน กำหนดคุณสมบัติ ของนักศึกษาใน

การคัดเลือกจากผลคะแนนสอบ ซึ่งเป็นไปตามระบบและกระบวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา ทั้งในระบบโควตา และระบบการสอบคัดเลือก 
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3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน มีระบบและกลไก เพื่อนำไปสู่การ

ปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพื่อดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ในสาขาวิชา 

3.3 การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา  
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแล

ให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพื่อให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการสำเร็จ
การศึกษาในระดับท่ีสูง ดังนี้ 

             3.3.1 การกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษา  
อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื ่อให้การดำเนินเป็นไปตามระบบและกลไกของ

มหาวิทยาลัยในด้านการดูแลให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
             3.3.2 การดูแลนักศึกษา  

อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู ่มืออาจารย์ที ่ปรึกษา เพื่อใช้เป็นเป็นแนวทางในการให้คำปรึ กษาแก่
นักศึกษา 

             3.3.3 การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล  
มหาวิทยาลัยและอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้กำหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลา

ที่อาจารย์กำหนดนักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพ่ือขอคำปรึกษา
ได ้
  3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
  นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อกรรมการหลักสูตรเพ่ือ

นำเข้าสู่การประชุมกรรมการการบริหารประจำหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากที่ประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตร แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพ่ือหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะ 

 

4.อาจารย ์
หลักสูตรให้ความสำคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับอาจารย์

ใหม่การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวน
หลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการเลือกอาจารย์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ จะต้องมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ที่เกี่ยวกับสาขาด้านการเงินและการธนาคาร และมีรายวิชาที่ได้ศึกษา
ทางด้านการเงินไม่ต่ำกว่า 20 หน่วยกิต หรือมีประสบการณ์ทำงานในองค์กรธุรกิจอย่างน้อย 5 ปี 
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      4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

มหาวิทยาลัยจำอำนวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจำเป็นและขอ
เสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

       4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบของหลักสูตรหรือกลุ่มวิชาจะประชุมรวมกับอาจารย์ผู้สอนเป็นประจำทุกปี

เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอน และเพื่อกำหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขสำหรับการสอนในปี
การศึกษาต่อไปหรือประเด็นที่ต้องจัดให้มีการทบทวนหลักสูตร 
       4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดที ่6 การพัฒนาอาจารย์) 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
     5.1 หลักสูตร ประกอบไปด้วย การสำรวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตและการสำรวจความพึงพอใจ
ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพื่อนำผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจน
การจัดทำรายวิชาให้ทันสมัย 
     5.2 การเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมรวมกันเพ่ือกำหนดผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาโดยจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามรถในเนื้อหาวิชาและ
ประสบการณใ์นการสอน 
      5.3 การประเมินผู้เรียน สาขาวิชามีการประเมินผู้เรียน โดยกำหนดให้สอดคล้องกับการประเมิน 
ผู้เรียน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
      หลักสูตรมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้ 
       6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
             6.1.1 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนที่ทำหน้าที่บริหาร
จัดการควรมีความรู้อย่างต่ำปริญญาตรี มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
            6.1.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนต้องได้รับการอบรมให้มี
ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การจัดเตรียมความพร้อมและ
การสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ภายใน 1 ปี หลังจากการได้รับการบรรจุ
แต่งตั้ง 
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          6.2 การบริหารงบประมาณ 
 

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะวิทยาการจัดการทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือ
จัดซื้อหนังสือ ตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 

 6.3  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
       หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือตำราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหนังสือด้านที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการการบริหารธุรกิจทางการเงิน 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นส่วนระดับหลักสูตรมีหนังสือตำราเฉพาะทาง
นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
 

6.3.1 สถานที่ 
 

ลำดับที่ อาคารสถานที่ จำนวน 
(ห้อง) 

อุปกรณ์ประกอบ 

1 ห้องบรรยายอาคารเรียน 23 
ความจุ 100 คน 

3 กระดานดำ โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
และ เครื่องฉายภาพ 

2 ห้องบรรยายอาคารเรียน 23 
ความจุ 50 คน 

10 กระดานดำ โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
และ เครื่องฉายภาพ 

3 ห้องบรรยายอาคารเรียน 3      
ความจุ 55 คน  

7 กระดานดำ โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
และ เครื่องฉายภาพ 

4 ห้องบรรยายอาคารเรียนรวม 
อาคาร 20  ความจุ 100 คน 

6 กระดานดำ โต๊ะ เก้าอ้ี และ Projector  

5 ห้องบรรยายอาคารเรียนรวม 
อาคาร 20  ความจุ 55 คน 

12 กระดานดำ โต๊ะ เก้าอ้ี และ โทรทัศน์ 

6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 - เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 30 เครื่อง/ห้อง 
- เครื่องฉายภาพ 
- เครื่องขยายเสียง 
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 6.3.2 อุปกรณ์การสอน 
 

ลำดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวนที่มีอยู่ 

1 คอมพิวเตอร์ ประจำห้องปฏิบัติการ 123  เครื่อง 
2 คอมพิวเตอร์แบบพกพา 20  เครื่อง 
3 เครื่องฉายภาพ 10  เครื่อง 
4 โทรทัศน์ 5  เครื่อง 

 
6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
จาก WEBSITE http://yru.ac.th 

 
เอกสารและตำรา 

1) หนังสือ  
1.1) ภาษาไทย           จำนวน      5,081   ชื่อเรื่อง 
1.2) ภาษาอังกฤษ       จำนวน      240    ชื่อเรือง 

รวม             จำนวน    16,368   เล่ม  
1.3) รายงานการวิจัย   จำนวน      263      ชื่อเรื่อง 

2) วารสารและนิตยสารทางวิชาการ 
2.1) ภาษาไทย      จำนวน 40  ชื่อเรื่อง           400 เล่ม 
2.2) ภาษาอังกฤษ   จำนวน   6  ชื่อเรื่อง           60   เล่ม 
  รวม             จำนวน                         460 เล่ม 

3) หนังสือพิมพ์รายวัน/รายสัปดาห์ 
3.1) ภาษาไทย      จำนวน   7  ชื่อเรื่อง          5,040 เล่ม 
3.2) ภาษาอังกฤษ    จำนวน   1  ชื่อเรื่อง          720   เล่ม 
  รวม             จำนวน                        5,760 เล่ม 

6.3.4 ฐานข้อมูลสำเร็จรูป 
             ระบบฐานข้อมูลสำเร็จรูปเพื่อการค้นคว้าและฐานข้อมูล Online มี 3 ระบบฐานข้อมูล 

ประกอบด้วย 

 1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   

http://yru.ac.th/
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   1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science แ ล ะ 
Technology 

1.3) eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
 2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
       2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูล    ปี 1997-ปัจจุบัน 
      2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง(Citation Database) ที่ให้
ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference)และรายการอ้างอิง(Cite 
Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ เช่น 
จิตวิทยา บริหารธุรกิจ  เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา 
ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี2001-ปัจจุบัน 
    2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุม
สหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
    2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเป็นนวัตกรรมที่ใช้ใน
การจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ดำเน ินการบอกร ับ เพื ่อให ้บร ิการกับมหาวิทยาล ัย / สถาบันทั ้ง 78 แห่ง อาทิเช ่น ฐานข้อมูล 
ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั ้งนี ้ย ังรวมถึง
ฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search) 
         2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม
กว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษา
ขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ ทางด้านการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
    2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี 
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art, 
Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social 
Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science 
 3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  
    3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา  รวมถึง
บางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000  แห่ง 
 
 

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://search.proquest.com/autologin
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 ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. ProQuest.com/ 
autologin) 
    3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ์ งานวิจัย 
บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั ่วประเทศไทย  
(http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 

ลำดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวนที่มี
อยู่ 

จำนวนที่ต้องการ
เพิ่มในอนาคต 

หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนแบบบรรยาย บรรจุ 55 คน 7 ห้อง 3 ห้อง  
2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บรรจุ 50 

คน 
3 ห้อง 2 ห้อง  

  

6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 

    บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะทำหน้าที่
ประเมินการใช้ ความเพียงพอ ของทรัพยากรในด้านตำราและสื่อต่าง ๆ รวมทั้งความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

    หลักสูตรประเมิน ความเพียงพอ ของทรัพยากรในด้านตำราและสื่อต่าง ๆ ที่จัดไว้ โดยการ
ตรวจสอบข้อร้องเรียน และสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

 

6.6  แหล่งการเรียนรู้/แหล่งฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษาธุรกิจ 

ลำดับที่ ชื่อสถานที่/สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 
1 ธนาคารพาณิชย์  
2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
3 หอการค้าจังหวัด  
4 สำนักงานคลังจังหวัด  
5 สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด  
6 สำนักงานการค้าภายในจังหวัด  
7 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด  
8 สำนักงานสรรพากรพ้ืนที่  
9 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/
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ลำดับที่ ชื่อสถานที่/สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 
10. เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย  
11. บริษัทประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต  
12. บริษัทประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย  
13. บริษัทเงินกู้ (PICO)  
14. บริษัทหลักทรัพย์ (บล)  
15. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ)   

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี  
1 

ปีท่ี  
2 

ปีท่ี  
3 

ปีท่ี  
4 

ปีท่ี 
 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

× × × × × 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา 

× × × × × 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ  

   มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

× × × × × 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

× × × × × 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 × × × × 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี  
1 

ปีท่ี  
2 

ปีท่ี  
3 

ปีท่ี  
4 

ปีท่ี 
 5 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

× × × × × 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

× × × × × 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

× × × × × 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   × × 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    × 

 
เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1/5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละ
ปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
       กำหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์การ
ประเมินการสอน  และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละภาค
การศึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผล
ต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
       การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดำเนินการดังนี้ 

1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์จำนวน 2 ครั้ง คือก่อน
การสอบระหว่างภาคเรียนและก่อนการสอบปลายภาคการเรียน 

1.2.2  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการสอน
ของอาจารย์ 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
       การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้ายและ
บัณฑิตใหม ่
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
       การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เก่ียวข้องทางการศึกษา 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
       การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิตและ   

      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
      4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 
 4.3  ดำเนินการปรับปรุง 

4.3.1  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
4.3.2  ดำเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนำไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี 



115 

 

 

(1)  ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
(มคอ.7) 

(2)  ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 

2559 เป็นหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การเงินและการลงทุน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สรุปการปรับปรุงได้  ดังนี้    

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนา (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:        บริหารธุรกิจบัณฑิต  
                     สาขาวิชาการเงินและการ    
                     ธนาคาร 
 
ภาษาอังกฤษ:     Bachelor of Business    
                      Administration Program in   
                      Finance and Banking 

1. ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย:          บริหารธรุกิจบัณฑิต  
                       สาขาวิชาการเงินและการ    
                       ลงทุน 
 
ภาษาอังกฤษ:       Bachelor of Business    
                        Administration Program      
                        in  Finance and    
                        Investment     

  
เปลี่ยนแปลง
ชื่อสาขา 
 
 
 
 

2. ช่ือปริญญา  
ภาษาไทย:     ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต              
                            (สาขาวิชาการเงิน 
                             และการธนาคาร)   
             ชื่อย่อ :  บธ.บ.    
                              (สาขาวิชาการเงิน   
                              และการธนาคาร) 
 
ภาษาอังกฤษ:   ชื่อเต็ม :  Bachelor of    
                               Business    
                               Administration    
                               (Finance and    
                               Investment)   
                    ชื่อย่อ :   B.B.A. 
                                (Finance and    
                                Banking)    

 2. ช่ือปริญญา  
ภาษาไทย:            ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต              
                                     (การเงินและการ             
                                      ลงทุน)   
                   ชื่อย่อ :  บธ.บ.    
                                     (การเงินและการ   
                                      ลงทุน)   
 
ภาษาอังกฤษ:        ชื่อเต็ม :  Bachelor of    
                                     Business    
                                     Administration    
                                     (Finance and    
                                      Investment)   
              ชื่อย่อ :   B.B.A. 
                                     (Finance and    
                                     Investment)    

เปลี่ยนแปลง
ชื่อสาขา 
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3. ปรัชญาของหลักสูตร 
 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ ความสามารถในด้าน
การเงินและการธนาคาร  โดยมุ่งเน้นให้มีความรู้ 
ความชำนาญ มีศักยภาพในการนำความรู ้ด ้าน
การเงินและการธนาคารไปสู่หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเข้าใจถึงความ
แตกต่างของสังคมพหุวัฒนธรรมท้องถิ่น เชื่อมโยง
หลักการเงินและการธนาคารที ่ถูกต้องตามหลัก
ศาสนาอิสลาม โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
 มุ ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู ้ ความสามารถ 
ด้านการจัดการความมั่งคั่งส่วนบุคคล การจัดการ
ทางการเง ิน การธนาคารและการลงท ุน ในยุค
ดิจิทัลดิสทรัปชั่น โดยสามารถบูรณาการหลักการเงิน
สากลและหลักการเง ินอิสลามควบคู่  ตลอดจน
สามารถใช้เทคโนโลยีทางการเงิน ได้อย่างสร้างสรรค์
ในการประกอบการชีพ โดยยึดหลักคุณธรรมและ
จร ิยธรรม และสามารถดำรงตนในส ั งคมพหุ
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

ปรับปรุง
ปรัชญาของ
หลักสูตร 

 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  มีความรู้และความสามารถในการบริหาร
การเงินทั่วไปและการเงินอิสลาม โดยสามารถ
นำไปปฏิบัติงานในหน่วยงาน ภาคเอกชน ภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจและระดับนานาชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. ม ี เจตคต ิท ี ่ด ี  ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม 
3. สามารถสนองความต้องการของตลาดงานและ
สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

  

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
จัดการความมั่งคั่งส่วนบุคคล การบริหารการเงิน 
การธนาคารและการลงทุนทางการเงินได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักการเงินสากลและการเงินอิสลาม 
2. มุ่งผลิตบัณฑิตให้รู ้เท่าทันเทคโนโลยีและการ
เปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยการเสริมสร้าง
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม 
3. มุ ่งผลิตบัณฑิตที ่มีทักษะความรู ้ทางการเงิน
อย่างรอบด้านเพื่อสร้างความมั่งคั่งแก่ผู้ใช้บริการ
ทางการเงินบนพ้ืนฐานหลักจริยธรรมและคุณธรรม
ของวิชาชีพอย่างรอบด้าน 
4. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่กล้าเผชิญและฟื้นตัว
จากความล้มเหลวอย่างรวดเร็ว เรียนรู้ตลอดชีวิต
และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
ได้อย่างมีความสุข 

ปรับปรุง
วัตถุประสงค์

ของ
หลักสูตร 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค   

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค   

ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนา (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 

6. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 

6. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

มีการปรับ
ลดหน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
7.1. หมวดศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
7.2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกวา่  93 หน่วยกิต 
   7.2.1 กลุ่มวิชาแกน   ไม่น้อยกว่า  33 หน่วยกิต 
   7.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่นอ้ยกว่า  51 หน่วยกิต 
        1) เอกบังคับ     ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
        2) เอกเลือก      ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
   7.2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   9 หน่วยกิต 
7.3. หมวดเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  

7. โครงสร้างหลักสูตร 
7.1. หมวดศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
7.2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกวา่  84 หน่วยกิต 
   7.2.1 กลุ่มวิชาแกน   ไม่น้อยกว่า  33 หน่วยกิต 
   7.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่นอ้ยกว่า  42 หน่วยกิต 
        1) เอกบังคับ     ไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต 
        2) เอกเลือก      ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
   7.2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   9 หน่วยกิต 
7.3. หมวดเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต     

ปรับปรุงดังนี ้
1. ปรับลด
หน่วยกิต
หมวดเอก
บังคับ จำนวน 
9 หน่วยกิต 

 

8.  รายวิชา 
8.1 กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 

          ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
8.1.1  บังคับเรียน  10  หน่วยกิต 

2100101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                          
2(1-2-3) 
2100102  การพัฒนาทักษะการพูด            2(1-2-3) 
              และการเขียน                
2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการ
เรียนรู ้ 2(1-2-3) 
2100107  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร    2(1-2-3) 
2100108  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ   2(1-2-3) 
              พัฒนาการเรียนรู้                    
*2100115  ภาษาอังกฤษเพื่อกาสื่อสาร 1     2(1-2-3)                                         
*2100117  ภาษาไทยเพื่อการประกอบ        2(1-2-3)   
               อาชีพ                          
หมายเหตุ   
     * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเรจ็การศึกษา
ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงู (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
(โดยไม่ต้องเรยีนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
และ 2100104 ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้) 

8.1.2  เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

8.  รายวิชา 
    8.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 
          ไม่น้อยกว่า   15  หน่วยกิต 

8.1.1  วิชาบังคับ  12  หน่วยกิต 
5100101  ภาษา ความคิด และการสื่อสาร      3(3-0-6) 
5100102  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร              3(3-0-6) 
5100103  ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ     3(3-0-6) 
5100105  ภาษาอังกฤษหรรษา                    3(3-0-6)  
5100106  ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์        3(3-0-6)                                   
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
 พัฒนาการเรียนรู ้           2(1-2-3) 
5100108  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1        2(1-2-3) 
5100109  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2        2(1-2-3)   
5100113  ก้าวทันโลกเทคโนโลยแีละสื่อ                
3(3-0-6) 

8.1.2  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
5100104  พัฒนาทักษะการพูดและการเขียน     
              ภาษาไทย        3(3-0-6)                
5100110  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร         
               ภาษาอังกฤษ           3(3-0-6)                
5100111  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร           3(3-0-6) 
5100112  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6) 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รายวิชา 
2. รหัสวิชา  
3. จำนวน 
    หน่วยกิต 
4. จำนวน 
    ช่ัวโมง 
    เรียนเป็น       
    ภาคทฤษฎี. 
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2100103  หลักการอ่านและการเขียนคำไทย 
   2(2-0-4)              
2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน           
 ภาษาอังกฤษ  2(1-2-3)                            
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน                       
              และการเขียน                     2(1-2-3) 
2100109  ภาษามลายูพื้นฐาน               2(1-2-3) 
2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร          2(1-2-3) 
2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน              2(1-2-3) 
2100116  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2(1-2-3 

8.1.2  เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
2100103  หลักการอ่านและการเขียนคำไทย 
   2(2-0-4)              
2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน           
 ภาษาอังกฤษ  2(1-2-3)                            
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน                       
              และการเขียน                2(1-2-3) 
2100109  ภาษามลายูพื้นฐาน                2(1-2-3) 
2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3) 
2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน              2(1-2-3) 
2100116  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 22(1-2-3) 

8.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   
ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

2100112  วิทยาการแห่งความสุข           2(1-2-3) 
2100113  สุนทรียวิจักขณ์                    2(2-0-4) 
2100114  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต                     
  2(1-2-3) 
2100118  ความจริงของชีวิต                 2(2-0-4) 
2100119  การพัฒนาตน                      2(2-0-4) 
2100120  สุนทรียภาพเพื่อชีวิต               2(1-2-3) 
 
 
 

8.2  กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต 
 ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  

            8.2.1  วิชาบังคับ  3  หน่วยกิต                                                             
5100116  อยู่ดี กินดี มีสุข                 3(3-0-6)  
5100117  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
 

8.2.2  วิชาเลือก   
ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต  

5100114  เทคโนโลยีสารสนเทศ         3(3-0-6)   
              เพื่อการนำเสนอ         
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 
    3(3-0-6) 
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  3(3-0-6) 
5100119 การบริหารร่างกาย  1(0-2-2) 
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5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
5100121  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น          
                                                  3(3-0-6)  
5100122  ช้ีช่องทางดี ช้ีช่องทางรวย    3(3-0-6)  
5100123  ความงดงามแห่งตน            3(3-0-6)   
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง   2(1-2-3)   
5100125 ความจริงของชีวิต            3(3-0-6) 
5100126  การพัฒนาตน                   2(2-0-4) 
5100127  สุนทรียภาพเพื่อชีวิต           3(3-0-6) 
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย        2(1-2-3) 

8.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   
ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

2150101  สังคมภิวัตน์                      2(2-0-4) 
2150102  การจัดการทางสังคม            2(2-0-4) 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ   2(1-2-3) 
2150108  ทักษะในการดำเนินชีวิต 2(1-2-3) 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย          2(1-2-3) 
 

8.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก  
ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
8.3.1  วิชาบังคับ   3 หน่วยกิต 

5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ  3(3-0-6)     
 
  8.3.2  วิชาเลือก   

ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต  
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม          3(3-0-6)  
5100131  สังคมภิวัตน์    3(3-0-6)   

 

8.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ  
 เทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  

4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน      2(1-2-3) 
4100102  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต               
  2(1-2-3) 
4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต    
              ประจำวัน                            2(1-2-3) 
4100108   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน    2(1-2-3) 

4100109   การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2(1-2-3) 

8.3 กลุ่มวชิาอัตลักษณข์องคณะ 
                                3  หน่วยกิต 
8.4.1 คณะครุศาสตร์  3  หน่วยกิต 

5100132  ครูแห่งแผ่นดิน 3(3-0-6) 
หรือ 

8.4.2 คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

5100133  วิถีไทย วิถีถิ่น  3(3-0-6)  
หรือ 

8.4.3 คณะวิทยาการจัดการ 
    3 หน่วยกิต  
5100134  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว ์ 3(3-0-6)  
หรือ  
         8.4.4  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
  และการเกษตร 3 หน่วยกิต 
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น    

วิชาใหม่ 
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              ทางวิทยาศาสตร์              3(3-0-6)  
8.5 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  93 หน่วยกิต 

8.5.1 กลุ่มวิชาแกน     ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
3120201 กฎหมายธรุกิจและ

สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย  
3(3-0-6) 

3120302 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 
3122101 การบัญชีขั้นตน้ 1  3(3-0-6) 
3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
3123302 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
3124101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
3126101 หลักการบริหารธรุกิจ 3(3-0-6) 
3126202 การจัดการการดําเนินงาน 3(3-0-6) 
3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
3129101 เศรษฐศาสตรเ์พื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 
3132101 โปรแกรมสําเร็จรูปและอิน

เตอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ 
3(2-2-5) 

8.5.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  51 หน่วยกิต 
   1) วิชาเอกบังคับ  36 หน่วยกิต 
3123103 การบัญชีเพื่อการจัดการ                 3(3-0-6) 
3123104 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน       3(3-0-6) 
3123206 ระบบสารสนเทศทางการเงิน           3(2-2-5) 
3123207 การวิเคราะหร์ายงานทางการเงิน       3(3-0-6) 
3123210 การจัดการธนาคารอิสลาม              3(3-0-6) 
3123215 การจัดการธนาคารพาณิชย์             3(3-0-6) 
3123316   การบริหารการเงิน                     3(3-0-6) 
3123317  หลักกการลงทุน                         3(3-0-6) 
3123318   การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ       
                                                          3(3-0-6) 
3123319   สัมมนาทางการเงินและการธนาคาร         
                                                         3(2-2-5)                                       
3123435  หลักจรรยาบรรณวิชาชีพการเงิน     3(3-0-6) 
3123435 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเงิน             3(2-2-5) 
        
 
     2) วิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 

8.5 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
8.5.1  กลุ่มวิชาแกน  ไม่น้อยกวา่        33 หน่วยกิต 
3120201 กฎหมายธรุกิจและ

สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย  
3(3-0-6) 

3120302 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 
3122101 การบัญชีขั้นตน้ 1  3(3-0-6) 
3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
3123302 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
3124101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
3126101 หลักการบริหารธรุกิจ 3(3-0-6) 
3126202 การจัดการการดําเนินงาน 3(3-0-6) 
3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
3129101 เศรษฐศาสตรเ์พื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 
3132101 โปรแกรมสําเร็จรูปและอิน

เตอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ 
3(2-2-5) 

8.5.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  42 หน่วยกิต 
  1)  วิชาเอกบังคับ  27 หน่วยกิต 
13123101 ตลาดการเงินและสถาบัน

การเงินยุคดิจิทลั 
3(3-0-6) 

33123202 การเงินและธนาคารอสิลาม
ยุคดิจิทัล 

5(4-2-9) 

33123303 การบริหารการเงินในองค์กร
ยุคใหม ่

5(4-2-9) 

13123204 การลงทุนในตราสารทาง
การเงิน 

5(4-2-9) 

33123305 การจัดการความมั่งคั่งส่วน
บุคคล 

5(4-2-9) 

13123307 ระเบียบวิธีวิจยัและสัมมนา
ทางการเงิน 

4(2-4-6) 

 
 
 
 
     2) วิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเฉพาะ
ปรับเพิ่ม หน่วย
กิต 1 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาแกน
ยังคง
เหมือนเดมิไม่มี
การปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับลดหน่วย
กิตและเพิ่มชุด
วิชา  
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3123205 การเงินส่วนบุคคล                                             3(3-0-6) 
3123208 วาณิชธนกิจ                                   3(3-0-6) 
3123209 การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3(3-0-6) 
3123211 สหกรณ์อิสลาม 3(3-0-6) 
3123212 การเงินอิสลาม 3(3-0-6) 
3123213 กฎหมายการเงินอิสลาม 3(3-0-6) 
3123214 การบริการทางการเงิน 3(3-0-6) 
3123320 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ 3(3-0-6) 
3123321 การจัดการเงินทุน

หมุนเวียน                                          
3(3-0-6) 

3123322 การวิเคราะห์และประเมิน
โครงการทางการเงิน                        

3(3-0-6) 

3123323 การบริหารความเสี่ยงทาง
การเงิน  

 

3(3-0-6) 

3123324 การจัดการสินเช่ือ 3(3-0-6) 
3123325 
 

การเงินและการธนาคาร
เพื่อการนําเข้าและส่งออก                              

3(3-0-6) 

3123326 ตราสารหนี้                 3(3-0-6) 
3123327 ตราสารอนุพันธ์                                 3(3-0-6) 
3123328 หลักการประกันชีวิต 3(3-0-6) 
3123329 การจัดการความเสี่ยงภยั

และการประกันภัย                  
3(3-0-6) 

3123330 การจัดการประกันวินาศ
ภัย 

3(3-0-6) 

3123331 การประกันภัยทางทะเล 3(3-0-6) 
3123332 การประกันภัยและ

สภาพแวดล้อม 
3(3-0-6) 

3123333 ศาสนบัญญัติอสิลาม
สำหรับนักการเงินและการ
ธนาคาร 

3(3-0-6) 

3123436 การวางแผนและการ
ควบคุมทางการเงิน          

3(3-0-6) 

 
 

13123306 จรรยาบรรณและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานสำหรับ
วิชาชีพการเงิน 

3(3-0-6) 

33123209 การลงทุนในตราสารทาง
การเงินท่ีซับซ้อน                            

5(4-2-9) 

33123210 การวิเคราะห์หลักทรัพย์
และการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ 

5(4-2-9) 

33123211 การวางแผนการประกันภัย
และตะกาฟุล 

5(4-2-9) 

33123312 การวิเคราะหส์ินเช่ือและ
การประเมินโครงการ 

5(4-2-9) 

33123313 การบริหารการเงินภาครัฐ
และการคลังสาธารณะ 

5(4-2-9) 

33123314 การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และ
นายหน้าอสังหาริมทรัพย ์

5(4-2-9) 

33123315 การจัดการการเงินสำหรบั
ธุรกิจสตารท์อัพ 

5(4-2-9) 

13123316 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการเงิน 

3(2-2-5) 

13123317 การจัดการเงินทุน
หมุนเวียน                                          

3(3-0-6) 

13123318 การบริหารเงินยุคใหม่
สำหรับผู้เริ่มทำงาน 

3(3-0-6) 

13123319 การจัดการการเงินระหว่าง
ประเทศ 

3(3-0-6) 

13123320 การจัดการสหกรณ์อสิลาม 3(3-0-6) 
13123321 
 

การบัญชีสำหรับสถาบัน
การเงินอิสลาม 

3(3-0-6) 

13123322 การบริหารการเงินเพื่อ
สังคม 

3(3-0-6) 

13123323 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ทาง
การเงินอิสลาม 

3(2-2-5) 

13123324 การจัดการความเสี่ยงทาง
การเงิน 

3(3-0-6) 

ปรับรายวิชา
และชุดวิชา 
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3) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           ไม่น้อยกว่า

9 หน่วยกิต 
3123437 เตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพและเตรยีมสหกิจ
ศึกษาธุรกิจทางการเงิน
และการธนาคาร 
 

3(270 
ช่ัวโมง) 

3123438 สหกิจศึกษาธุรกจิ
ทางการเงินและการ
ธนาคาร 
 

6(600 ช่ัวโมง) 

3123439 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการเงินและการ
ธนาคาร 
 

6(600 ช่ัวโมง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.5.3 หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

13123325 วาณิชธนกิจ                  3(3-0-6) 
13123326 การลงทุนในสินทรัพย์

ทางเลือกในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล               

3(3-0-6) 

13123427 สถานการณ์ปัจจุบันและ
หัวข้อพิเศษทางการเงิน                                 

3(3-0-6) 

 
3) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           ไม่น้อยกว่า

9 หน่วยกิต 
13123128 การสังเกต

ประสบการณ์การ
เรียนรู้ในธนาคาร
พาณิชย์และ
ประกันภัย 

1(90) 

13123129 การสังเกต
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสถาบัน
การเงินอิสลาม               

1(90) 

13123130 การสังเกต
ประสบการณ์เรยีนรู้
ด้านการเงินใน
บริษัทเอกชน หรือ
หน่วยงานรัฐ 

1(90) 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ 
13123431 สหกิจศึกษาธุรกิจ

ทางการเงินและการ
ลงทุน 

6(600) 

13123432 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการเงินและ
การลงทุน 

6(540) 

 
8.5.3 หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
ปรับชื่อ
รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คงเดิม 

9. คำอธิบายรายวิชา  9.  คำอธิบายรายวิชา วิชาใหม่ 
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   9.1หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  9.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
      ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
9.1.1 บังคับเรียน 10 หน่วยกิต 

 

9.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
      ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
9.1.1 วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต 

 
5100101  ภาษา ความคิด และการสื่อสาร3(3-0-6) 

Language Thought  
and Communication  
ความสัมพันธ์ของภาษากับ ความคิดและการ

สื่อสาร ทักษะการฟังและการอ่านการลำดับความคดิ การ
สรุปความคิด และการถ่ายทอดความคิดเพื่อการสื่อสาร ท้ัง
การพูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือ
การละเล่น การเลา่นิทานพ้ืนบ้าน  

Language and Communication, relation 
between languages with ideas and communication, 
listening and reading skills, idea organization, idea 
conclusion, expressing ideas for communication for 
both speaking and writing, Thai use through songs, 
plays and folk tale 

2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร        2(1-2-3) 
   Thai for Communication 
               ความสำค ัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เคร ื ่องม ือในการส ื ่อสาร ฝ ึกท ักษะใช ้ภาษาในชีวิต 
ประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การ
นำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ตระหนักถึง
คุณธรรมและมีจิตสำนึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสาร 

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 

5100102  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
   Thai for Communication 
               ความสำค ัญของภาษาไทยในฐา นะ เป็ น
เครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต ประจำวัน 
ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษา
สื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การนำเสนอขอ้มูล
ในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมี
เหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้
ภาษาในชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสำนึก
ต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

Significance of Thai language as 
communication tools, practice of language  in daily 
life use 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 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับ

คำอธิบาย
รายวิชา 

4. ปรับเป็น
รายวิชา
สำหรับ 
การ 
เทียบโอน 
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rational criticism, study of problem conditions 
and its solutions of language used in daily life, 
realizing ethics and awareness of Thai society 

its solutions of language used in daily life, realizing 
ethics and awareness of Thai society 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนา  
             การเรียนรู ้ 2 ( 1 - 2 - 3 ) 
 English for Communication  
             and Learning Development 
              พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน  ในชีวิตประจำวันในสถานการณ์
ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะนำ
ตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ 
การให้คำแนะนำ การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของ
และสถานท่ี  การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร
ทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะ
การใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการ
พัฒนาการสื ่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  บทความ 
หนังสือพิมพ์    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Development of English 
communication skills, listening, speaking, reading 
and writing in daily life of various situations such 
as greeting; c leave-taking, self-introduction and 
others, requesting, offering help, giving suggestion, 
describing people, objects and places, inquiring 
and information giving, talking on telephone and 
expressing opinion; development of skills in using 
tools and resources for communicative study 
such as dictionary, article and newspaper and 
information technology for communication 

5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 และพัฒนาการเรียนรู ้ 2(1-2-3) 
 English for Communication  
             and Learning Development    

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน  ในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่าง ๆ   อาทิ 
การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะนำตนเองและผู้อื่น 
การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ 
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่  การ
ถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และ
การแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื ่องมือ  
แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น 
การใช้พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Development of English communication 
skills, listening, speaking, reading and writing in daily 
life of various situations such as greeting; leave-
taking, self-introduction and others, requesting, 
offering help, giving suggestion, describing people, 
objects and places, inquiring and information giving, 
talking on telephone and expressing opinion; 
development of skills in using tools and resources 
for communicative study such as dictionary, article 
and newspaper and information technology for 
communication 
 

 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น

รายวิชา
สำหรับ 
การ 
เทียบโอน 

3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 

2100108   ภาษามลาย ู เพ ื ่ อการส ื ่ อส ารและ 
               พัฒนาการเรียนรู้             2(1-2-3)  

 Melayu  for  Communication  
 and  Learning  Development

 พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟงั 
การพูด การอ ่าน และการเข ียน ในบร ิบทที ่ เก ี ่ยวข ้องกับ
ชีวิตประจำวัน ฝึกการอ่านออกเสียงคำภาษามลายูให้

 ปรับออก 
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ถูกต ้อง  ฝ ึกสนทนาภาษามลายูเพ ื ่อการส ื ่อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแนะนำตนเอง การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การให้คำแนะนำ  การติดต่อ
สอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียน
ประโยคที่ไม่ซับซ้อน 
 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 ; self-introduction, greeting, leave-
taking, giving suggestion, inquiring information 
nationally and internationally as well as  practice 
of simple sentence writing 
2100115  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   
   2 (1-2-3) 

 English for Communication 1 
             การฝึกปฏิบัต ิการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ถ้อยคำและ
ส ำ น ว น พ ื ้ น ฐ า น ท ี ่ ใ ช ้ ใ น ส ถ า น ก า ร ณ ์ ต ่ า ง  ๆ  
ที ่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึง
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา 
และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
 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 

5100108  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   
   2 (1-2-3) 

  English for Communication 1 
              การฝ ึกปฏิบ ัต ิการฟัง พูด อ ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ถ้อยคำและ
ส ำ น ว น พ ื ้ น ฐ า น ท ี ่ ใ ช ้ ใ น ส ถ า น ก า ร ณ ์ ต ่ า ง  ๆ  
ที ่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัต ิงานและสาขาอาชีพ รวมถึง
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา 
และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
 Practices 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 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น

รายวิชา
สำหรับ 
การ 
เทียบโอน 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  2(1-2-3) 
             English for Communication 2 
            การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขา
ว ิ ช า ช ี พ ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง ร ว ม ถ ึ ง ก า ร ฝ ึ ก ท ั ก ษ ะ 
การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวัน 
และการประกอบอาชีพ 

5100109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   
  2(1-2-3) 
             English for Communication 2 
            การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขา
วิชาชีพที่เกี ่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวัน และการประกอบ
อาชีพ 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น

รายวิชา
สำหรับ 
การ 
เทียบโอน 
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  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 

  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 

3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

2100117  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  
                                                 2(1-2-3 
               Thai for Careers 
  การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการ
ฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการสื่อสาร
อย ่ า งม ี ป ร ะส ิ ท ธ ิ ภ าพถ ู กต ้ อ งต ามหล ั ก เ ก ณ ฑ์   
ทั้งในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจน
การนำเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเหน็ 
ข ้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลัก
ว ิชาการ เพื ่อนำไปใช้ในสถานการณ์ต ่าง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์ต ่อการปฏ ิบ ัต ิหน้าท ี ่การงานและการใช้
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 various situations which is 
beneficial to the career and daily life 

 
 

5100103  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชพี  
                                              3(3-0-6)               
 Thai for Careers 
  การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการ
ฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการสื่อสาร
อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพถ ูกต ้องตามหล ักเกณฑ์ ท ั ้ งใน
ชีว ิตประจำวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการ
นำเสนอข้อมูล  การให้ความรู ้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ 
เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงานและการใช้ชีวิตประจำวัน 

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 various 
situations which is beneficial to the career and daily 
life 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ป ร ั บ เ ป็ น

ร า ย ว ิ ช า
สำหรับ 
การเท ียบ
โอน 

 5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา 3(3-0-6) 
 English for Fun  

  การใช้ภาษาอังกฤษเพื ่อการส ื ่อสารใน
ชีวิตประจำวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ คำศัพท์และ

สำนวนการทักทาย การแนะนำตัวเอง/ผู ้อ ื ่น การ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้น การแสดงความคิดเห็น การ
แสดงความรู้สึก  การนำเสนอหน้าช้ันเรียน 

วิชาใหม่ 
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English usage for daily 
communication, English sound systems, 
vocabularies and greeting expressions, self-
introduction and introducing others, basic 
information inquiries, giving opinions, feeling 
expression, class presentation  

 
 

 5100106 การใช้ภาษาอังกฤษ
ในสังคมออนไลน์ 

3(3-0-6) 

 English Usage for  

Social Network 
 

  การ เข ี ยนประ โยคภาษาอ ั ง กฤษ 
อย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์  การตั้งและการตอบ
กระทู ้เป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษ
ออนไลน์  การแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  
การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ  

 Simple English writing in social media, 
giving queries and answers in English, online 
chatting, giving opinions in English, writing and 
replying email in English, creating learning 
activities 
 

 

วิชาใหม่ 

 
 

5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยี
และสื่อ                                 

3(3-0-6) 

 Technology and 

Media Literacy 

 

การร ู ้ เ ท ่ าท ันข ้ อม ู ลข ่ าวสาร  การรู้  
เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูล
และจัดการได้ การวิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสาร
ง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ  การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาใหม่ 
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Information literacy, media literacy, IT 
and communication literacy, information 
access and evaluation, information use and 
manageability, media analysis, simple tools 
usage for media production, social media use 
under law controls and ethics in technology 

  

 
9.1.2 เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขยีน 
                                                  2 ( 1 - 2 - 3)           
 Speaking and Writing Skills  
              Development 
 หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการ
พูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไข
ปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื ่อง การเขียน
เรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้ภาษา
ตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ์ 
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 

9.1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
5100104  การพัฒนาทักษะการพูด 
 และการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 

Developments of Thai  Speaking and 
Writing Skills 

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูด
และการเขียนในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและการอ่านจาก
สื่อต่าง ๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยคำนึงถงึ
คุณธรรมและจริยธรรม และมารยาทในการสื ่อสาร การ
วิจารณ์การพูดและการเขียน 
 Developments of speaking and writing 
skills, speaking and writing for both formal and 
informal occasion, research, knowledge from 
listening and reading from various media, 
presenting with presentation and writing with 
ethics and moral realization, communication 
manners, criticizing speaking and writing 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. จำนวน 
   หน่วยกิต 
3. คำอธิบาย 
   รายวิชา 

       

2100103 หล ักการอ ่านและการ
เขียนคำไทย 

2(2-0-4) 

 Principles of Reading 
and Writing Thai 
Words 

 

               หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและเขียนคำ
ไทย  ศึกษาปัจจัยท่ีทำให้การอ่านและการเขียนคำไทย
ผ ิดไปจากกฎเกณฑ ์   เก ็บรวบรวม  ว ิ เคราะห์   
เปรียบเทียบคำที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  

 ปรับออก 
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อภิปราย สรุปผล  แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การ
อ่านและการเขียนคำไทยให้ถูกต้อง 

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 

             
 

  

5100110 การพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ                  

3(3-0-6) 

 English 
Communication 
Skills Development 

 

การฟ ังและพ ูดโต ้ตอบในสถานการณ์  
ที ่เกี ่ยวข้องกับชีว ิตประจำวัน การอ่านและเขียน
ข้อความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้าง      ไม่
ซับซ้อน  โดยจัดกิจกรรม การเรียนการสอน  ได้แก่  
การจัดบอร์ดนิทรรศการอย่างง่าย ปฏิบัติภาคสนาม  
ปฏิบัติการทางภาษาในสถานการณ์จริง 

Listening and speaking in daily-life 
situations, short message reading and writing, 
non-complicated sentence reading and writing 

 

วิชาใหม่ 

2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3) 
 Chinese for Communication  
 การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน บทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนำแบบง่าย ๆ  ฯลฯ โดยเน้น
ทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการ
สื่อสารกับเจ้าของภาษาได ้
 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 

5100111  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร              3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 

การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษร
จีน  คำศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การทักทายและการ
สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน  

Pin-in pronunciation, principles of 
Chinese alphabets, vocabularies, basic Chinese 
grammars, greetings and basic daily-life 
conversation 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. จำนวน 
หน่วยกิต 
3. คำอธิบาย 
รายวิชา 
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2100107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Melayu for Communication 
               การใช้ภาษามลายูเพื ่อการสื ่อสารในชีวิต 
ประจำวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนำแบบ
ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 

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 

5100112  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Melayu for Communication 

กา ร ใช ้ ภ าษามล าย ู เ พ ื ่ อ ก า รส ื ่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจำวัน คำศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การทักทาย
และการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 

Melayu usage for communication in 
daily life, vocabularies, basic Melayu grammars, 
greetings and basic daily-life conversation 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. จำนวน 
   หน่วยกิต 
3. คำอธิบาย 
   รายวิชา 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
 ภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 
 Development of Speaking and 
 Reading Skills in English 
 ก า ร พ ั ฒ น า ท ั ก ษ ะ ก า ร พ ู ด แ ล ะ อ ่ า น
ภาษาอ ังกฤษอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ ฝ ึกการพ ูดทั้ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนำเสนองานหน้าชั้น และฝึก
การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การ
อ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
 Effective development of speaking 
and reading skills in English , practice of speaking 
both individuals and groups,  efficient class 
presentation and reading practice; reading for 
comprehension; reading newspapers, 
advertisements, and websites 

 ปรับออก 

2100106  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน 
 และการเขียน                2(1-2-3) 
 English for Reading and Writing  
 Development 
 พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถ
อ ่ านจ ับใจความงานหลากหลายสาขาได ้อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื ่อนำไปใช้
ประโยชน์ทั ้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ 
 Effective development of reading 
comprehension in different fields and 
development of writing skill emphasizing on 
correct forms and functions for educational and 

 ปรับออก 



133 

 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนา (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 

career purposes such as writing a letter, filling in 
an application form, writing a report, etc. 
2100109   ภาษามลายูพ้ืนฐาน            2(1-2-3) 
 Basic Melayu 
             ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษา
รูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกัน
และศึกษาสำนวนภาษามลายูฝึกนำเสนอข้อมูลในเชิงให้
ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
ทางสังคม 
 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 
 

 ปรับออก 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  2(1-2-3) 
 Basic Arabic 
             อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคำ ประโยค
พื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อความ
เข้าใจเร ื ่องทั ่ว ๆ ไปในชีว ิตประจำวัน ให ้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
 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 native speakers 
 
 
 
 
 

 ปรับออก 

9.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

9.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต    
ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
9.2.1 วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต 

5100116  อยู่ดี กินดี มีสุข              3(3-0-6) 
 Well-being 

วิชาใหม่ 
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ก า ร ใ ช ้ ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ เ ท ค โ น โ ล ยี  
ในชีวิตประจำวัน ผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ 
อาหารเฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยา
เบื้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับการดูแลสขุภาพ กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   

Science and technology use in daily life, 
effects of using science and technology on 
environment, foods and nutrition, dietetics, 
nutrition information reading, basic drug 
information, Thai herbs, herbs with health, 
consumer protection laws, promoting physical and 
mental health 

 9.2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
5100114  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการนำเสนอ 3(3-0-6) 
Information Technology 

 for Presentation       
ความรู้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์
การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ และการ
นำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

Introduction to information technology, 
data access and use, accessing information 
methods, searching strategies, analyzing and 
synthesizing information, presenting information in 
various forms 

วิชาใหม่ 

 5100119 การบริหารร่างกาย 1(0-2-2) 
Body Exercise  

หลักการบร ิหารร่างกาย การฝ ึกทักษะ และ
เทคนิคเบื้องต้นของการบริหารร่างกายเพื่อการเสริมสร้าง
กล้ามเนื ้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ ่นของ
ร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือก
การออกกำลังกายและการเลือกเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ การมี
น้ำใจนักกีฬา 

วิชาใหม่ 
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Principles of body management, skill 
practice and basic technique of body management 
to gaining muscle, body flexibility and physical 
fitness self-check, exercise selection and playing 
sports for healthiness, sportsmanship 

 5100121  ศาสตร์พระราชาในการพัฒนา 
 ท้องถิ่น           3(3-0-6) 
 King’s Philosophy for Local  
 Development   

ศาสตร ์พระราชาก ับการจ ัดการด ้านการ
เกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชดำริเพื่อความ
กินดีอยู ่ด ีของประชาชน การพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน และการ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่น 

King’s philosophy for agricultural 
management, economies, environment and 
education; sufficiency economy philosophy, royal 
projects for the better living of people, sustainable 
development, applying the King’s philosophy for 
community development 
 

วิชาใหม่ 

 5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทาง
รวย 

3(3-0-6) 

 Introduction of 
Ethics and Wealth    

 

การพัฒนาทักษะการเร ียนรู ้เข ้าใจเห็น
คุณค่าของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนา
ตนเองเพื่อดำรงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้อื่น
ได้ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การไม่
เบียดเบียนผู้อื่น การบริหารจัดการและภาวะผู้นำ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการ

ประกอบธุรกิจเบื้องต้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน์ การตลาด
และการสื่อสาร 

วิชาใหม่ 
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Development of learning, 
understanding and valuing lives, society and 
environment; self-development for happy 
living and getting along well with people, 
promoting ethics and moral; care for others, 
leadership management, human resource 
management, investment channel, principles 
of basic business, analyzing business 
environment, accounting and financing, online 
business, marketing and communication 

 
 

 5100123 ความงดงามแห่งตน 3(3-0-6)  
 Beauty of Life    

 ความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การ
เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น ธรรมชาติของมนุษย์ การพัฒนา
บุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต้น หลักการพูด
นำเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี การพัฒนาตน
ในการทำงานกลุ่มและทำงานทีม  และทักษะการใช้ชีวิต 

Introductions to human relation, self-
understanding and understanding others, human 
nature, personality developments, social etiquette, 
principles of basic speaking, principles of oral 
presentation in front of meeting, status of good 
leadership and followership, self-developments for 
groups work and teamwork, living skills 

วิชาใหม่ 

 5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง   2(1-2-3) 
 Step to the World 

การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศรับสมัคร
งาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน การเขียนจดหมาย
สมัครงานหรืออีเมล์เพื ่อสมัครงาน และการเขียนประวัติ
ส่วนตัว การนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน 
การตอบรับและการปฏิเสธการสัมภาษณ์ การสนทนาทาง
โทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาทและน้ำเสียงในการ
พูด คำศัพท์และสำนวนเพื่อการปฏิบัติงานและการสื่อสารใน
สำนักงาน การบันทึกการปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม 

วิชาใหม่ 
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และการนำเสนอ  การปรับตัวเข้าสู่สังคม การปฏิบัติตนใน
การทำงาน การทำงานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ 

Job seeking sources, reading jobs 
announcement, filling out application form, writing 
letters or email for job application, writing resume, 
appointment for job interview, interviewing, 
interview acceptance and rejection, telephone 
conversation, etiquette in tone of speaking, 
vocabularies and expressions for work practice and 
team work. 

2100112 วิทยาการแห่งความสุข 2(1-2-3) 
             Happiness Study 
 ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกาย
และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู ้อื่น 
และสรรพสิ่งท้ังปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพ แวดล้อมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื ่อการ
ดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน การนำหลักคำสอนของ
ศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

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 

 ปรับออก 

2100113  สุนทรียวิจักขณ์ 2(2-0-4) 
             Aesthetics Approach 
              ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศลิปะ 
ทัศนะที่เกี ่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู ้ความงาม  
ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทาง
สุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่
สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์
และการนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 
 Philosophy of beauty, nature and art, 
the paradigmatic perspective, perception of 
beauty through pictures, sounds, movements, 

 ปรับออก 
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and artistic experiences, local and international 
artistic patterns in terms of ideas, techniques, and 
methods in creating and applying to real life 
situations 
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
2(1-2-3) 

 Information For Life 
Long Learning 

 

ความหมาย บทบาท และความสำคัญ
ของสารสนเทศเพื ่อการเร ียนร ู ้ตลอดชีว ิต แหล่ง
สารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการ
แสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา 
ค้นคว้าด้วยตนเอง วิธีการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ตามรูปแบบและขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 

 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 
 

 

 ปรับออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2100118  ความจริงของชีวิต        2(2-0-4) 
             Truth of Life 
  ความหมายของชีวิตและการดำรงชีวิตในสังคม 
ปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปญหาและพัฒนาปัญญา  ชีวิตและสังคม  การ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มี
สันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศนแบบ
ต่าง ๆ การวิเคราะห์ขอดีและขอเสียของโลกทัศนแต่ละ
อย่างเพื่อจำได้แสวงหาความจริงและความหมายของชีวิต
ที่ถูกตองดีงามเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ อันนําไปสู่
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, 

5100125  ความจริงของชีวิต       3(3-0-6) 
             Truth of Life 
 ความหมายของชีวิตและการดำรงชีวิตในสังคม 
ปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
นําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปญหาและพัฒนาปัญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันตสิุขและ
สังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศนแบบต่าง ๆ การ
วิเคราะห์ขอดีและขอเสียของโลกทัศนแต่ละอย่างเพื่อจำได้
แสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงาม
เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ อันนําไปสู่ความสงบสุขของ
ชีวิตและสังคม 
 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 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น

รายวิชา
สำหรับ 
การเทียบ
โอน 
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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 

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 

2100119  การพัฒนาตน   2(2-0-4) 
 Self Development 
 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย 
ของพฤติกรรมของมนุษย์  ตน กระบวนการเกิดและ
พัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์
และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด 
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม และการ
บริหารความขัดแย้ง 
 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 

5100126  การพัฒนาตน     2(2-0-4) 
 Self Development 
 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย ของ
พฤติกรรมของมนุษย์  ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน 
การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม 
การป ้องก ันและการจ ัดการความเคร ียด การสร ้าง        
มนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม และการบริหารความ
ขัดแย้ง 
 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 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น

รายวิชา
สำหรับ 
การเทียบ
โอน 

2100120  สุนทรียภาพเพ่ือชวิีต 2 ( 1 - 2 - 3 )                
 Aesthetics for Life 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ คิด
กับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจำแนกข้อ
แตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความ สำคัญของการรบัรู้
กับความเป็นมาของศาสตร์ทาง การเห็น การได้ยิน และ
การเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง 
ผ ่ านข ั ้นตอนการเร ียนร ู ้ เ ชิ งค ุณค ่ าจากการรำลึก 
ความคุ้นเคยและนำเข้าสู ่ความซาบซึ้ง เพื ่อให้ได้มาซึ่ง
ประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
 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, 

5100127  สนุทรียภาพเพ่ือชวิีต 3(3-0-6) 
              Aesthetics for Life 
 ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ส ุ น ท ร ี ย ศ า ส ต ร์  
เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การ
จำแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความสำคัญของ
การรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทาง การเห็น การไดย้ิน  
และการเคลื่อนไหว สู ่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการ
แสดง ผ่านขั ้นตอนการเรียนรู ้เชิงคุณค่าจากการรำลึก 
ความคุ ้นเคยและนำเข้าสู ่ความซาบซึ ้ง เพื ่อให้ได้มาซึ่ง
ประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
 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 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น

รายวิชา
สำหรับ 
การเทียบ
โอน 
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familiarity which lead to  appreciation and 
obtaining experiences of aesthetic appreciation 

which lead to  appreciation and obtaining 
experiences of aesthetic appreciation 

9.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

9.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก  
ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

9.3.1 วิชาบังคับ 3  หน่วยกิต 
5100129  พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6) 

Multiculture  and Peace 
 ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของวัฒนธรรม 
กระบวนการในการสร้างความเข้าใจ ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา 
ความขัดแย้งในสังคมไทยและสังคมโลก การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคมเพื ่อส่งเสริม
ส ันต ิภาพ มีจ ิตสาธารณะและร ับผ ิดชอบต่อส ังคมพหุ
วัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมแบบประชาธิปไตย แนว
ทางการพิทักษ์สิทธิ  

Meanings, significance and types of 
culture, process of building understanding, cultural 
difference and its acceptance, basic concepts of 
peace and reconciliation, problems and conflict of 
Thai and World society, resolving conflict with 
peace, social activity for peace promotion, public 
consciousness and responsibility towards 
Multicultural society, living together in democratic 
society, right prevention guidelines 

วิชาใหม่ 

 
 

9.3.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
5100130  ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม        3(3-0-6)  
 Life Skill for Society         

ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม  การ
คิดสร้างสรรค์ การปรับตัวในศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจใน
สังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การเรียนรู้อาชีพ 
การเรียนรู้สังคม ผู้สูงวัย การสร้างคุณค่าในตนเองและการ
พัฒนาจิตสาธารณะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

 
วิชาใหม่ 
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Holistic problem-solving skills, creative 

thinking, adaptation in the 21st century, multi-

culture understanding, information communication, 

career learning, elder society learning, building self-

valued and public conscious development, life-

long learning for sustainable development 
2150101  สังคมภิวัตน์ 2(2-0-4) 
 Socialization 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิ
วัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั ้งทางประเพณี วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และการเมือง 

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 
 

5100131  สังคมภิวัตน์ 3(3-0-6) 
 Socialization 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที ่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
และการเมือง 

Relationships between human beings 
and environment in Thai society, ASEAN and world 
societies, globalization and natural phenomenon 
impacting on the changing of society in various 
dimensions including tradition, culture, economics 
and political affairs 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น

รายวิชา
สำหรับ 
การเทียบโอน 

4. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 
2150102  การจดัการทางสงัคม  2(2-0-4) 
 Social Management  
 วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อ
นำไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใช้เทคโนโลยีเหมาะสมในการดำรงชีวิตใน
ท้องถิ่น 

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   

 
 
 

 ปรับออก 
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2150103  ทักษะชวิีตและจติสาธารณะ  2(1-2-3) 
 Life Skills and Public  
 Conscious Mind 
 ความหมายและความสำคัญของทักษะชีวิต 
ร ว ม ถ ึ ง อ ง ค ์ ป ร ะ ก อบ ท ี ่ ส ำ ค ั ญ ขอ ง ท ั ก ษ ะ ช ี วิ ต 
โลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรา้งสรรค์ 
การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทาง
อารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล 
การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหาร
จัดการความเครียด รวมทั้งการให้ความสำคัญของการมีจิต
สาธารณะและการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อนำไปสู่การ
อยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 
 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 
 

 ปรับออก 

2150108  ทักษะในการดำเนินชวีิต        2(1-2-3) 
 Skills for Life  
 ความสำคัญ องค์ประกอบของทักษะในการ
ดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การ
ประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์     ความเห็นใจ
ผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
การสื่อสาร การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน 
การจัดการอารมณ์และความเคร ียด และการเล ือก
กิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 
 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 

 ปรับออก 
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2150109  ชวิีตและวัฒนธรรมไทย        2(1-2-3)         
 Life and Thai Culture 
 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมไทย ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติ
ของมนุษย์ กระบวนการทางจิตว ิทยา การสร ้างจิต
สาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน 
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน 
การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ 

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  

5100128  ชวิีตและวัฒนธรรมไทย     2(1-2-3)         
 Life and Thai Culture 
 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมไทย ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติ
ของมนุษย ์  กระบวนการทางจ ิตว ิทยา การสร ้างจิต
สาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน 
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน การ
นำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
 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  

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น

รายวิชา
สำหรับ 
การเทียบโอน 

3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 

 

9.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ  
 เทคโนโลยี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  

 

9.4  กลุ่มวิชาอัตลักษณะของคณะ   3 หน่วยกิต 
    9.4.1  คณะครุศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน              3(3-0-6) 
 Teachings of King Rama 9 

คำพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู การ

เร ียนร ู ้ส ู ่การเปลี ่ยนแปลง ส ี ่ เสา -หลักของการเร ียนรู้  

การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา  หน้าท่ีพลเมือง   

Teachings of King Rama 9 for teachers 

profession, praising teachers, learning to changes, 

four pillars of learning, life-long learning, modern 

teachers, volunteering, civil duties 

หรือ 

 
 
 
วิชาใหม่ 

  9.4.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  3 หน่วยกิต 
5100133  วิถีไทย วิถีถิ่น    3(3-0-6) 

Thai and Local Ways 
พื้นฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้ 

ว ัฒนธรรมชุมชนท้องถิ ่น อ ัตล ักษณ์ชายแดนใต้  เช่น  
วัฒนธรรมอาหาร  วัฒนธรรมการแต่งกาย  ผ้าประจำถิ่น 
วัฒนธรรมด้านภาษา วิถีชีวิตประเพณี และความเชื่อ และสิ่ง

 
วิชาใหม่ 



144 

 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนา (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 

สร้างสรรค์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้  วิถีชีวิต
ของผู ้คนในชายแดนใต้   และจัดให้มีกรณีศึกษาเรียนรู้
ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 

 Fundamentals of culture with lifestyle 
of southern border, local community culture and 
southern border identity: food , dress, local textiles 
and language, traditions and belief, created things 
from southern-border folk wisdom, people lifestyle 
in southern border, case studies of learning 
resources in local community 
หรือ 

  9.4.3  คณะวิทยาการจัดการ 3 หน่วยกิต 
5100134  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 3(3-0-6) 

Young Entrepreneurs 

ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญของเขต

เศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู ้ประกอบการในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ 

การมองหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ  การประเมิน

ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  แนวทางการจัดตั ้งธุรกิจ การ

วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย 

การออม และภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการ

ลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความพร้อม

สำหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุค-ดจิิทัล ผลประโยชน์ทาง

ภาษี  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง  

Background and significance of special 

economic zone, government and private policy 

special economic zone, analysis of guidelines for 

becoming entrepreneurship in special economic 

zone, concepts and theory of entrepreneurship, 

seeking for opportunity to become 

 
วิชาใหม่ 
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entrepreneurship, evaluation of business 

probability, forming business guideline, personal 

financial planning, income management; expenses, 

savings and debts, spending money for investment, 

concept and preparation for becoming 

entrepreneurship in digital era, tax benefit, ethics 

and social responsibility, and related laws 

หรือ 
 

  9.4.4  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ 
          การเกษตร 3 หน่วยกิต 

5100135 วิทยาศาสตร์เพ่ือท้องถิ่น    3(3-0-6) 
Science for Community   
ความรู ้ ความสำคัญ ทางวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   Knowledge, scientific and 
technological significance, scientific skills, aptitude 
to science, scientific process, scientific application 
for community development  

 
 
วิชาใหม่ 

4100101  คณิตศาสตร์ในชวิีตประจำวัน      2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life 
 หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชี
รับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  
                Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, hire-
purchase; accounting, tax and fundamental 
statistics to apply in daily life 
 
 
 
 

5100118  คณิตศาสตร์ในชวิีตประจำวัน        3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life 
 หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-
จ ่าย ภาษี และสถิต ิเบ ื ้องต้น เพื ่อการประยุกต์ใช ้ใน
ชีวิตประจำวัน  

    Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, hire-
purchase; accounting, tax and fundamental 
statistics to apply in daily life 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น

รายวิชา
สำหรับ 
การ 

เทียบโอน 
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4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

2(1-2-3) 

 Science for the 
Quality of Life  
Development  

 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความสำคัญ 
และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 
และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific process 
and scientific attitude; importance and impact 
of science, technology and environment; health 
promotion for life quality development 
 

 

 ปรับออก 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจำวัน                   

2(1-2-3) 

 Information 
Technology in  
Daily Life 

 

ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจำวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ 

Introduction to computers, 
information technology; computer application 
in daily life, data warehouse application; laws 
with ethics in using information system and its 
security system 

 

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจำวัน             

3(3-0-6) 

 Information 
Technology in Daily 
Life 
 

 

ความร ู ้ เบ ื ้องต ้นเก ี ่ยวกับคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจำวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ 

Introduction to computer, 
information technology, computer application 
in daily life, data warehouse application, laws 
and ethics in using information system and 
security system  

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น

รายวิชา
สำหรับ 
การ 
เทียบโอน 

4. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 

 
4100108  วิทยาศาสตร์ในชวิีตประจำวัน  
 2(1-2-3) 
 Science in Daily Life 
 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การ
ผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า 
หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงาน
ในการดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของ
มนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิต ประจำวัน การใช้

5100117  วิทยาศาสตร์ในชวิีตประจำวัน  
 3(3-0-6) 
 Science in Daily Life 
 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิต
กระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการ
ทำงานของเครื ่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานในการ
ดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ 
พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิต ประจำวัน การใช้ประโยชน์

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับเป็น

รายวิชา
สำหรับ 
การ 
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ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้
ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บ
รักษา 
 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 

จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน 
ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 
 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 use in daily life, using 
microorganism in food industries, agricultural and 
industrial production management with heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 
 
 

เทียบโอน 
4. ปรับ

คำอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 

 

4100109  การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีต   2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life 
 Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้
เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการ
เล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรา่งกาย อารมณ์ และ
สังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การนำทักษะด้านกีฬา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองใน
ท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การเป็น
ผู้นำ 

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 

5100120  การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีต     2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life 
 Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้
เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่น
กีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม 
การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การนำทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื ้นเมืองในท้องถิ่น 
พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้นำ 

Rules, regulations, etiquette, format 
and model of sports competition, principles and 
how to choose sports for  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 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น

รายวิชา
สำหรับ 
การเทียบโอน 

3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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9.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 9.2.1 กลุ่มวิชาแกน  
3120201 กฎหมายธุรกิจและ
สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย  

3(3-0-6) 

 Business Laws and Legal 
Environment 

หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดตั ้ง อํานาจหน้าที ่การดําเนินงานและการยกเลิก
ประกอบธุรกิจ ในธุรกิจแบบห้างหุ้นสวนสามัญ ห้าง
หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด
บริษัทมหาชนจํากัด และ รูปแบบอ่ืนๆ กฎหมายว่าด้วย
บุคคล นิติกรรม สัญญา รวมทั้งหลักทั่วไปของเอกเทศ
สัญญาบางประเภทตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ได้แก่ ซื้อขาย เช่าทรัพย์เช่าซื้อ จ้างแรงงาน 
ค ้ ำประก ัน  จ ํ านอง จ ํ าน ํ า  ต ั วแทน นายหน้ า 
ประนีประนอมยอมความ ตั ๋วเงิน ประกันภัย และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค 
อีกทั้ง พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

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, 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 
  

9.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 9.2.1 กลุ่มวิชาแกน  
3120201 กฎหมายธุรกิจและ
สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย  

3(3-0-6) 

 Business Laws and Legal 
Environment 

หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดตั ้ง อํานาจหน้าที ่การดําเนินงานและการยกเลิก
ประกอบธุรกิจ ในธุรกิจแบบห้างหุ้นสวนสามัญ ห้าง
หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด
บริษัทมหาชนจํากัด และ รูปแบบอ่ืนๆ กฎหมายว่าด้วย
บุคคล นิติกรรม สัญญา รวมทั้งหลักทั่วไปของเอกเทศ
สัญญาบางประเภทตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ได้แก่ ซื้อขาย เช่าทรัพย์เช่าซื้อ จ้างแรงงาน 
ค ้ ำประก ัน  จ ํ านอง จ ํ าน ํ า  ต ั วแทน นายหน้ า 
ประนีประนอมยอมความ ตั ๋วเงิน ประกันภัย และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค 
อีกทั้ง พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

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, 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 
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3120302 สถิติธุรกิจ  3(2-2-5) 
 Business Statistics 

ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญของ
สถิติ วิธีทางสถิติ การรวบรวมและนำเสนอข้อมูลใน
รูปแบบต่างๆ การแจกแจงความถี่ การสุ่มตัวอย่าง การ
วัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย  ความ
น่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การ
ทดสอบไคสแควส์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
ทดสอบสถิติที่ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ การ
วิเคราะห์สมการถดถอยเพื ่อพยากรณ์แนมโน้มทาง
ธุรกิจ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การใช้เลขดัชนี และ
การประยุกต์ใช้สถิติ 
ในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสถิติต่าง 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  

3120302 สถิติธุรกิจ  3(2-2-5) 
 Business Statistics 

ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญของ
สถิติ วิธีทางสถิติ การรวบรวมและนำเสนอข้อมูลใน
รูปแบบต่างๆ การแจกแจงความถี่ การสุ่มตัวอย่าง การ
วัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย  ความ
น่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การ
ทดสอบไคสแควส์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
ทดสอบสถิติที่ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ การ
วิเคราะห์สมการถดถอยเพื ่อพยากรณ์แนมโน้มทาง
ธุรกิจ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การใช้เลขดัชนี และ
การประยุกต์ใช้สถิติ 
ในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสถิติต่าง 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  

คงเดิม 

3122101 การบัญชีขั้นต้น 1  3(2-2-5) 
 Accounting 1 

ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี 
ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี ประวัติของวิชาชีพ
บัญชี แนวคิดกฎเกณฑ์ข้อบังคับทางบัญชีแม่บทการ
บัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการ
บัญชีคู ่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การบันทึก
รายการในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปยัง
บัญชีแยกประเภททั ่วไป การจัดทำงบทดลอง การ

3122101 การบัญชีขั้นต้น 1  3(2-2-5) 
 Accounting 1 

ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี 
ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี ประวัติของวิชาชีพ
บัญชี แนวคิดกฎเกณฑ์ข้อบังคับทางบัญชีแม่บทการ
บัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการ
บัญชีคู ่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การบันทึก
รายการในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปยัง
บัญชีแยกประเภททั ่วไป การจัดทำงบทดลอง การ

คงเดิม 
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ปรับปรุงและปิดบัญชี กระดาษทำการ งบการเงิน
สำหรับกิจการให้บริการและกิจการซื้อขายสินค้า 

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-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  

ปรับปรุงและปิดบัญชี กระดาษทำการ งบการเงิน
สำหรับกิจการให้บริการและกิจการซื้อขายสินค้า 

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-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 

หลักเกณฑ์ ว ิธ ีการประเม ินและการ
จัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และ
ภาษีอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องอันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร 
ภาษีสรรพสามิต และอากรแสตมป์ และภาษีท้องถิ่น 

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 

 

3123101   ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Taxation 

หลักเกณฑ์ ว ิธ ีการประเม ินและการ
จัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และ
ภาษีอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องอันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร 
ภาษีสรรพสามิต และอากรแสตมป์ และภาษีท้องถิ่น 

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 

  

คงเดิม 

3123302 การเงินธุรกิจ  
             Business Finance  

3(3-0-6) 

วิชาท่ีต้องสอบ
ผ่านก่อน   

: 3122101 การบัญชีขั้นต้น 1  

Pre-requisite             : 3122101 Accounting 1 

3123302 การเงินธุรกิจ  
             Business Finance  

3(3-0-6) 

วิชาท่ีต้องสอบ
ผ่านก่อน   

: 3122101 การบัญชีขั้นต้น 1  

Pre-requisite             : 3122101 Accounting 1 

คงเดิม 
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ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่
ของฝ ่ายการเง ินในธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและ
ความสำคัญของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึง
หลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุน การจัดหาเงินทุน
มาเพื่อใช้ในการดำเนินการของธุรกิจ การวิเคราะห์และ
การวางแผนการเงินการพิจารณาโครงการลงทุน ตลาด
การเงิน โครงสร้างทางการเงิน ค่าของทุน นโยบายเงิน
ปันผล และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

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 

 

ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่
ของฝ ่ายการเง ินในธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและ
ความสำคัญของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึง
หลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุน การจัดหาเงินทุน
มาเพื่อใช้ในการดำเนินการของธุรกิจ การวิเคราะห์และ
การวางแผนการเงินการพิจารณาโครงการลงทุน ตลาด
การเงิน โครงสร้างทางการเงิน ค่าของทุน นโยบายเงิน
ปันผล และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

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 

ความหมายและความส ำค ัญของ
การตลาด  แนวทางการศ ึ กษาว ิ ช าก ารตล าด 
แนวความคิดการจัดการทางการตลาด สภาพแวดล้อม
ทางการตลาดพร้อมวิธีการวิเคราะห์ เป้าหมายธุรกิจ 
แรงจูงใจและพฤติกรรมผู้บริโภค ประเภทของตลาด 
และส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจจำหน่าย
ส ินค้าและธุรก ิจบร ิการ รวมถึ งจรรยาบรรณทาง
การตลาด 
                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 
 

 

3124101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 

ความหมายและความส ำค ัญของ
การตลาด  แนวทางการศ ึ กษาว ิ ช าก ารตล าด 
แนวความคิดการจัดการทางการตลาด สภาพแวดล้อม
ทางการตลาดพร้อมวิธีการวิเคราะห์ เป้าหมายธุรกิจ 
แรงจูงใจและพฤติกรรมผู้บริโภค ประเภทของตลาด 
และส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจจำหน่าย
ส ินค้าและธุรก ิจบร ิการ รวมถึงจรรยาบรรณทาง
การตลาด 
                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  

คงเดิม 
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3126101 หลักการบริหารธุรกิจ  3(3-0-6) 
 Principles of Business 

Management 
หลักการพื้นฐานทางธุรกิจ รูปแบบในการ

ประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ สภาพแวดล้อมและ
ความเสี่ยงทางธุรกิจ กระบวนการจัดการ รวมถึงศกึษา
หน้าที่หลักในการบริหารธุรกิจ ในด้านการตลาด การ
ผลิต การเงินและบัญชี การบริหารองค์การ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และพฤติกรรมองค์การ ตลอดจน
ศึกษาการประยุกต ์ใช ้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารธุรกิจ รวมถึงจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจ 

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 

 

3126101 หลักการบริหารธุรกิจ  3(3-0-6) 
 Principles of Business 

Management 
หลักการพื้นฐานทางธุรกิจ รูปแบบใน

การประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ สภาพแวดล้อม
และความเสี่ยงทางธุรกิจ กระบวนการจัดการ รวมถึง
ศึกษาหน้าที่หลักในการบริหารธุรกิจ ในด้านการตลาด 
การผลิต การเงินและบัญชี การบริหารองค์การ การ
บร ิหารทร ัพยากรมนุษย์ และพฤติกรรมองค์การ 
ตลอดจนศึกษาการประยุกต ์ใช ้แนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ รวมถึงจริยธรรม
ในการประกอบธุรกิจ 

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  

คงเดิม 

  
3126202 การจัดการการดำเนินงาน 3(3-0-6) 
 Operations Management  

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด การ
เล ือกทำเลที ่ต ั ้ ง การออกแบบและการวางผัง
กระบวนการ การพยากรณ์ การวางแผน การจัดการ
คุณภาพ การบำรุงรักษา การจัดการสินค้าคงคลัง 
และระบบคลังสินค้า เครื่องมือและเทคนิค ความรู้
พื้นฐานของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการการ
ดำเนินงาน และกลยุทธ์ ด้านการผลิตสินค้าและ
บริการ รวมถึงแนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน 

Meaning, significance, concept, 
location, design and process layout, 

  
3126202 การจัดการการดำเนินงาน 3(3-0-6) 
 Operations Management  

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด การเลือก
ทำเลที่ตั้ง การออกแบบและการวางผังกระบวนการ การ
พยากรณ์ การวางแผน การจัดการคุณภาพ การบำรุงรักษา 
การจัดการสินค้าคงคลัง และระบบคลังสินค้า เครื่องมือ
และเทคนิค ความรู้พื้นฐานของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการ
จัดการการดำเนินงาน และกลยุทธ์ ด้านการผลิตสินค้า
และบริการ รวมถึงแนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน 

Meaning, significance, concept, 
location, design and process layout, forecasting, 
planning, quality management, maintenance, 

คงเดิม 
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forecasting, planning, quality management, 
maintenance, inventory management, 
warehouse system, equipment and 
techniques, basic knowledge of computer 
program for management and 
implementation, strategy of production and 
service and the logistics management and 
supply chain 
 
3126203  การจัดการทรัพยากร
มนุษย ์

3(3-0-
6) 

 Human Resource Management 
ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการใน

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่ความ
รับผิดชอบและขั ้นตอนในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การ
สรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานยุคใหม่ สารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
               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 
 
 
 
 

inventory management, warehouse system, 
equipment and techniques, 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 

ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการ
จ ัดการทร ัพยากรมน ุษย ์  ขอบข ่ายหน ้าท ี ่ความ
รับผิดชอบและขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การสรรหา 
การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผล
การปฏิบัติงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยุค
ใหม่ สารสนเทศเพื่อการจัดการทรพัยากรมนุษย์ รวมถึง
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 
               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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คงเดิม 
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3129101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Economics for Business 

ก า ร ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ห ล ั ก แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี
เศรษฐศาสตร์ เพื ่อใช้ในนด้านธุรกิจ พฤติกรรม
ผู้บริโภค การผลิต การตลาดด รายได้ประชาชาติ 
นโยบายการเงิน การคลัง การค้าาระหว่างประเทศ 
ว ัฎจ ักรธ ุรก ิจ และการศ ึกษาาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ 
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 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 

   

3129101  เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Economics for Business 
การประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในน
ด้านธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต การตลาดด 
รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลัง การค้าา
ระหว ่างประเทศ ว ัฎจ ักรธ ุรก ิจ และการศ ึกษาา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

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 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 

 
 

   

 
คงเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3132101 โปรแกรมสำเร็จรูปและ
อินเตอร์เน็ตเพ่ืองานธุรกิจ 

3(2-2-5) 

 Software Package and Internet 
services for Business
  

ก า ร พ ิ ม พ ์ เ อก ส า รภาษา ไทยและ
ภาษาอ ังกฤษด ้วยคอมพิวเตอร ์  การประย ุกต ์ใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการงานเอกสาร โปรแกรม
คำนวณ โปรแกรมนำเสนอผลงาน ระบบเครือข่าย
อ ินเทอร ์ เน ็ตและการประย ุกต ์ใช ้ ในงาน การนำ
โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์ เคลื่อนที่มาใช้ในงาน
ธุรกิจ 

Thai and English typing through 
computer, application of computer program on 
document management, calculating program, 

3132101 โปรแกรมสำเร็จรูปและ
อินเตอร์เน็ตเพ่ืองานธุรกิจ 

3(2-2-5) 

 Software Package and Internet 
services for Business
  

ก า ร พ ิ ม พ ์ เ อก ส า รภาษา ไทยและ
ภาษาอ ังกฤษด ้วยคอมพิวเตอร ์  การประย ุกต ์ใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการงานเอกสาร โปรแกรม
คำนวณ โปรแกรมนำเสนอผลงาน ระบบเครือข่าย
อ ินเทอร ์ เน ็ตและการประย ุกต ์ใช ้ ในงาน การนำ
โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์ เคลื่อนที่มาใช้ในงาน
ธุรกิจ 

Thai and English typing through 
computer, application of computer program on 
document management, calculating program, 

คงเดิม 
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presentation program, internet network and its 
application, the use of Application from mobile 
equipment for business  

presentation program, internet network and its 
application, the use of Application from mobile 
equipment for business  

9.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเอกบังคับ                  
3123103 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
 Managerial Accounting 
บทบาทและความสำคัญของข้อมูลการบัญชีเพื่อการ
จัดการ ทั้งทางด้านการวางแผน การควบคุม การวัดผล
ปฏิบัติงาน และการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของธุรกิจ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว การจัดการต้นทุน
เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธุรกิจ การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีการเงินเพื่อการจัดการ 
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  

 
 

 
 

 ควบรวมเนื้อหา
ในชุดวิชาการ
บริหารการเงิน
ในองค์กรยุค
ใหม ่

3123104  สถาบันการเงินและตลาด
การเงิน       

3(3-0-6) 

 Financial Institutions and 
Markets 
บทบาทและหน้าที่ของตลาดเงิน และ

ตลาดทุน หลักการและขอบเขตการดําเนินงานของ
สถาบันการเงินไทย สถาบันการเงินต่างประเทศ ปัญหา
และนโยบายในการดําเนินงานของสถาบันการเงินต่าง 
ๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน  

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 

 

13123101  ตลาดการเงินและ
สถาบันการเงินยุคดิจิทัล 

3(3-0-6) 

 Financial Market and 
Institutions in Digital Era 

         บทบาท และความสำคัญของตลาด
การเงิน ตลาดการเงินยุคใหม่ และความท้าทายของ
ตลาดการเงินยุคใหม่ โครงสร้างและนโยบายของ
สถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ ประเภทและ
บริการธนาคารพาณิชย์และสถาบันที่ไมใ่ช่ธนาคาร การ
กำกับดูแลตลาดการเงินและสถาบันการเงิน การ
ปรับตัวของสถาบันการเงินในยุคดิจิทัล ประเด็นพิเศษ
ที่เกี่ยวข้องทางด้านตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
ในยุคดิจิทัล 

Roles and significance of 
financial market; new era of financial market 
and its challenges; structures and policies of 
domestic and foreign financial institutions;  

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษอังกฤษ 

 
i.  
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types and services of commercial banks and 
non-bank institutions; supervision of financial 
market and institutions; adaptation of financial 
institutions in digital era; special issues related 
to financial market and institions in digital era 
 

 

3123206  ระบบสารสนเทศทาง
การเงิน   

3(3-0-6) 

 Financial Information System 
ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ บ ท บ า ทร ะ บ บ

สารสนเทศทางการเงิน การออกแบบและการวิเคราะห์
ระบบสารสนเทศทางการเงินภายในองค์การที่สัมพันธ์
ไปย ังจ ุดต ัดส ินใจต ่างๆ ความสำค ัญของข ้อมูล
สารสนเทศ โครงสร้างของระบบสารสนเทศ โครงสร้าง
ของฐานข้อมูล ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยี 
สื่อสารระบบสารสนเทศทั้งภายในและระหว่างองค์กร 
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศทางการเงิน 
รูปแบบสารสนเทศทางการเงิน เพื ่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร    
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  

 ปรับออก  

ไม่มี 
 

33123202 การเงินและธนาคาร
อิสลามยุคดิจิทลั 

5(4-2-9) 

 Islamic Banking and Finance in 
Digital Era 

             เศรษฐศาสตร์อิสลาม ทฤษฎีและพื ้นฐาน
ของระบบการเงินอิสลาม พัฒนาการของระบบการเงิน

ปรับคำอธิบาย
ร า ย ว ิ ช า แ ล ะ
หน่วยกิต 
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อิสลาม หลักเจตนารมณ์ของชะรีอะห์  และระบบ
การเงินอิสลาม  นิติกรรมสัญญาทางการเงินตามหลัก
ชะรีอะห์ โครงสร้างธุรกรรมและการดำเนินงานของ
ระบบการเงินอิสลาม แหล่งที่มาของเงินทุนสถาบัน
การเงินอิสลาม แหล่งใช้ไปของเงินทุนสถาบันการเงิน
อิสลาม การกำกับดูแลสถาบันการเงินอิสลามตามหลัก
ชะรีอะห์ภิบาล สหกรณ์อิสลาม การจัดทำรายงาน
ทางการเงินของสหกรณ์อิสลาม     
               Islamic economics; theories and 
foundation of Islamic financial system; 
development of Islamic financial system; Sharia 
principles and Islamic financial system; financial 
juristic acts and contracts according to Sharia 
principles; transaction structures and operation 
of Islamic financial system; sources of funds of 
Islamic financial institutions; uses of funds of 
Islamic financial institutions; supervision of 
Islamic financial institutions according to Sharia 
principles; Islamic cooperatives; management 
of financial reports of Islamic cooperatives 
 

 

3123207 การวิเคราะห์รายงานทาง
การเงิน                    

3(3-0-6) 

 Financial Statements Analysis   
เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์รายงาน

ทางการเงินของธุรกิจ  ข้อมูลการบัญชีที่มีผลต่อการ
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน
และการจัดทํารายงานทางการเง ิน ว ิธ ีการแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการ วิเคราะห์รายงานทาง
การเงินของธุรกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์รายงานทาง
การเงินของธุรกิจเฉพาะ   
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับออกโดย
ควบรวมใน
ชุดวิชาการ
บริหาร
การเงิน
องค์กรยุค
ใหม ่
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of financial report including the analysis of 
financial reports of the specific businesses  

 
 
 

ไม่มี 
 

33123303 การบริหารการเงิน
องค์กรยุคใหม่ 

5(4-2-9) 
 

 Modern Corporate Finance  
แนวค ิดการบร ิหารการเง ินในองค์กร 

ทฤษฎีต้นทุน การวิเคราะห์ปริมาณ ต้นทุนและกำไร 
เทคนิคการทำงบลงทุน หลักการลงทุนและมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ การจัดหาเงินทุน  การบริหารเงินทุนหมุนเวียน  การ
ประมาณการกระแสเงินสด และ การบริหารสินทรัพย์  
การบริหารความเสี ่ยงในการลงทุน โครงสร้างเงินทุน   
การประเมินมูลค่ากิจการและการควบรวมกิจการ การ
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน ประเด็นความท้าทายการ
บริหารการเงินองค์กรยุคใหม่ 
             Concepts of corporate financial 
management; cost theories; an analysis of 
quantity, costs and profits; techniques of 
investment budgeting; principles of investment 
and net present value; financing; working capital 
management; cash flow estimation and asset 
management; investment risk management; 
capital structures; corporate valuation and 
mergers; an analysis of financial statement; issues 
about challenges of modern corporate financial 
management 

 

 

3123210 ก า ร จ ั ด ก า ร ธ น า ค า ร
อิสลาม* 

3(3-0-6) 

 Management of Islamic banks 
การบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรของ

องค์กรโดยผู ้มีอำนาจหน้าที ่ เพื ่อให้สามารถบรรลุ
เป ้าหมายด้วยคุณความดี ด ้วยความถูกต ้องและ
สอดคล้องกับแนวทางอันเป็นมาตรฐานสากล  การ
สร้างมูลค่าแก่กิจการ การพัฒนาและการกกำกับดูแล
ในการประกอบธุรกิจ 

 ปรับออกโดย
ควบรวมในชุด
วิชาการเงิน
และการ
ธนาคาร
อิสลามยุค
ดิจิทัล 
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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  

ไม่มี 33123204 การลงทุนในตราสาร
ทางการเงิน 

5(4-2-9) 
 

 Investment in Securities 
Market  
แนวคิดปัจจัยสภาพแวดล้อมของการ

ลงทุน ตราสารทุนและหุ้นสามัญ การประเมินมูลค่า
และกลยุทธ์การลงทุนในตราสารทุน ใบสำคัญแสดง
สิทธิ กลไกการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์  
ตราสารหนี ้ การประเมินมูลค่าตราสารหนี ้ อัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากตราสารทุน กองทุน
รวม อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในกองทุนรวม 

การวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม การ
ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ  การลงทุนตามหลัก
ศาสนาอิสลาม การคัดกรองตราสารทางการเงินตาม
หลักชะรีอะห์ ตราสารศุกุก  การวางแผนเงินลงทุนใน
ตราสารทางการเงิน แนวปฏิบัติในการให้คำแนะนำ
ด้านการลงทุน ประเด็นปัญหาและความท้าท้ายร่วม
สมัยของตราสารทางการเงินในศาสนาอิสลาม   
         Concepts and factors of investment; 
equity instruments and common stocks; 
valuation and strategies of investment in 
equity instruments; warrants; securities trading 
mechanism in the stock exchange; bonds; 
bond valuation; yields and risk of equity 
instruments; mutual funds; yields and risk of 
mutual funds; an analysis and strategies of 
investment in mutual funds; investment in 
foreign securities trading; investment according 
to Islamic principles; the screening of financial 
instruments according to Sharia principles; 
Sukuk; investment planning in financial 

ปรับเพิ่ม
รายวิชาและ
หน่วยกิต 
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instruments; guidelines for investment advice; 
contemporary issues and challenges of Islamic 
financial instruments 

 

3123315 ก า รจ ั ด ก า ร ธน า ค า ร
พาณิชย์                             

3(3-0-6) 

 Commercial Bank Management   
ลักษณะและบทบาทของการเงินและ

การธนาคาร ระบบการเงินและระบบการธนาคาร
พาณิชย์ นโยบายและการจัดการของธนาคารพาณิชย์
ในด้านการให้สินเช่ือ การลงทุน การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ เครื่องมือและเครดิตประเภทต่าง ๆ การ
จัดการกองทุนรวมและหลักทรัพย์และการจัดหาเงินทุน
ของธนาคารพาณิชย ์
Natures and roles of finance and banking, 
financial systems and commercial banking 
systems, 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 
 

 

 ปรับออก
โดยรวมในชุด
วิชาตลาด
การเงินและ
สถาบันการเงิน
ยุคดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 

 

 33123305 การจัดการความมั่งคั่ง
ส่วนบุคคล                             

5(4-2-9) 

   Personal Wealth Management   
แนวคิดและทฤษฎีการวางแผนการเงินส่วน

บุคคลแบบองค์รวม  การจัดการความมั่งคั่งทางการเงิน
ส่วนบุคคลยุคใหม่ การจัดการรายได้และการบริหาร
รายจ่ายส่วนบุคคล กาบริหารสภาพคล่องทางการเงิน
ส่วนบุคคล การกำหนดเป้าหมายทางการเงิน เทคนิค
การลงทุนที่เหมาะสมผ่านหลักทรัพย์ทางการเงินต่างๆ 
การวางแผนหนี้สินและวิธีการปลดหนี ้ การวางแผน
การเง ินเพื ่อว ัยเกษียณ ขั ้นตอนและกระบวนการ
วางแผนการเง ินเพ ื ่อว ัยเกษ ียณส ุขแบบองค ์รวม 
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการวางแผนเกษียณ ระบบ
สวัสดิการต่างๆ เพื่อคนสูงวัย การจัดสรรการลงทุนและ

ปรับเพิ่มวิชา
และหน่วยกติ 
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การกระจายการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ การวางแผนภาษี
และมรดก กลยุทธ์การวางแผนภาษีและสิทธิประโยชน์
ทางภาษีประเภทต่างๆ  กระบวนการจัดการทรัพย์สิน
และส่งมอบมรดก  แนวทางการจัดการความมั่งคั ่งใน
ม ุมมองอ ิสลาม การจ ัดการและการแบ่งมรดกใน
กฎหมายอิสลาม การเก ็บรวบรวมข้อม ูลและการ
ประเมินสถานะทางการเงิน การจัดทำแผนข้อแนะนำ
ทางการเงินส่วนบุคคล กระบวนการติดตามและทบทวน
แผนการเงินส่วนบุคคลในระยะต่างๆ บทบาทของนัก
วางแผนการเงินต่อการจัดการความมั่งคั ่งส่วนบุคคล 
จรรยาบรรณวิชาชีพและการให้คำปรึกษาที่เหมาะสม
ของนักวางแผนการเงิน กลยุทธ์การจัดการความมั่นคั่ง
ส่วนบุคคล ประเด็นความท้าท้ายของการจัดการความ
มั่งคั่งส่วนบุคคลในยุคใหม่    

Concepts and theories of holistic 
personal financial planning; modern personal 
wealth management; personal income and 
expenditure management; personal liquidity 
management; setting financial goals; 
appropriate investment techniques through 
financial assets; debt management plans and 
how to pay off debt; financial plans for the 
retirement age; holistic steps and process of 
financial plans for retirees; financial products for 
retirement plans; welfare systems for the 
elderly; asset allocation and diversification for 
the retirement age; tax and estate planning; tax 
planning strategies and benefits of taxes;  asset 
management and estate livery; guidelines for 
wealth management in Islamic views; 
management and estate division in Islamic laws; 
data collection and financial status evaluation; 
personal financial planning; process for 
following up and reviewing personal financial 
planning in different stages; roles of financial 
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planners towards personal wealth 
management; ethics and appropriate advice of 
financial planners; strategies of personal wealth 
management; issues and challenges of personal 
wealth management in modern era  

 instruments and types of credit, fund 
management, asset management and financing 
of commercial bank 
  

3123316 การบริหารการเงิน      3(3-0-6) 
 Financial  Management      

ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง และ
ผลตอบแทน การกําหนดมูลค่าธุรกิจ เทคนิค  การ
ตัดสินใจลงทุน ภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ ทฤษฎี
โครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล เทคนิค
การจัดหาเงินทุน การขยายกิจการ การปรับปรุง การ
รวมและการเลิกกิจการ การจัดการทางการเงินและ
การประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ภายใต้สภาวการณ์ต่าง 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 information system to support 
executive decisions 
 

 

 ปรับออกโดย
ควบรวมในชุด
วิชาการ
บริหาร
การเงินใน
องค์กรยุคใหม ่

3123317 หลักการลงทุน      3(3-0-6) 
 Principles of Investment         

ความรู้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับการลงทุนใน
หลักทรัพย์ทั่วไป และการลงทุนในหลักทรัพย์ตามหลัก
ศาสนาอิสลาม ลักษณะการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ 
ความเสี่ยง ผลตอบแทน หลักการลงทุนในหลักทรัพย์ 
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ 
และการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์และการสร้าง
ความมั่งคั่งให้แก่ผู้ลงทุน   

 ปรับออกโดย
คงบรวมในชุด
วิชาการลงทุน
ในตราสารทาง
การเงิน 
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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 
 

 

3123318 การเงินและการธนาคาร
ระหว่างประเทศ 

3(3-0-6) 

 International Finance and 
Banking 

บทบาทและหน ้าท ี ่ของตลาดเ งิน
ระหว่างประเทศ การบริหารอัตราแลกเปลี่ยน ระบบ
การเงินระหว่างประเทศ ตลาดปริวรรตเงินตรา การ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนระหว่างประเทศ การวิเคราะห์
และพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
ตลอดจนเอกสารทางการค้า 
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  
 

 

 ย้ายเป็นวิชาเอก
เลือก 

3123319 สัมมนาทางการเงินและ
การธนาคาร                     

3(3-0-6) 

 Seminar in Finance and Banking 
การวิเคราะห์และการอภิปรายใน

ประเด็นที ่เกี ่ยวกับการเงินการธนาคาร โดยเฉพาะ
การเงินตามหลักศาสนาอิสลามพร้อมทั้งนำเสนอและ
อภิปรายผล   
Analysis and discussion on finance and banking 
issues focusing on Islamic finance and banking 
for presentation and discussion 

 

 ปรับออกโดย
ควบรวมใน
รายวิชาระเบียบ
วิธีวิจัยและ
สัมมนาทาง
การเงิน 
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3123434 หลักจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพการเงิน      

3(3-0-6) 

 Financial Professional Ethics 
ความร ู ้ เ บ ื ้ อ ง ต ้ น เ ก ี ่ ย วก ั บหลั ก

จรรยาบรรณทางวิชาชีพการเงิน ความซื่อสัตย์ ความ
เป็นกลาง ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ หลักปฏิบัติ
ของการประกอบธุรก ิจและมาตรฐานการปฏิบัติ 
ความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพ ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การปฏิบัติต่อลูกค้าและนายจ้าง  
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 
 

 

 ปรับออกและ
ย้ายเป็นวิชาเอก
เลือก โดยปรับ
เป็นวิชา
จรรยาบรรณ
และมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
สำหรับวิชาชีพ
ด้านการเงิน 

3123435 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
เงิน 

3(3-0-6) 

 Research Methodology for 
Finance    

ความหมาย วัตถุประสงค์ และประเภท
ของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัยทาง
ธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการวิจัย และนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ทางการเงิน  
Meaning, objective, and business research 
approach, steps and research methodologies, 
practice in conducting business research, 
implementation of research results for 
financial benefits 

 

13123307 ระเบียบวิธ ีว ิจ ัยและ
สัมมนาทางการเงิน 

4(2-4-6) 

 Research Methodology and 
Seminar in Finance 

ความหมาย วัตถุประสงค์ และประเภทของการวิจัยทาง
การเงิน ขั ้นตอนและระเบียบวิธีวิจัยทางการเงิน ฝึก
ปฏิบัติการวิจัย และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทาง
การเงิน การวิเคราะห์และการอภิปรายในประเด็นที่
เกี ่ยวกับการเงินการธนาคาร โดยเฉพาะการเงินตาม
หลักศาสนาอิสลามพร้อมทั้งนำเสนอและอภิปรายผล    
            Meaning, objectives and types of 
financial researches; process and research 
methodologies in finance; the practice of doing 
ressearch and applying findings to finance; an 
analysis, a discussion and a presentation of 
finance and banking especially finance 
according to Islamic principles  
 
 
 

 

ปรับปรุง
คำอธิบาย

รายวิชาและ
รหัสวิชา 
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วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
3123205 การเงินส่วนบุคคล                                                   3(3-0-6) 
 Personal Finance   

ตัวแบบการเงินส่วนบุคคล เทคนิคการ
จัดการทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนและการ
ตัดสินใจด้านการซื้อด้วยเงินและเงินเชื่อ การออม การ
จัดหาที่อยู่อาศัย การประกันภัย ภาษีเงินได้และการ
วางแผนทางการเงิน เมื่อครบเกษียณอายุการทํางาน
และการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์และสินทรัพย์อื่น  
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 
 

 

 ปรับออก โดย
ค ว บ ร ว ม
เนื ้อหาในชุด
ว ิ ช า ก า ร
จัดการความั่ง
คั่งส่วนบุคคล 

 13123306 จรรยาบรรณและ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานสำหรับ
วิชาชีพด้านการเงิน 

3(3-0-6) 

 Ethical and Professional 
Standards for Financial 
Advisor 

ความรู้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับหลักจจรยาบรรณ
วิชาชีพทางการเงิน จรรยาบรรณและมาตรฐานการ
ปฏิบัติวิชาชีพ แนวปฏิบัติในการขายและการให้บริการ
ด้านผลิตภัณฑ์ตราสารทุน หน่วยลงทุน ตราสารหนี้และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า การคัดเลือกผลิตภัณฑ์และกลุ่ม
ลูกค้า มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ใน
การติดต่อกับผู ้ลงทุน กระบวนการให้คำแนะนำที่
เหมาะสม การให้คำแนะนำการลงทุนในตราสารหนี้
และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน 
การกระทำท่ีเป็นไปตามและไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ
และมาตรฐานการปฏิบัตวิิชาชีพ ขั้นนตอนการพิจารณา
การกระทำผิดจรรยาบรรณและบทลงโทษ มาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานสากล (Global Investment 

เพิ่มใหม่ 
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Performance standards: GIPS) กรณีศึกษาการไม่
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพในมุมมองอิสลาม 
             Basic knowledge of a code of 
conducts for financial professionals; ethics and 
standards for professionals; guidelines for the 
sale and service of equity instruments, bonds 
and futures; selection of products and clients; 
performance standards of investor contacts; 
appropriate process of giving advice; giving 
advice of investment in complex and high-risk 
bonds and mutual funds; success and failure to 
follow a code of conducts; process of 
consideration of violation and punishment; 
global investment performance standards; a 
case study of misconduct; a code o 

 

ไม่มี 33123209 การลงทุนในตราสารที่
ซับซ้อน  

 5(4-2-9) 

 Investment in Complex 
Securities 

ตลาดอนุพันธ์และอนุพันธ์ทางการเงิน ตลาดสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) สัญญา
ออปชัน (Options) กลไกการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า สินค้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตรา
สารหน ี ้ท ี ่ ม ีความเส ี ่ ยงส ูงหร ือม ีความซ ับซ ้อน 
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสาร
หนี้ท่ีมีความเสี่ยงสูง กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมี
ความซับซ้อน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูง การลงทุนและแหล่งข้อมูล
ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน หลักการอิสลามว่า
ด้วยการลงทุนในตราสารอนุพันธ์  
          Derivative markets and financial 
derivatives; future markets; futures; options; 
mechanism of futures markets; products in 
futures markets; high-risk or complex bonds; 

ปรับเพิ่มใหม่ 
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returns and risks of investment in high-risk 
bonds; high-risk or complex mutual funds; 
returns on investment in high-risk mutual 
funds; investment and sources for decision-
making; Islamic principles of investment in 
derivatives 

 

3123208 วาณิชธนกิจ 3(3-0-6) 
 Investment Banking   

บทบาท หลักการ และความสำคัญ
ของวาณิชธนกิจ องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
วาณิชธนกิจในประเทศไทย ขั้นตอนของการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ธุรกิจ การปรับ
โครงสร้างเงินทุนเพื่อสร้างมูลค่าให้กับกิจการและผู้
ลงทุนการแปรรูปองค์กรธุรกิจ อาชีพที่เกี ่ยวข้องกับ
วาณิชธนกิจ 
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  

13123325 วาณิชธนกิจ 3(3-0-6) 
 Investment Banking 

ศึกษาถึงบทบาทและการดำเนินงานด้าน
วาณชิธนกิจของสถาบันการเงิน หลักการและเทคนิคการ
วาณิชธนกิจในทางปฏิบัติสำหรับการกำหนดมูลค่าให้กับ
กิจการและผู ้ลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของ
กิจการในรูปแบบต่างๆ การควบรวมกิจการ แนวทางกร
ทำDue Diligence สำหร ั บท ี ่ ป ร ึ กษาทางการ เ งิน 
กฏหมายที ่ เก ี ่ยวข้องกับผ ู ้ลงทุนและบริษ ัทผ ู ้ออก
หลักทรัพย์ การนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ การกำกับกิจการที ่ด ี แนวทางการออก
หลักทรัพย์ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม 

Studying roles and operation of 
investment banking of financial institutions; 
principles and techniques of investment banking 
in practice for determining the asset for 
inventors and their business; different forms of 
securities underwriting of corporations; mergers; 
guidelines for Due Diligence for financial 
advisors; laws related to investors and issuers; 
going public of the stock exchange; good 
corporate governance; guidelines for the 
appropriate issue of securities according to 
Islamic principles 

 

ปรับปรุงดังน้ี 
1. เปลี่ยนรหสั
วิชา 
2. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษอังกฤษ 

3123209 การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3(3-0-6) 
 Securities Analysis   

ปัจจัยสําคัญในการวิเคราะห์หลักทรพัย์ 
ชนิดของหลักทรัพย์ หลักการจัดสรรการลงทุนใน
หลักทรัพย์ การเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ โดยใช้แบบจําลอง

33123210 การวิเคราะห์หลักทรัพย์
และการจัดกลุ่ม
หลักทรัพย์ 

5(4-2-9) 

 Securities Analysis and 
Portfolio Management 

ปรับปรุงดังน้ี 
1. ควบรวม
เนื้อหารายวิชา 
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ภายใต้ความเสี่ยง การวิเคราะห์มูลค่าที่แท้จริงและการ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ การคาดคะเนกําไร
สุทธิและเงินปันผล และการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์  

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   

การลงทุนในธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ การ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วไปและหลักทรัพย์ตาม
หลักศาสนาอิสลาม  ตลาดหลักทรัพย์และกลไกการซื้อ
ขายในตลาด การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม บริษัท) การวิเคราะห์ทางเทคนิค (ทฤษฎี
ดาว ทฤษฎีแท่งเทียน  Elliott waves) แนวโน้มและ
เส้นแนวโน้ม แนวรับและแนวต้าน ผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์และกลุ่มหลักทรัพย์ ผลตอบแทนที่ต้องการ 
มาร์จิ้น ภาษี การขายชอร์ต  ความเสี่ยงจากการลงทุน
และการวัดค่าความเสี ่ยง การเลือกหลักทรัพย์ลงทุน
และการจำแนกกล ุ ่มหล ักทร ัพย ์  การว ิ เคราะห์
หลักทรัพย์ด้วยโปรแกรม excel  การวิเคราะห์กราฟ
ทางเทคนิค การสร้างและการวิเคราะห์ stock Chart 
ด้วยทฤษฎีแท่งเทียน จังหวะในการลงทุน การเปิดบัญชี
และระบบการซ ื ้อขายหล ักทร ัพย ์และการลงทุน
หลักทรัพย์ด้วยโปรแกรมจำลองการซื้อขายหลักทรัพย์ 
เทคนิคการเทรดและแก้ปัญหาจากการซื้อขาย การ
วัดผลในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์   

Investment in the stock exchange; 
decision-making in securities and securities 
according to Islamic principles; the stock 
exchange and its trading mechanism; an 
analysis of fundamental factors (economy, 
industry, company); a technical analysis (Dow 
Theory, Candlestick Theory, Elliott waves); 
trends and trend line;  support and resistance; 
the rate of returns of securities and portfolio; 
required returns; margins; taxes; short selling; 
investment risks and value at risk; selection of 
securities and portfolio categorization; a 
securities analysis with excel; a technical graph 
analysis; construction and an analysis of stock 
chart using Candlestick Theory; market timing; 
account opening and securities trading system 
and securities investment using the trading 

2. ปรับเพิ่ม
หน่วยกิตเป็นชุด
วิชา 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษอังกฤษ 
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simulator; trading techniques and solutions; 
evaluation of securities trading investment 

 

3123211 สหกรณ์อิสลาม* 3(3-0-6) 
 Co-operative of Islamic 

ความร ู ้ เบ ื ้องต ้นเก ี ่ยวก ับสหกรณ์  
องค์ประกอบของสหกรณ์ สถานการณ์และมูลเหตุ การ
กำเนิดรูปแบบต่างๆ ของสหกรณ์ หลักการทั่วไปของ
สหกรณ์อิสลามวิวัฒนาการรวมถึงหลักสากลต่างๆ 
ประเภทของสหกรณ์และการผสมผสานของระบบ
สหกรณ์อิสลาม 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับออก โดย
ปรับปรุงเป็น
รายวิชาใหม่ 
เป็น การจัดการ
สหกรณ์อิสลาม 

 
ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

33123211 การวางแผนประกันภัย
และตะกาฟุล 

5(4-2-9) 

 Insurance Planning and Takaful 
แนวคิดและหลักการจัดการความเสี่ยงภัยทาง

การเงิน เครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงภัยทางการเงิน 
การประเมินโอกาสและผลกระทบทางการเงิน การ
วางแผนจัดการความเสี่ยงภัยทางการเงินในมิติต่างๆ เช่น 
ความเสี่ยงทางด้านการสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ความ
เสี่ยงทางด้านสุขภาพ โรคร้ายแรง การสูญเสียทรัพย์สิน 
เป็นต้น การจัดทำแผนคุ้มครองความเสี่ยงทางการเงิน
ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ  เส้นทางอาชีพการเป็น
ที่ปรึกษาทางการเงินด้านธุรกิจประกันภัย กฎหมายและ
กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณวิชาชีพตัวแทน
ประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภยั การประกันภัย
ในอิสลาม รูปแบบการดำเนินงานของตะกาฟุล ประเด็น
ร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องด้านตะกาฟุล 

Concepts and principles of financial risk 
management; tools for financial risk 
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management; assessment of financial 
opportunities and impact; plans of financial risk 
management e.g. a premature death risk, a 
health risk, severe diseases and property loss; 
financial risk planning through financial products; 
a career path of insurance consultants; laws and 
related regulations and a code of conducts of 
insurance sales agents and brokers; Islamic 
insurance; patterns of Takaful; contemporary 
issues related to Takaful 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่มี 33123312 การวิเคราะห์สินเชื่อ
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
โครงการ 

5(4-2-9) 

 Credit Analysis and Project 
Valuation 
ความหมาย ความสำคัญและประเภท

ของสินเชื ่อ หลักการวิเคราะห์สินเชื ่อ การพิจารณา
วงเงินสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การติดตามและ
การควบคุมสินเชื่อ สินเชื่อที่มีปัญหา ความหมาย และ
วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ทักษะการเจรจาด้าน
สินเชื่อ กรณีศึกษาการวิเคราะห์สินเชื่อ กระบวนการ
ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน 

Meaning and significance of 
credit; principles of a credit analysis; credit 
considerations; credit risks; follow-up and 
control of credit; the non-performing loan; 
meaning and methods of debt restructuring; 
credit negotiation skills; a case study of a credit 
analysis; process of evaluating the possibility of 
investment projects 

 
 

 

 
ปรับคำอธิบาย
รายวิชา และ

หน่วยกิต 
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3123212 การเงินอิสลาม* 3(3-0-6) 
  Islamic Finance 

บทบาท และความสำคัญของการเงิน
อิสลาม รากฐานของการเงินอิสลาม หลักชารีอะห์และ
กรอบมาตรฐานของการเงินอิสลาม ริบา(ดอกเบี้ย) และ
สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง ประเภทของริบา ความไม่แน่นอน
และข้อห้ามในการเงินอิสลาม การพนันและข้อห้ามทาง
การเงินอิสลาม 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป ร ั บ อ อ ก 
โ ด ย ร ว ม
เนื้อหาในชุด
วิชาการเงิน
และธนาคาร
อ ิ ส ล ามยุ ค
ดิจิทัล 

3123213 กฎหมายการเงินอิสลาม* 3(3-0-6) 
 Islamic Finance law 

แนวคิดและหลักชาริอะฮ์ ข้อสำคัญๆ 
ที่เป็นพื้นฐานของระบบการเงินอิสลาม กำหนดส่วน
แบ่งผลกำไร การควบคุมราคาและการบิดเบือนราคา 
การร่วมลงทุน รายได้อันมิชอบ การทำหน้าที่ผู้รักษา
ทรัพย์สิน การให้เช่าทรัพย์สิน รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

Concept and Shariah principles 
of the basis of Islamic finance, profit and 
sharing agreement, price controlling and price 
distortion, co-investment, unearned income, 
being a trustee partnership, leasing as well as 
other related factors Islamic finance, gamble 
and prohibition in Islamic finance 

 
 
 

 

 ปรับออก 
เนื้อหาซ้ำซ้อน
ในชุดวิชาการ
เงินและธนาคาร
อิสลาม 
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 33123313 การบริหารการเงิน
ภาครัฐและการคลัง
สาธารณะ 

5(4-2-9) 

 Government Fiscal 
Management and Public 
Finance 

แนวคิดและหลักการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐ ระบบบรหิารงบประมาณ กฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง ระบบงานเบิก
จ่ายเงิน ระบบงานรับและนำส่งเงิน กาบริหารเงินนอก
งบประมาณ ระบบการจัดซื้อจดัจา้งและการพสัดุภาครัฐ 
มาตรฐานการเงินและการบญัชีภาครัฐ และการ
ตรวจสอบภายในภาครัฐ ประเดน็และความท้าทายใหม ่
ๆ ที่เกี่ยวข้องการบริหารการเงินภาครัฐและการคลัง
สาธารณะ 

Concepts and principles of government 
fiscal management; budget administration 
system, laws and regulations related to finance; 
payment system; receipt process; extra 
budgetary management; government 
procurement and supply system; government 
financial and accounting standards and 
government internal audit; new issues and 
challenges related to government fiscal 
management and public finance 

 

เพิ่มใหม ่

123214 การบริการทางการเงิน 3(3-0-6) 
 Financial Services                             

บทบาท และความสำคัญของการตลาด
การเงินและการบริการทางการเงิน ประเภทของตลาด
การเงิน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดการเงิน
และการบริการ การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาด
เป้าหมาย และพฤติกรรมของนักลงทุน การกำหนดกล
ยุทธ์การตลาดสำหรับนักลงทุนทางการเงิน 
Roles and importance of financial market and 
service, the significant of financial services, 

 ปรับออกเพราะ
เนื้อหาถูกรวม
ในชุดวิชาการ
บริหารการเงิน
องค์กรยุคใหม ่
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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 

แหล่งเงินทุนของธุรกิจกลยุทธ์และ
เทคนิคในการจัดหาเงินทุน ของธุรกิจได้แก่ การจัดหา
เงินทุนระยะสั้น การจัดหาเงินทุนระยะปานกลางและ
ระยะยาว โดยมีหลักทรัพย์ของกิจการค้ำประกัน หรือ
การเพิ่มทุนโดยออกหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ การ
เช่า ค่าของทุน ตลาดหลักทรัพย์ และนโยบายในการ
จ่ายเงินปันผล 
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  

 

 ปรับออก เพราะ
เนื้อหาบางส่วน
อยู่ในชุด
วิชาการบริการ
การเงินองค์กร
ยคุใหม่และชุด
วิชาการจัดการ
การเงินสำหรับ
ธุรกิจสตารท์อัพ 

3123321 ก า ร จ ั ด ก า ร เ ง ิ น ทุ น
หมุนเวียน 

3(3-0-6) 

 Working Capital Management    
การตัดสินใจและปัญหาที่ธุรกิจต้อง

เผชิญในการดำเนินงานด้านการเงินระยะสั้นทั้งภายใน
และต่างประเทศ การพยากรณ์และการบริหารเงินสด 
ความสัมพันธ์ของธุรกิจกับสถาบันการเงิน การบริหาร
ด้านการลงทุนระยะสั้น ปัญหาด้านการบริหารสินค้า
คงเหลือและลูกหนี้การค้า  

Domestic and foreign short term 
capital management decisions and problems, 
cash management and cash forecasting, 
business and financial organization 
relationship, short-term investment 
management, inventory management 
problems and debtors 

 

13123317 ก า ร จ ั ด ก า ร เ ง ิ น ทุ น
หมนุเวียน 

3(3-0-6)   

 Working Capital Management    
        การตัดสินใจและปัญหาที่ธุรกิจต้องเผชิญในการ
ดำเน ินงานด ้านการเง ินระยะสั ้นท ั ้ งภายในและ
ต่างประเทศ การพยากรณ์และการบริหารเงินสด 
ความสัมพันธ์ของธุรกิจกับสถาบันการเงิน การบริหาร
ด้านการลงทุนระยะสั้น ปัญหาด้านการบริหารสินค้า
คงเหลือและลูกหนี้การค้า  
           Decision-making and problems of short 
term financial operations in the country and 
abroad; forecasting and cash management; 
relationships of business and financial 
institutions; short term investment 
administration; problems of inventory 
management and account receivables 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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ไม่มี 33123314 การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และ
นายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ 

5(4-2-9) 
 

 Real Estate Investment and 
Broker 

แนวโน้มตลาดอสังหาร ิมทร ัพย์และธุรกิจ
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เครื่องมือทางการเงินในการ
ประเมินอสังหาริมทรัพย์ การคำนวณความคุ้มค่าในการ
ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ศิลปะและเทคนิคการหาสินค้า
เพื่อมาขาย และประเมินความสำคัญของพื้นที่ การ
รังวัดและประเมินที่ดิน การขายและการบริหารการ
ขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ วิธีคิดเพื่อสู่วิชาชีพ
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
งานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายอสังหาริมทรัพย์
ที ่เกี ่ยวข้อกับงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เทคนิค
เบื้องต้นการประเมินค่าทรัพย์สินและการวิเคราะห์
ทำเลสำหรับนายหน้า วิธีการวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน 
วิธีเปรียบเทียบตลาดและวิธีแปลงรายได้ เส้นทางอาชีพ
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ จรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้า
อสังหาริมทรัพย ์

Trends of real estate and broker 
business; financial tools for real estate 
evaluation; calculating the worthiness of real 
estate investment; arts and techniques of 
product discovery for purchase and evaluating 
significance of area; land measurement and 
assessment; sales and professional 
administration of real estate; a thinking method 
to professional real estate brokers; documents 
and  contracts related to real estate brokers; 
real estate laws related to real estate brokers; 
fundamental techniques of property appraisal 
and an analysis of location for brokers; cost 
approach to value; comparison of property 

ปรับคำอธิบาย
รายวิชาและ
หน่วยกิต 
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appraisal and income approach; a career path 
to real estate brokers; a code of conducts of 
real estate brokers 

 
 

3123323 การบร ิหารความเส ี ่ยง
ทางการเงิน   

3(3-0-6) 

 Financial Risk Management                                 
ความหมายและประเภทของความ

เสี ่ยงทางการเงิน ปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสี ่ยงทาง
การเงิน ขั ้นตอนและวิธีการบริหารความเสี ่ยงทาง
การเงิน เครื ่องมือและนวัตกรรมที่ใช้ในการบริหาร
ความเสี่ยงทางการเงิน ตลอดจนการควบคุม ติดตาม
และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
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  

 

13123324 การจัดการความเสี ่ยง
ทางการเงิน   

3(3-0-6)   

 Financial Risk Management                                 
ศ ึกษาความเส ี ่ยงในองค ์กรธ ุรก ิจและ

สถาบันการเงิน กระบวนการและความสำคัญของการ
บริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงประเภทต่างๆ ผลกระทบ
ของความเสี ่ยงต่อมูลค่าบริษัท ความเสี่ยงของสถาบัน
การเงิน วิธีการคำนวณความเสี่ยงและการบริหารความ
เสี่ยงแต่ละด้าน การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การใช้
อนุพันธ์ทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยง ความเสี่ยง
ด ้ านชะร ี อะห ์ของสถาบ ันการ เ งินอิ สลาม และ
กระบวนการกำกับดูแลความเสี ่ยงด้านชะรีอะห์ของ
สถาบันการเงินอิสลาม และประเด็นร่วมสมัยด้านการ
จัดการความเสี่ยงในมุมมองอิสลาม 
        Studying risks in business organizations and 
financial institutions; process and significance of 
risk management; types of risks; impact of risks 
on market capitalization; risks of financial 
institutions; methods of calculating risks and 
managing different aspects of risks; financial risk 
management; the use of  financial derivatives to 
prevent risks; risk of Sharia of Islamic financial 
institutions; contemporary issues of risk 
management in Islamic views 
 

 

ปรับปรุงดังน้ี 
1. เปลี่ยนช่ือ
วิชา 
2. ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษังกฤษ 

3123324 การจัดการสินเชื่อ             
Credit Management  

3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องสอบ
ผ่านก่อน  

: 3153216  การบริหารการเงิน   
                                  

Pre-requisite            : 3153216 Financial 
Management      

 ปรับออก 
โดยรวมเนื้อหา
ในชุดวิชาการ
วิเคราะหส์ินเช่ือ
และการ
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ลักษณะขอบเขตการจัดการสินเช่ือ
และประเภทของสินเชื่อ การกําหนดนโยบายในการให้
ส ินเชื ่อ การวิเคราะห์ การจัดการและการควบคุม
สินเชื ่อ แนวปฏิบัติในการเรียกเก็บหนี ้ การจัดการ 
จัดการสินเชื ่อที ่มีปัญหา และตระหนักถึงจริยธรรม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพทางการเงิน   

Credit types and credit 
agreements, credit management policy, credit 
management controlling and analysis, colleting 
debt process, doubtful credit management, 
financial and credit management ethics 
awareness 

 

ประเมิน
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3123325 การเงินและการธนาคาร
เพ ื ่ อ ก า รน ํ า เ ข ้ า แล ะ
ส่งออก     

3(3-0-6) 

 Financing and Banking for 
Import and Export       

หลักการค้าระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์
ในการนําเข้าและส่งออก หลักประกันและความเสี่ยง 
มาตรการคุ ้มกันทางการค้าและข้อตกลงทางการค้า
ระหว่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี ่ยน ว ิธ ีการ
ดําเนินงานทางการเงินเพื ่อการนําเข้าและส่งออก 
ตลอดจนสถาบันการเงินที ่เกี ่ยวกับการนําเข้าและ
ส่งออก   
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 

 

 ปรับออก โดย
เนื้อหารวมอยู่ใน
การจัดการ
การเงินระหว่าง
ประเทศ 

123326 ตราสารหนี้ 3(3-0-6) 
 Debt Securities 

หลักการค้าระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์
ในการนําเข้าและส่งออก หลักประกันและความเสี่ยง 
มาตรการคุ ้มกันทางการค้าและข้อตกลงทางการค้า

 ปรับอออก 
โดยรวมเนื้อหา
อยู่ในชุด
วิชาการลงทุน
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ระหว่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี ่ยน ว ิธ ีการ
ดําเนินงานทางการเงินเพื ่อการนําเข้าและส่งออก 
ตลอดจนสถาบันการเงินที ่เกี ่ยวกับการนําเข้าและ
ส่งออก   
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 
 

 

ในตราสารทาง
การเงิน 

3123327 ตราสารอนุพันธ์ 3(3-0-6) 
 Debt Securities 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า สิทธิอนุพันธ์ เช่น ตราสารสิทธิ  ใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และตราสารแลกเปลี่ยน 
การกำหนดราคาของตราสาร รวมทั้งการออกแบบกล
ยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อเก็งกำไร หรือป้องกันความเสี่ยงได้  

Basic knowledge of 
future/forward derivative securities such as 
option warrant, swap, derivative securities price 
specification including strategy design for 
getting high profit and risk protection 

 

 ปรับออก
โดยรวมเนื้อหา
อยู่ในชุด
วิชาการลงทุน
ในตราสารที่
ซับซ้อน 

3123328 หลักการประกันชีวิต     3(3-0-6) 
 Principles of Life Insurance                                                   

ความหมายและประโยชน์ของการ
ประกันชีวิตต่อครอบครัว สังคม ธุรกิจ หลักและวิธีการ
ดําเนินธุรกิจการประกันชีวิต ปัจจัยที่ใช้ในการคํานวณ
เบี้ยประกันชีวิต ประเภทของการประกันชีวิต การเก็บ 
เบี้ยประกันแบบเส้นตรง เงินสํารองมูลค่าเวนคืนเงิน
สด กฎหมายและองค์กรที ่เกี ่ยวข้องกับการดําเนิน
ธุรกิจประกันชีวิตและการประกันชีวิตตามหลักศาสนา
อิสลาม   

 Meaning and benefit of life 
insurance for family, society and business, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับออก 
โดยรวมเนื้อหา
ในชุดวิชาการ
วางแผนการ
ประกันภัยและ
ตะกาฟุล 
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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 การจัดการความเส ี ่ยง
และการประกันภัย 

3(3-0-6) 

 Risk Management and Insurance 
ลักษณะความเสี่ยงภัยและความ

เสียหายทางการเงิน ประเภทของความเสยีหาย วิธี
บริหารความเสี่ยงภัย ปัจจยัต่างๆ ที่มีผลต่อความเสี่ยง
ภัย หลักการประกันภัย การบริหารองค์การประกันภัย 
การพิจารณาเลือกผูร้ับประกัน การประกันต่อ การ
ควบคุมธุรกิจประกัน ความรู้เบื้องต้นของการ
ประกันภัยแขนงตา่งๆ 

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 

 

 ปรับออก 
โดยรวมเนื้อหา
ในชุดวิชาการ
วางแผนการ
ประกันภัยและ
ตะกาฟุล 

3123330 การจัดการประกันวินาศ
ภัย                                 

3(3-0-6) 

 Non-life and Insurance 
Management 

ประเภทของความเส ี ่ยงภ ัย และ
ประเภทของความเสียหายที ่เก ิดขึ ้นแก่ส ินทร ัพย์ 
รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดภาระหนี้ ธุรกิจการ
ประกันภัยต่อ การบริหารองค์กรและบทบาทของ
ภาครัฐในการส่งเสริมธุรกิจประกันวินาศภัย การ
บริหารการประกันภัยต่อการบริหารการเงิน 

Types of risk and types of 
damage in asset, risk dealing to debt, 

 ปรับออก 
โดยรวมเนื้อหา
ในชุดวิชาการ
วางแผนการ
ประกันภัยและ
ตะกาฟุล 
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reinsurance business, organization 
management and government responsibility in 
non-life insurance management, insurance 
management with financial management 

 

3123331 การประกันภัยทางทะเล 3(3-0-6) 
 Marine Insurance   

วิธีการปฏิบัติและกฎเกณฑ์โดยทั่วๆ ไป 
ของกฎหมายการประกันภัย กรมธรรม์ ประกันภัยทาง
ทะเลฉบับใหม่ของ ลอยด์ , เง ื ่อนไขความคุ ้มครอง
สำหรับตัวสินค้าและตัวเรือซึ่งเป็นกฎเกณฑ์เพิ่มเติมที่
เกิดขึ้นมา เงื่อนไขการคุ้มครอง ตลอดจนการประเมิน
และการชดใช้ค่าเสียหายระหว่างคู่สัญญา 

Measure and regulation of 
marine insurance, marine insurance law, 
Lloyds, institute clause’s law in term of 
products and ship, protection agreement and 
evaluation of contract parties 

 

 ปรับออก 

3123332 ก า ร ป ร ะ ก ั น ภ ั ย แ ล ะ
สภาพแวดล้อม 

3(3-0-6) 

 Insurance Business 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

ทางกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่มีผลต่อ
การดำเนินธุรกรรมของบริษัทประกันภัย การจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการและควบคุมความเสี่ยงภัย 
การกำหนดแผนงานและหลักการประกันภัยตะกาฟุล 

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 

 

 ปรับออก 

3123333 ศาสนบ ัญญ ัต ิ อ ิสลาม
สำหรับนักการเง ินและ
การธนาคาร* 

3(3-0-6) 

 Islamic Jurisprudence for 
financier and banker 

 ปรับออกโดย
ควบรวมในชุด
วิชาการเงินและ
การธนาคาร
อิสลาม 
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หลักการอิสลามที่ก่อให้เกิดความสงบ
สุข กิจกรรมที่มีเสถียรภาพตั้งอยู่บนพื้นฐานของทรัพย์ 
การมีตัวตนของทรัพย์ การดำเนินกิจกรรมทางการเงิน
ที่อยู่ในรูปตัวเงินสมมุติ ศาสนบัญญัติที่เกี่ยวกับการซื้อ
ขายและหนี ้หลักการผ่อนปรนหนี้สิน 

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 

 

3123436 การวางแผนและการ
ควบคุมทางการเงิน       

3(3-0-6) 

 Financial Planning and Control       
เทคน ิคการวางแผนทางการ เ งิน 

เทคนิคเกี ่ยวกับการพยากรณ์ยอดขาย เทคนิคการ
วางแผนกําไร เครื ่องมือในการวางแผนและควบคุม 
พฤติกรรมต้นทุนและการวิเคราะห์ทางการเงิน การ
จ ํ าลอง เหต ุการณ ์  เคร ื ่ อ งม ื อและต ั วแบบทาง
คณิตศาสตร์   

Financial planning techniques, 
sales forecasting techniques, profit planning 
techniques, planning and control tools, cost 
behavior, and financial analysis, simulation, and 
mathematical tools and models 

 

 ปรับออก โดย
ควบรวมเนื้อหา
ในชุดวิชาการ
บริหารเงิน
องค์กรยุคใหม ่

ไม่มี 33123315 การจ ั ดก ารกา ร เ งิ น
สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ 

5 (4-2-9) 

 Financial Management in Startup 
Business 

แนวคิดและหลักการจัดการการเงินสำหรับ

ธุรกิจสตาร์ทอัพ การจัดหาเงินทุนและการระดมเงินทุน

สำหร ับธ ุรกิจสตาร์ทอัพ นักลงทุนในโลกสตาร์ทอัพ 

กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการร่วมทุนในธุรกิจสตาร์ท

อัพ ความแตกต่างของแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ ของ

โลกสตาร์ทอัพ ความต้องการใช้เงินทุนในระยะเริ ่มต้น 

ปรับคำอธิบาย
รายวิชาและเพิ่ม
หน่วยกิต 
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(Early Stage) และระยะเติบโต (Growth Stage) ขั้นตอน

การระดมเงินทุนในระยะเริ ่มต้นและระยะเติบโต การ

ระดมเงินทุนแบบ crowdfunding การประเมินมูลค่า

ปัจจุบันของธุรกิจสตาร์ทอัพ การควบคุมทางการเงิน

ภาพรวมของธุรกิจสตาร์ทอัพ และ เทคนิคการนำเสนอ

บริษัทเพ่ือ pitching ทางการเงิน 

Concept and principles of financial 
management for startups business, startup 
fundraising, investors in startup business, 
procedures and framework for joint venture in 
startup business, the type of fundraising in 
startup, the demand of capital needed in early 
stage and growth stage, the procedures of startup 
fundraising in different stage, alternative Crown 
funding, startup valuation, financial control in 
Startup and pitching presentation technique for 
financial support    

 

ไม่มี 13123316 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการเงิน 

3(2-2-5) 
 

 Financial Technology and 
Innovation 

      การพัฒนาผล ิตภ ัณฑ์และกระบวนการออก
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการเงิน รวมถึงเทคโนโลยีและ
เครื่องมือทางการเงินชนิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ในตลาดเงิน 
ตลาดทุน ตลอดจนตลาดอื ่นๆ ท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดหาเงินทุน การลงทุน และป้องกัน
ความเสี ่ยงจากการลงทุนได้อย่างเหมาะสม ประเด็น
ร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องทางด้านนวัตกรรมทางการเงินและ
เทคโนโลยีทางการเงิน 
             Development of products and 
process of financial innovation; new financial 
technology and tools of financial markets, 
capital markets and other related markets for 
the benefits of financing, investment and 

ปรับคำอธบิาย
รายวิชาและ
หน่วยกิต 
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proper prevention of the investment risks; 
contemporary issues related to financial 
innovation and technology 
 

 

ไม่มี 113123318 การบริหารเงินยุคใหม่
สำหรับผู้เร่ิมทำงาน                                     

3(3-0-6) 

 Financial Management for first 
jobber in Modern World 

หลักการและแนวคิดการวางแผนการเงินยุคใหม่ การ
จ ัดการรายได ้  การบร ิหารรายจ่าย ร ูปแบบและ
ทางเลือกในการออมเงิน เทคนิคการลงทุนที่เหมาะสม 
การวางแผนหนี้สินและวิธีการปลดหนี้ การวางแผน
ภาษี สิทธิประโยชน์ทางภาษี เทคนิคเปลี่ยนภาษีเป็น
เงินออม การส่งมอบความมั่งคั ่งทางการเงินยุคใหม่ 
และวิธีคิดเพื ่อสู ่อิสรภาพทางการเงินที ่ถูกต้องตาม
หลักการสากลและหลักการอิสลาม 
           Principles and concepts of modern 
financial planning; income management; 
expenditure administration; patterns and 
alternatives of saving;  appropriate investment 
techniques; debt planning and debt 
discharging; tax planning; tax incentive; a 
technique of changing taxes into saving; 
modern financial wealth distribution; a thinking 
method to financial freedom according to 
international and Islam principles 
 

 

ปรับเพิ่ม 

ไม่มี 13123319 การจัดการเงินระหว่าง
ประเทศ 

3(3-0-6) 

 International Financial 
Management 

        สภาพแวดล ้อมทางเศรษฐศาสตร ์ระหว ่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับดุลการชำระเงิน ระบบการเงิน
ระหว่างประเทศ และพยากรณ์อัตราแลกเปลี ่ยน

ปรับเพิ่ม 
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เงินตราต่างประเทศ เครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ที่ใช้
ในการบร ิหารความเสี ่ยงทางการเง ิน ความเส ี ่ยง
ประเภทต่าง ๆ ที ่เก ิดจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึง
วิธีการบริหารความเสี่ยงประเภทนั้น ๆ งบการเงินของ
บริษัทข้ามชาติ วิกฤติทางการเงิน และผลกระทบของ
วิกฤติทางการเงินต่อระบบเศรษฐกิจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ การเงินและการค้าชายแดน 

           International economic environment 
related to balance of payments; international 
financial system and forecasting the 
international currency exchange rate; financial 
tools for financial risk management; types of 
risks from the exchange rate and the method 
of risk management; financial statements of 
multinational corporations; financial crisis and 
its impact on domestic and foreign economic 
system; finance and border trade  

ไม่มี 13123320 การจ ัดการสหกรณ์
อิสลาม 

3(3-0-6) 

 Islamic Cooperative 
Management 

ความร ู ้ เ บ ื ้ อ งต ้ น เ ก ี ่ ย วก ั บสหกรณ์  
องค์ประกอบของสหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์  
หลักการทั่วไปของสหกรณ์อิสลาม แนวคิดและหลักการ
ในการจัดโครงสร้างสหกรณอ์ิสลาม   ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
และสินเชื่อและขอบข่ายธุรกิจอื่นของสหกรณ์อิสลาม 
หลักการบัญชี การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล
การดำเนินงานตามหลักชารีอะห์ภิบาล  ประเด็นปัญหา
ร่วมสมัยและแนวทางแก้ไขปัญหาของสหกรณ์อิสลาม 

Basic knowledge of the cooperative; 
elements of the cooperative; Cooperative Act; 
general principles of the Islamic cooperative; 
concepts and principles of structuring the 
Islamic cooperative; deposit products and 

ปรับเพิ่ม 
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credit and other frameworks of the Islamic 
cooperative; accounting principles; risk 
management; supervision according to Shariah 
Governance; contemporary issues and 
solutions of the Islamic cooperative  

ไม่มี 13123321 การบัญชีสำหรับ
สถาบันการเงินอิสลาม 

3(3-0-6) 

 Accounting for Islamic 
Financial Institutions 

        แนวคิิดและสภาพแวดล้อมทางบัญชีใน
อิสลาม การบันทึกธุรกรรมและมูลค่าตลาดในศาสนา
อิสลาม การปรับปรุงการบันทึกบัญชีสำหรับงวดบัญชี 
รายงานทางการเงินในอิสลาม การบัญชีสำหรับตราสารศุ
กุก การบัญชีสำหรับซะกาต การประยุกต์ใช้สัญญา
ทางการเงินอิสลามกับการบัญชี มาตรฐานการบัญชีของ 
AAOIFI และ IFSB สำหร ับสถาบ ันการเง ินอ ิสลาม 
ประเด็นร่วมสมัยที่เกี ่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีใน
สถาบันการเงินอิสลาม 

Concepts and accounting environment 
in Islam; transaction recording and market 
capitalization in Islam; adjusting the accounting 
entries for the accounting period; financial 
statements in Islam; accounting for Sukuk; 
accounting for Zakat; an application of Islamic 
financial contracts to accounting; accounting 
standards of AAOIFI and IFSB for Islamic financial 
institutions; contemporary issues related to 
accounting standards in Islamic institutions  

ปรับเพิ่ม 

ไม่มี 13123322 การบริหารการเงินเพ่ือ
สังคม 

3(3-0-6) 

 Social Finance Management 
ตลาดการเงินกับการใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

บทบาทของระบบการเงินต่อความเจริญเติบโตอย่าง
ยั ่งย ืนของสังคม กฏระเบียบการพัฒนาอย่างยั ่งยืน 
( Sustainable Development Growth :SDGs) ก า ร

ปรับเพิ่ม 



185 

 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนา (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 

ลงทุนแบบรับผิดชอบของสหประชาชาติ ผู้ประกอบการ
ทางสังคม กรณีศึกษาการลงทุนแบบเน้นผลกระทบเชิง
บวก ตราสารหนี ้ส ีเขียว เครื ่องมือทางสังคมในการ
กระจายความมั่งคั่งในระบบการเงินอิสลาม การจัดการ
วากัฟ (การจัดการสาธารณประโยชน์) การจัดการซะกาต 
การจัดการกองทุนซารีกัตมาตี ระบบการเงินฐานราก 
ระบบการเง ินฐานรากแบบไม่ม ุ ่งหว ังผลกำไร  และ
ประเด็นร่วมสมัยด้านการบริหารการเงินเพื่อสังคมใน
อิสลาม 

Financial markets and social benefits; 
roles of financial system towards sustainable 
growth; Sustainable Development Growth : 
SDGs; principles of responsible investment of 
United Nation; social entrepreneurs; a case study 
of impact investing; green bonds; social tools for 
wealth distribution in Islamic financial system; 
Waqaf management (public benefit 
management); Zakat management; Syarikat Mati 
fund management; community-based financial 
system; nonprofit community-based financial 
system; contemporary issues related to social 
financial management in Islam; Zakat  

 
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13123323 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการเงินอิสลาม 

3(2-2-5) 

 Islamic Financial Product 
Development 

นิติกรรมสัญญาทางการเงินในอิสลาม การ
ประยุกต์ใช้หลักชะรีอะห์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเงิน กระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภณัฑ์
ทางการเงินอิสลาม เงื ่อนไขต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินในอิสลาม การออกแบบและนำเสนอแบบแผน
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสลาม กระบวนการตรวจทาน
และตรวจสอบความถูกต้องตามหลักชะรีอะห์ ประเด็น
ร่วมสมัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสลาม 

ปรับเพิ่ม 
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Financial juristic acts and contracts in 
Islam; an application of Sharia principles to 
financial product development; process of 
developing financial products; terms and 
conditions of Islamic financial products; 
designing and presenting Islamic financial 
product plans; process of investigation according 
to Sharia principles; contemporary issues of 
Islam financial product development 
  

ไม่มี 13123326 การลงทุนในสนิทรัพย์
ทางเลือกในยุค
เศรษฐกิจดิจิทลั               

3(3-0-6)   

 Alternative Investment in 
Digital Economy 
นิยาม แนวคิดและหลักการการลงทุนใน

สินทรัพย์ทางเลือก ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของ
สินทรัพย์ทางเลือก ความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์
พื้นฐานและสินทรัพย์ทางเลือก ประเภทของสินทรัพย์
ทางเล ือก ประโยชน์และข้อควรระวังในการลงทุน
สินทรัพย์ทางเลือก การลงทุนในทองคำ การลงทุนใน
อสังหาร ิมทร ัพย์ ส ินทร ัพย์ในตลาดเฉพาะ (Niche 
Market) สินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto asset) การกระจาย
ความเส ี ่ยงในสินทรัพย์ทางเล ือก ข้อกฎหมายและ
กฎระเบียบในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล 
         Definitions, concepts and principles of 
alternative investment; significance and 
objectives of alternative assets; differences of 
traditional assets and alternative assets; types of 
alternative assets; benefits and cautions of 
alternative investment; gold investment; real 
estate investment; assets of the niche market; 
Crypto asset; diversification of alternative 
investment; laws and regulations of Crypto asset 
 

 

ปรับเพิ่ม 
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ไม่มี 13123427 สถานการณ์ปัจจุบัน
และหัวข้อพิเศษทาง
การเงิน                                 

3(3-0-6)   

 Current Issues and Special 
Topic in Finance 
สถานการณ์ปัจจุบันและประเด็นปัญหา

ร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องทางด้านการวางแผนการเงิน การเงิน
อิสลาม การจัดการความมั่งคั ่ง การบริหารการเงินใน
ยุคดิสร ัปชั ่น กลยุทธ์การลงทุน และข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
        Current and contemporary issues related 
to financial planning, Islamic finance, Wealth 
management, financial management in the age 
of disruption era, Investment strategy and 
related regulation 
Current issues and contemporary issues related 
to financial planning, Islamic finance; wealth 
management; financial administration in 
disruption era; investment strategies and relating 
laws 
 

 

ปรับเพิ่มใหม ่

2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า       
9   หน่วยกิต   
 
3123437 เตรียมฝึประสบการณ์

วิชาชีพและสหกิจศกึษา
ธุรกิจทางการเงินและการ
ธนาคาร  

3(270 
ชั่วโมง) 

 

 Business Cooperative Education 
Preparation in Finance and 
Banking 

หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจ
ศึกษาและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เทคนิคในการ
สมัครงาน ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานใน สถาน
ประกอบการ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน

2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า       
9   หน่วยกิต   
 
13123128 การสังเกต

ประสบการณ์การ
เรียนรู้ในธนาคาร
พาณิชย์และประกันภัย 

1(90) 
 

 Job Shadowing Experience in 
Commercial Banking and  
Insurance industries 

         เรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพ สังเกตการณ์ เฝ้า
ติดตามลักษณะการปฏิบัติงานใน   
 ธนาคารพาณิชย ์และประกันภัย 

ปรับเปลีย่นจาก
การเตรียมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ เป็นการ
สังเกต
ประสบการณ์
เรียนรู้ในสถาน
ประกอบการ 
จำนวน 3 หน่วย
กิต รวม 135 
ช่ัวโมง 
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วิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาเช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มน ุษยส ัมพ ันธ ์  การทำงานเป ็นท ีม  และระบบ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจน
วิธีการเขียนรายงาน เทคนิคการนำเสนอผลงานทาง
วิชาการและการฝึกปฏิบัติจริง  

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 

 

        Learn professional experiences, observe, 
monitor the operational characteristics in 
Commercial banks and insurance 

 
13123129 การสังเกตประสบการณ์

การเรียนรู้ในสถาบัน
การเงินอิสลาม 

1(90) 

 Job Shadowing Experience in 
Islamic Financial Institution 

เรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพ สังเกตการณ์ เฝ้าติดตาม
ลักษณะการปฏิบตัิงานในสถาบันการเงินอิสลาม   
        Learn professional experiences, observe, 
and observe the operational characteristics of 
Islamic financial institution 

 
13123130 การสังเกตประสบการณ์

เรียนรู้ด้านการเงินใน
บริษัทเอกชน/
หน่วยงานรัฐ 

 
  1(90) 

 Job Shadowing Experience in 
Public Company/Government 
Sector 

                เรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพ 
สังเกตการณ์ เฝ้าติดตามลักษณะการปฏิบัติงาน
ในฝ่ายการเงินของบริษัทจดทะเบียน หรือฝ่าย
การเงิน กองคลัง ของหน่วยงานภาครัฐ 
        Learning the professional 
experience, observing and shadowing 
the staff working in the financial 
department of the companies or the 
financial department of government 
sectors 
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3123438 ส ห ก ิ จ ศ ึ ก ษ า ธ ุ ร กิ จ
ทางการ เ ง ิ น และการ
ธนาคาร  
Business Cooperative 
Education in Finance 
and Banking 

6(600 
ชั่วโมง) 

 

วิชาท่ีต้อง
สอบผ่าน
ก่อน   

: 3123437 เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศกึษาธุรกจิทางการ
เงินและการธนาคาร  

Pre-
requisite              

: 3123437  Business Cooperative              
Education Preparation in 
Finance and Banking 

การปฏ ิบ ัต ิ งานจร ิ ง ในหน ่วยงาน
ประเภทต่าง ๆ โดยการปฏิบัติงานและการทำรายงาน
จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน
และอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600  ช่ัวโมง 
หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยเน้นการปฏิบัติจริง 

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  

13123431 สหกิจศึกษาธุรกิจทางการ
เงินและการลงทุน 

6(600) 
 

 Business Cooperative 
Education in Finance 
and Investment 

 

วิชาท่ีต้องสอบ
ผ่านก่อน   

: 13123128 การสงัเกต
ประสบการณ์เรียนรู้
ในธนาคารพาณิชย์
และประกนัภัย 

13123129 การสังเกต
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสถาบัน
การเงินอิสลาม 

13123130 การสังเกต
ประสบการณ์เรียนรู้
ด้านการเงินใน
บริษัทเอกชน/
หน่วยงานรัฐ 

Pre-requisite :          13123128 Job Shadowing 
Experience in 
Commercial 
Banking and  
Insurance 
industries 

13123129 Job Shadowing 
Experience in 
Islamic Financial 
Institution 

13123130 Job Shadowing 
Experience in 
Public Company / 
Government 
Sector 

การปฏ ิบ ัต ิ งานจร ิ ง ในหน ่วยงาน
ประเภทต่าง ๆ โดยการปฏิบัติงานและการทำรายงาน

ปรับเปลีย่นช่ือ
วิชา 



190 

 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนา (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 

จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน
และอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600  ช่ัวโมง 
หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยเน้นการปฏิบัติจริง 

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 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการเงินและ
การธนาคาร 
Professional 
Internship in 
Finance and 
Banking    

6(600ชั่วโมง) 
 

วิชาท่ีต้องสอบ
ผ่านก่อน      

: 3123437 เตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ              
และสหกจิศึกษาธุรกิจ  
 

Pre-requisite               :  3123437  Business 
Cooperative                                  
Education Preparation                                  

 ฝึกประสบการณ์ว ิชาชีพ
ด้านการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะการเงินและ
การธนาคารในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกจิ 
หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแล
ของอาจารย์นิเทศก์ โดยนําความรู้ทั้งทาง
ภาคทฤษฎ ีและภาคปฏ ิบ ั ต ิท ี ่ ได ้ จาก
การศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จร ิง การ
วางแผน การควบคุม และการติดตามผล
การจ ั ดฝ ึ กประสบการณ ์  โ ดย ให ้ ฝึ ก
ประสบการณ์ หรือทําโครงการพิเศษหรือทาํ
ภาคนิพนธ์   

 
13123432 การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพการเงินและ
การลงทุน 
Professional 
Internship in 
Finance and 
Investment   

6(540) 
   

ว ิชาท ี ่ ต ้องสอบ
ผ่านก่อน  : 

13123128 การสังเกต
ประสบการณ์
เรียนรู้ในธนาคาร
พาณิชย์และ
ประกันภัย 

 13123129 การสังเกต
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสถาบัน
การเงินอิสลาม 

 13123130 การสังเกต
ประสบการณ์
เรียนรู้ด้านการเงิน
ในบริษัทเอกชน/
หน่วยงานรัฐ 

Pre-requisite  :            13123128 Job Shadowing 
Experience in 
Commercial 
Banking and  

 
ปรับเปลีย่น
คำอธิบาย
รายวิชาและ
รหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนา (พ.ศ. 2564) หมายเหตุ 

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 internship 
experiences by field experience or 
making special project or term paper 

  

Insurance 
industries 

 13123129 Job Shadowing 
Experience in 
Islamic 
Financial 
Institution 

 13123130 Job Shadowing 
Experience in 
Public 
Company / 
Government 
Sector 

กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
การบริหารธุรกิจโดยเฉพาะการเงินและการธนาคารใน
หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้
การควบคุมดูแลของอาจารย์นิเทศก์ โดยนําความรู้ทั้ง
ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้
ในสถานการณ์จริง การวางแผน การควบคุม และการ
ต ิดตามผลการจ ัดฝ ึกประสบการณ ์  โดยให ้ฝึก
ประสบการณ์ หรือทําโครงการพิเศษหรือทําภาคนพินธ์   

Professional Internship in business 
administration especially Finance and Banking 
field in public organizations, state enterprises 
or private business companies under the 
supervision of university supervisors; applying 
academic and practical learning to 
professional workplace; planning; supervising 
students’ work experience through their work 
performance or assigning them to do a special 
project or a term paper 
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ภาคผนวก ข 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 7966/2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร พ.ศ. 2563  
คณะวิทยาการจัดการ 
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ภาคผนวก ค 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5383/2563 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์

หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร พ.ศ. 2564  
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ภาคผนวก ง 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิวิพากษ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
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ภาคผนวก จ 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที ่2/2563 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา เรื่อง  
แนวปฏิบัติงานการจัดการเรยีนการสอน 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวชิาและชุดวิชา 
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ภาคผนวก ซ 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา 

ระดับปริญญาตร ี
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

- - - - - - - - - - 
โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตร 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และมติสภาทห่วิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 ให้ออกข้อบังคับ
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 
  ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑” 
  ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับสำหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “คณะ” หมายความว่า คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และให้หมายรวมถึงหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 “คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะ และให้หมายรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน 
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 “คณะกรรมการประจำคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และให้หมายรวมถึงคณะกรรมการในหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรไม่ต่ำกว่า
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 
  “กองบริการการศึกษา” หมายความว่า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อทำ
หน้าที่ควบคุมแนะนำ และให้คำปรึกษาด้านการเรียนและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอำนาจในการออกระเบียบ คำสั่งหรือประกาศ 
และเป็นผู้วินิจฉัยในกรณีท่ีมีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 

หมวด 2 
ระบบการศึกษา 

 
  ข้อ 6 ระบบการศึกษา 
 การจัดการศึกษาให้ใช้ระบบ 
    6.1 ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 
   6.2 ระบบไตรภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
ในกรณีที่มีการจัดการศึกษาในระบบอ่ืนให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
 ข้อ 7 รูปแบบการจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้ 
  7.1 โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ 
  7.2 โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห์ เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดประจำสัปดาห์ 
  7.3 โปรแกรมการเรียนนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวลานอกเวลา
ราชการ 
  7.4 โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใช้ระบบทางไกล ผ่านไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิดีทัศน์สอง
ทาง หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  7.5 โปรแกรมชุดวิชา (Modules System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราวๆ คราวละ 1 
รายวิชา หรือหลายรายวิชา ซึง่อาจจัดเป็นชุดวิชาของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน 
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  7.6 โปรแกรมนานาชาติ เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศหรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ 
  7.7 โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) ให้เป็นไปตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง 
  7.8 โปรแกรมการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต 
  8.1 ระบบทวิภาค 
   8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.4 การทำโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทำโครงการหรือ
กิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  8.2 ระบบไตรภาค 
   หน่วยกิจระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค เทียบกันได้ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
  หากมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบอ่ืนให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
 ข้อ 9 เกณฑ์มาตรฐานสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามข้อบังคับนี้ตั้งแต่หมวดนี้เป็นต้นไปให้ใช้
ระบบทวิภาค กรณีการศึกษาระบบอ่ืนๆ ให้เทียบเคียงกับระบบทวิภาคและให้เป็นไปตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
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หมวด 3 

หลักสูตรและการจัดการศึกษา 
     

 ข้อ 10 ให้จัดหลักสูตรปริญญาตรี ไว้ดังนี้ 
  10.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 
132 หน่วยกิต ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่น้อยกว่า 14 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.2 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 
165 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.3 หลักสูตรปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต 
แตไ่ม่เกิน 198 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา
สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 20 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 18 ปีการศึกษา 
สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.4 อาจารย์ประจำหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
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หมวด 4 

การรับเข้าเป็นนักศึกษา และสภาพนักศึกษา 
 

 ข้อ 11 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 
 ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  11.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีหรือ
สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 
  11.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  11.3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
  11.4 ไม้เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  11.5 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 
  11.6 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  11.7 มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
 
 ข้อ 12 การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
  กำหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ที่
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยจะกำหนดให้ยกเว้นวิธีการดังกล่าวในวรรค
ก่อน แต่จะให้การสอบคุณวุฒิอย่างอ่ืนแทนหรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 13 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
   13.1 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเม่ือได้ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาแล้ว โดยต้องส่งหลักฐาน พร้อมทั้งชำระเงินตามประกาศในวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 
  13.2 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาที่มิได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามวันเวลา 
และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็น
และได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  13.3 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาระบบใดต้องขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาในระบบนั้น 
  13.4 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาและทำการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์
การศึกษาใด จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและทำหารศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษานั้น 
 ข้อ 14 การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา 
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  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษาเปลี่ยนรูปแบบ
การศึกษาได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งชำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา โดยให้นับระยะเวลาการศึกษาต่อจากท่ีได้
ศึกษามาแล้ว 
 ข้อ 15 สภาพนักศึกษา  
  15.1 สภาพนักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 สภาพ ดังนี้ 
   15.1.1 นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรกหรือ
นักศึกษาท่ีสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
   15.1.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แก่นักศึกษาท่ีสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 
2.00 โดยให้จำแนกนักศึกษาในสภาพรอพินิจ ดังนี้ 
    1) นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคเรียนปกติแล้วได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่สองตั้งแต่ 1.60 แต่ไม่ถึง 2.00 หรอืนักศึกษาปกติท่ีได้รับค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 1 
    2) นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่๑ ที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 2  
    3) นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 3 
  15.2 ในกรณีลงทะเบียนเรียนฤดูร้อนให้ถือว่าเป็นภาคการศึกษาต่อเนื่อง 
  15.3 ผู้ที่มีสภาพนักศึกษาให้มีบัตรประจำตัวนักศึกษาเป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการใช้วิทธิ
ต่างๆ ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย 
  15.4 การพ้นสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   15.4.1 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 11 
   15.4.2 ตาย 
   15.4.3 ลาออก 
   15.4.4 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
   15.4.5 ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออกหรือโอนไปยังสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
   15.4.6 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
   15.4.7 ไม่ลงทะเบียนหรือลาพักการเรียนหรือชำระเงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษา
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย 
   15.4.8 นักศึกษาท่ีได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.60 ในภาคการศึกษาปกติที่
สองท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก 
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   15.4.9 นักศึกษาท่ีได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.70 ในภาคการศึกษาปกติ
ถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 1  
    15.4.10 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 ในภาคการศึกษาปกติ
ถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 2 
    15.4.11 ไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยาเวลาที่กำหนดตาม ข้อ 10 
    15.4.12 นักศึกษาลงทะเบียนครบตามท่ีหลักสูตรกำหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ำกว่า 1.80  
    15.4.13 กระทำการทุจริต หรือมีความประพฤติอันเป็นการเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา  
 
 ข้อ 16 การรับโอนนักศึกษา 
  16.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาใน
หลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  16.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   16.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับนี้ 
   16.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่
นับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา 
  16.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นคำร้องต่อมหาวิทยาลัยเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดการศึกษาของภาคที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้น พร้อมทั้งแนบเอกสาร
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
  16.4 นักศึกษาที่รับโอนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา 
  16.5 การนับเวลาให้นับระยะต่อเนื่องจากสถาบันเดิม 
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หมวด 5 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
 ข้อ 17 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 18 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ ดังนี้ 
  18.1 ให้คำแนะนำและทำแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษา ให้ถูกต้องตามหลักสูตรที่
กำหนดไว้ 
  18.2 ให้คำแนะนำในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการศึกษาแก่นักศึกษา 
  18.3 ให้คำแนะนำในการลงทะเบียนเรียน การถอน เพ่ิม โอน 
  18.4 แนะนำวิธีเรียน ให้คำปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 
  18.5 ทำการตรวจสอบและติดตามการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตร 
  18.6 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  18.7 รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
ในกรณีที่นักศึกษากระทำผิดวินัยให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานให้ประธานหลักสูตรและคณบดีทราบ เพื่อ
พิจารณานำเสนออธิการบดีพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อไป 

หมวด 6 
การลงทะเบียนเรียนและการโอนผลการเรียน 

 
 ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียน 
  19.1 กำหนดการ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  19.2 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้ชำระตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 20 จำนวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 
  นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบเต็มเวลาแต่ละภาคการศึกษาปกติ ไม่ต่ำกว่า 9 
หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบไม่เต็มเวลา แต่ละภาคการศึกษาไม่
ต่ำกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่ต่ำกว่า 3 หน่วยกิตและไม่เกิน 
๙ หน่วยกิต 
  หากมีเหตุผลและความจำเป็น การลงทะเบียนที่มีจำนวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็
อาจทำได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ต้องเรียนให้ครบตาม
จำนวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
  กรณีนักศึกษามีสภาพรอพินิจจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของแผนการเรียน 
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 ข้อ 21 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ 
  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษเป็นการลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตร โดยนักศึกษาต้องยื่นคำร้องต่อกองบริการการศึกษาภายใน 20 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
ปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนประกอบด้วย 
  21.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษที่เป็นการลงทะเบียนแบบนับหน่วยกิต 
  21.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต โดยมีผลการเรียนเป็น Au (Audit)  
 ข้อ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดท่ีมีวิชาบังคับก่อนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตร 
 ข้อ 23 การเพ่ิม ถอนหรือยกเลิกรายวิชา 
  23.1 การเพ่ิมหรือถอนรายวิชาเรียนต้องกระทำภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
สำหรับภาคการศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  23.2 การยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียน ต้องยื่นคำร้องต่อกองบริการ
การศึกษาตามแบบฟอร์มที่กำหนดก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาค ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเป็น
เวลาไม่นอ้ยกว่า 2 สัปดาห์ สำหรับภาคการศึกษาปกติ และ 1 สัปดาห์ สำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน และ
บันทึกผลการเรียนเป็น W (Withdraw)  
  ในกรณีลงทะเบียนเรียนแล้วลาพักการเรียน ให้ถือว่าได้ยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาด้วย 
 ข้อ 24 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
  นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัย
นักศึกษาหรือไม่มีรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการเรียนนั้น จะต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
และชำระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยให้ดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 20 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 10 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดู
ร้อน มิฉะนั้นจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  กรณีท่ีพ้นสภาพตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาสามารถขอคืนสภาพได้แต่ทั้งนี้พ้นสภาพไปแล้วไม่เกิน 2 
ภาคการเรียนติดต่อกัน และให้นับเวลาที่พ้นสภาพเป็นระยะเวลาที่รวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
 ข้อ 25 การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ปฏิบัติตามวิธีการ 
ขั้นตอนและในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด การผ่อนผันการชำร่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นอำนาจของ
อธิการบดีทั้งนี้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 
 นักศึกษาท่ีขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะลงทะเบียนในภาคการเรียนถัดไปจะต้อง
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการเรียนที่ค้างชำระก่อน 
 การขอยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย โดยให้จัดทำเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ 26 การลาพักการศึกษา  
  26.1 การลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาต่อกองบริการการศึกษา
ภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่จะลาพักการศึกษา 
  26.2 การลาพักการศึกษากระทำได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้านักศึกษายังมีความ
จำเป็นที่จะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  26.3 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 
 ข้อ 27 การลาออก 
  นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ข้อ 28 นักศึกษาสามารถโอนผลการเรียน โดยนำหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจาก
ประสบการณ์การทำงานโดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นอีก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของสภามหาวิทยาลัย 

หมวด 7 
การวัด และการประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ 29 การมีสิทธิเข้าสอบ 
  29.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   29.1.1 มีเวลาเรียนวิชาใดไม่น้อยกว่าร้อนละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   29.1.2 กรณีท่ีมีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิสอบ 
  29.2 นักศึกษาผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 29.1.1 หรือข้อ 29.1.2 ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาให้ผล
การเรียนเป็น E  
 ข้อ 30 ระเบียบการสอบ 
  30.1 หลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  30.2 นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบปลายภาคตามกำหนด จะต้องยื่นคำร้องขอสอบภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค โดยให้ผู้ขาดสอบดำเนินการสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันประกาศผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หากพ้นกำหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียน
เป็น “E” 
 ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อธิการบดี 
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  30.3 นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้ถือว่าสอบตกได้ E หรือไม่ผ่านได้ F ในวิชานั้น และถือว่าผิด
วินัยทางการศึกษาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 31 ให้มีการประเมินลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร เป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
  31.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
                       A ดีเยี่ยม 4.0 
                       B+ ดีมาก 3.5 
                       B ดี 3.0 
                       C+ ดีพอใช้ 2.5 
                       C พอใช้ 2.0 
                       D+ อ่อน 1.5 
                       D อ่อนมาก 1.0 
                       E ตก 0.0 

 
 ระบบนี้ใช้สำหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ำ
กว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ำกว่า “D” ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะ
สอบได้ กรณีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านที่เป็นระวิชาเลือกและรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ถ้าได้
ระดับคะแนนต่ำกว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอ่ืนได้ แล้วให้เปลี่ยนคะแนนวิชาดังกล่าวที่สอบ
ตกนั้น เป็น “Au” (Audit) ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนภายใน 2 สัปดาห์
นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป 
  31.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้ 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
ผ่านดีเยี่ยม PD (Pass with Distinction) 
ผ่าน P (Pass) 
ไม่ผ่าน F (Fail) 

  
 ระบบนี้ใช้สำหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกำหนดเฉพาะ และรายวิชา
ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนดให้เรียนเพ่ิม 
 รายวิชาที่ได้รับผล “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 
 ข้อ 32 สัญลักษณ์อ่ืน มีดังนี้ 
   Au (Audit) ใช้สำหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 
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         W (Withdraw) ใช้สำหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนกำหนด
สอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพัก
การศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว และรายวิชาเลือก
ที่ได้รับอนุมัติให้ไปเรียนวิชาอ่ืนแทน 
   I (Incomplete) ใช้สำหรับบนัทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายังทำงานไม่
เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดำเนินการขอรับการประเมิน
เพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนน ดังนี้ 
   1) กรณีนักศึกษายังทำงานไม่เสร็จ ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน  
นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น 
  2) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้ดำเนินการตามข้อ 30.2  
 ข้อ 33 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สำหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไม่นำหน่วย
กิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย 
  33.1 กรณีท่ีสอบตกและต้องเรียนซ้ำ ให้นำเฉพาะผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งสุดท้ายที่ผ่าน
มาคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
  33.2 กรณีท่ีสอบตกแต่ไม่เรียนซ้ำ ไม่ให้นำผลการศึกษาและหน่วยกิตมาคำนวณค่าระดับคะแนน
เฉลี่ย 
  33.3 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ำกับรายวิชาที่สอบไปแล้ว หรือเรียนวิชาที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
 ข้อ 34 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
  34.1 มีความประพฤติดี 
  34.2 สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้มี
การเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
  34.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
  34.4 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา 
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 ข้อ 35 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จำนวนหน่วยกิตครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้วจะได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเพ่ือทำค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 34.5  
 ข้อ 36 ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  36.1 สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
ประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรติ
นิยมอันดับ 2 
  36.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ำกว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตามระบบไม่มี
ค่าระดับคะแนน 
  36.3 มีเวลาเรียน หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ 
สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 
  36.4 ไม่มีรายวิชาที่มีการโอนผลการเรียนตามข้อ 28  
 ข้อ 37 การประเมินผลการศึกษา 
  37.1 ให้คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชา 
  37.2 การส่งผลการเรียน 
   37.2.1 กรณีเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษาผู้สอนจะต้องส่งผลการเรียนภายใน 10 
วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
   37.2.2 กรณีท่ีไม่ใช่ภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษา ผู้สอนจะต้องส่งผลการเรียนภายใน 
15 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
 ข้อ 38 การข้ึนทะเบียนบัณฑิตและการขออนุมัติการสำเร็จการศึกษา 
  38.1 ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตต่อกองบริการการศึกษา ตามข้ันตอนและเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมทั้งต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  38.2 นักศึกษาที่ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาจะต้องไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย
และเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ 39 ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดเพ่ือปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ให้นำประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผล
บังคบัใช้อยู่ก่อนข้อบังคับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด 
หรือหลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับนี้ 
    
 
 
    ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551 
 
 
 
      (ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ์) 
            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๑๕๕๔ 

      
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วย การจดัการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย
จึงกำหนดข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ข้อที่ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปเฉพาะข้อ ๕ ส่วนข้อ ๔ และ ๖ ให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 สภามหาวิทยาลัย หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 อธิการบดี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” 
 ข้อ ๔ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๑๕.๔.๘ ถึง 
๑๕.๔.๑๒ ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้
สามารถคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ในหลักสูตรเดิม โดยให้โอนผลการเรียนตามข้อ ๒๘ แห่งข้อบังคับ
สภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๑ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๕ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๔.๖ ข้อ ๓๔ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “๓๔.๖ นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ 
๓๓.๓ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
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 “๓๓.๓ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ำกับรายวิชาที่สอบได้แล้วที่มีค่าระดับคะแนนต่ำ
กว่า C โดยให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียนและให้ปรากฏในเอกสารแสดงผล
การเรียนด้วย ทั้งนี้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ำในกรณีนี้ไม่สามารถรับเกียรตินิยมได้” 
 ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวฒุิภายนอก 

ในการวิพากษ์หลักสูตร 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรณัย์ ศานติศาสน์ 

ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 เนื่องด้วยบริบทของพ้ืนที่ควรเพิ่มเนื้อหา

เกี่ยวกับการค้าชายแดน 
ปรับปรุงตามคำเสนอแนะ ในรายวิชาการจัดการ
การเงินระหว่างประเทศ 

2 เห็นควรให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนแบบ
แขนง (major) โดยที่นิด้านักศึกษาสามารถ
เลือก 2 major  

หลักสูตรมีการจัดแบ่งรายวิชาเป็นชุดวิชา ต่างๆ  

3 เห็นควรให้มีการสร้างความร่วมมือกับทาง
สำนักงาน กลต. และสมาคมนักวางแผน
การเงินแห่งประเทศไทย สำหรับประโยชน์
ด้านการจัดกิจกรรม การเข้าถึงฐานข้อมูล รวม
ไปถึงการได้รับการยกเว้นการอบรมต่างๆและ
สามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆได้ 

หลักสูตรมีการติดต่อเพ่ือสร้างความร่วมมือกับ
สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย  และบล.KTBST จำกัด 

4 เห็นควรให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ
ด้านการนำเสนอ(Presentation) ทักษะด้าน
Infographic ทักษะด้านการพูด (Public 
Speaking) และด้านการแต่งกาย(Grooming) 

รายวิชาในหลักสูตรได้ออกแบบเพื่อให้นักศึกษา
มีการทำงานกลุ่มและนำเสนอ 
-หลักสูตรมีการวางแผนในการเชิญวิทยากรมา
อบรม 

5 นักศึกษาควรเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 
และเศรษฐศาสตร์จุลภาคเพ่ือให้เข้าใจ
พฤติกรรมผู้บริโภค 

วิชาแกนคณะวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

6 ควรเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลฺBig data หรือความรู้ด้าน
เศรษฐมิติ 

คณะมีนโยบายปรับรุงรายวิชาแกน 

7 ควรให้นักศึกษามีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เชิง
พฤติกรรม (Behavioral economic) และ 
การเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral finance) 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าใจพฤติกรรมการ
ลงทุนได้ 

หลักสูตรได้มีการวางแผนเพ่ือจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร การบรรยายพิเศษ การจัด
โครงการสัมมนาทางวิชาการในประเด็นที่
เกี่ยวข้องด้านการเงินเชิงพฤติกรรมและ
เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม 
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ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
8 คุณธรรมจริยธรรม มี 2 แนวทาง คือจัดเป็น

กรณีศึกษาในรายวิชา หรือบังคับและมีการ
ประเมินเป็น ผ่าน/ไม่ผ่าน โดยไม่มีการสอบ 

ปรับปรุงตามคำเสนอแนะ ในรายวิชา
จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สำหรับวิชาชีพการเงิน และสอดแทรกเนื้อหาใน
คำอธิบายรายวิชาในชุดวิชาต่าง ๆ  

9 ความร่วมมือกับสถาบันการเงิน 
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ และต่างประเทศ 

อยู่ระหว่างดำเนินการเพ่ือจัดทำความร่วมมือกับ
สถานประกอบการและสถาบันการเงินในพ้ืนที่
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของนักศึกษา 

10 นักศึกษาควรได้รับการสนับสนุนให้มี
ใบอนุญาตด้านวิชาชีพ 2 ด้านคือใบอนุญาต
ด้านวิชาชีพด้านการเงินทั่วไป และใบอนุญาต
ด้านการเงินอิสลาม โดยใบอนุญาตด้าน
การเงินอิสลามอาจมีเนื้อหาอ้างอิงใบอนุญาต
จากประเทศมาเลเซีย 

ดำเนินการตามคำเสนอแนะ โดยได้ออกแบบชุด
วิชาที่เป็นไปตามการสอบใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางด้านการเงิน 

11 การสนับสนุนด้านกระบวนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต สามารถใช้กระบวนการผ่านรายวิชาวิจัย 
โดยในอนาคตหากเด็กกระตือรือร้นในการหา
คำตอบก็สามารถหาข้อมูลโดยใช้
กระบวนการวิจัยได้ 

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางการเงิน
ในหลักสูตร 

12 ควรเพิ่มความยืดหยุ่นโดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาจากภาควิชาอ่ืนสามารถทำปริญญา2
วุฒิได้เช่น สาขาการการเงิน + สาขากฎหมาย  

หลักสูตรยังไม่มีความพร้อมในการทำDouble 
Degree 
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2.อาจารย์ ดร.ธนาวุท แสงกาศนีย์ 

ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 เอกลักษณ์สถาบันอยู่ในพ้ืนที่ประชากรมุสลิม

มากกว่าร้อยละ 90 ลักษณะหลักสูตรการเงิน
ควรสอดคล้องกับความเชื่อ โดยควรสร้างอัต
ลักษณ์หลักสูตรที่มีความโดดเด่นด้านการเงิน
อิสลาม เพ่ือดึงดูดนักศึกษามุสลิมและ
นักศึกษาจากนอกพ้ืนที่ และยังสามารถ
แก้ปัญหานักศึกษาท่ีมีจำนวนน้อยลง  

 อัตลักษณ์หลักสูตรมีการบูรณาการเนื้อหาด้าน
การเงินอิสลามเข้าไปในชุดวิชาและรายวิชาต่างๆ 

2 ควรมีการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการเงิน
ในท้องถิ่นโดยเฉพาะสหกรณ์อิสลาม ธนาคาร
อิสลาม ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และธนาคารออมสิน 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

3 ควรมีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืนโดยเฉพาะประเทศ
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

ปรับรุงตามคำแนะนำ อยู่ระหว่างดำเนินการ 

4 ควรปรับหลักสูตรให้เหมาะกับศักยภาพ
นักศึกษา โดยอาจลดความเข้มข้นของเนื้อหา
เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น 

ปรับปรุงตามคำแนะนำ 

5 ชื่อหลักสูตร การเงินและการธนาคาร การเงิน
และการลงทุน หรือการเงินอิสลามไม่ใช่
ประเด็นสำคัญ  

ปรับชื่อสาขาเป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาการเงินและการลงทุน 

6 ทรัพยากรในการถ่ายทอดไปยังนักศึกษา 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่นโปรแกรม Click to 
win บัญชี บล.ต่าง โปรแกรมต่างๆที่สามารถ
ใช้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 

หลักสูตรมีโปรแกรม click to win และ 
โปรแกรม Set smart โดยได้รับการสนับสนุน
จากสถาบันพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุนและ
หอสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

7 นวัตกรรมทางการเงินไม่ตอบโจทย์สำหรับ
นักศึกษา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว แต่เนื้อหาด้านเทคโนโลยีทางการเงิน
ควรเป็นเนื้อหาในรายวิชา  

เนื้อหาด้านเทคโนโลยีทางการเงินเป็นเนื้อหาใน
รายวิชา 
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ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
8 วิชาการเงินองค์กรยุคใหม่ คำอธิบายรายวิชา

ควรเพิ่มรายละเอียดรายวิชาการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ  

ปรับปรุงตามคำแนะนำโดยปรับจากบัญชีเพื่อ
การจัดการเป็นเนื้อหาด้านต่างๆ  

9 วิชาการวิเคราะห์ตราสารหนี้ ควรเพิ่มเนื้อหา
ด้าน และตราสาร Sukuk 

ปรับปรุงรายวิชาการวิเคราะห์ตราสารหนี้ตาม
คำแนะนำ 

10 วิชาการวิเคราะห์การลงทุน ควรเพิ่มเนื้อหา
ด้านการจัดสรรการลงทุน (Asset 
Allocation), Efficient Market 
Hyphothesis เสริมหลักการลงทุนตาม
หลักการเงินอิสลาม ข้อห้ามตามหลักชารีอะฮ์  

ปรับปรุงวิชาการวิเคราะห์การลงทุนตาม
คำแนะนำ 

11 กลุ่มรายวิชาควรมีการกำหนดรายวิชาที่
จะต้องลงผ่านการทะเบียน ( Prerequisite ) 
ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง  

ปรับปรุงตามคำแนะนำ 

12 ชุดวิชาการจัดการความมั่งคั่งส่วนบุคคลควร
ติดต่อสมาคมนักวางแผนแห่งประเทศไทย
สำหรับการยกเว้นการอบรมในรายวิชาที่
นักศึกษาได้เรียนตามเนื้อหาในชุดวิชา และ
ควรเพิ่มการวางแผนทางการเงินตามหลัก
ศาสนาอิสลาม และซะกาต 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

13 ชุดวิชาการวิเคราะห์สินเชื่อและการประเมิน
โครงการ สามารถเพ่ิมเนื้อหาด้านการ
วิเคราะห์สินเชื่อตามหลักศาสนาอิสลามด้วย 

ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาการวิเคราะห์สินเชื่อและ
การประเมินโครงการตามคำแนะนำ 

14 วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางการเงิน 
ควรเพิ่มประเด็นเกี่ยวกับคำอธิบายรายวิชาไม่
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน 

ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและ
สัมมนาทางการเงินตามคำแนะนำ 

15 ชุดวิชาการจัดการความเสี่ยงทางการเงินและ
ตะกาฟุลควรมีเนื้อหาด้านความเสี่ยงด้าน
การเงิน (Financial Risk Management)  
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง
ประเทศ  

ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาการจัดการความเสี่ยง
ทางการเงินและตะกาฟุล แก้ไขตามคำเสนอแนะ 
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ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)  ความ
เสี่ยงด้านเงินเฟ้อ และความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ย  (Interest Rate Risk) 

16 ชุดวิชาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สามารถเชิญ
วิทยากรที่เกี่ยวข้องเช่นธนาคารอิสลาม 
ธนาคาร ธกส. เกี่ยวกับการประเมินราคาที่ดิน 
และจัดชั่วโมงให้นักศึกษาออกพ้ืนที่ 

ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาวิชาการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
โดยแก้ไขตามคำเสนอแนะ 

17 ความเชื่อมโยงของเทคโนโลยีทางการเงินใน
ปรัชญาหลักสูตร 

ปรับปรุงแก้ไขตามคำเสนอแนะ 

18 คุณสมบัติผู้เรียนมีการเปิดรับนักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาหรือไม่ 

ปรับปรุงแก้ไขตามคำเสนอแนะ 

19 วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ควรเป็นวิชารวบ
ยอดในรายวิชาแกน และควรมีวิชาที่มีเนื้อหา
ด้านการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ และวิชาการ
เจรจาต่อรอง หรืออาจควบรายวิชาและเพ่ิม
เนื้อหาด้านทักษะการขาย 

ปรับปรุงแก้ไขตามคำเสนอแนะ 
 

20 จำนวนหน่วยกิตในชุดวิชาควรน้อยกว่าจำนวน
หน่วยกิตในรายวิชา  

ปรับปรุงแก้ไขตามคำเสนอแนะ 

21 วิชาการจัดการการเงินระหว่างประเทศ กับ
วิชาการเงินและการธนาคารเพ่ือการนำเข้า
และส่งออก ควรควบเป็น1รายวิชาเพ่ือลด
ความซ้ำซ้อนของเนื้อหาและลดจำนวนหน่วย
กิต 

ปรับปรุงแก้ไขตามคำเสนอแนะ โดยการควบรวม
รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

22 เสนอให้มีชุดวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ  
จริยธรรมทางการเงิน รวมเป็นจริยธรรมทาง
ธุรกิจและการเงิน  และเพ่ิมคำอธิบาย
จริยธรรมทางธุรกิจตามหลักศาสนาอิสนา
อิสลาม  จริยธรรมทางการเงินตามหลัก
ศาสนาอิสนาอิสลาม 

ปรับปรุงแก้ไขตามคำเสนอแนะ โดยเพิ่มรายวิชา
จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สำหรับวิชาชีพการเงิน โดยเป็นรายวิชาเอก
บังคับ 
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ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
23 แผนการเรียนควรลดหน่วยกิตให้นักศึกษาใน

ชั้นปีที่1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวได้
และลดความกดดัน 

ปรับปรุงแก้ไขตามคำเสนอแนะ 
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3. อาจารย์ ดร.มัฮดี แวดราแม 
ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ จุดเด่นมีการบูรณา
การกับเนื้อหาด้านการเงินอิสลาม เป็น      
อัตลักษณ์ของหลักสูตร 

ปรับปรุงตามคำเสนอแนะ โดยการแทรกเนื้อหา
ด้านการเงินอิสลามในรายวิชาต่าง ๆ  
 

2 ควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ที่จะเกิดขึ้น
และมีการวัดผลสีมฤทธิ ์ทางการเรียนร ู ้ ให้
ชัดเจน 

ปรับปรุงตามคำเสนอแนะ 
 

3 ควรระบุการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ให้ชัดเจน 

ปรับปรุงตามคำเสนอแนะ 
 

4 ควรออกแบบเคร ื ่ อ งม ื อ ในการว ั ดและ
ประเม ินผลที ่ เหมาะสมและช ัดเจน เพ่ือ
สามารถบ่งชี้ว่าบัณฑิตมีความสามารถในการ
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมในระหว่างการเรียนการ
สอนและเม่ือบัณฑิตสำเร็จการศึกษา 

ปรับปรุงตามคำเสนอแนะ 
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4. คุณ ศรันดร์ วรากุลสลาม 
ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 คำอธิบายรายวิชาในชุดวิชา การเงินอิสลาม
ส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องสำหรับนักปฏิบัติการ แต่
เป็นเนื้อหาสำหรับระดับผู้จัดการขึ้นไป  

ปรับเนื้อหาคำอธิบายรายวิชาตามคำเสนอแนะ 

2 เล่มวิจัยศึกษาความจำเป็นและความต้องการ
ศึกษา (Need Assessment) พบว่าร้อยละ
70-80 ของนักศึกษามีความสนใจศึกษาเนื้อหา
ด้านการเงินอิสลาม อย่างไรก็ตามโครงสร้าง
หลักสูตรยังมีเนื้อหาด้านการเงินอิสลาม
ค่อนข้างน้อย เห็นควรเสริมเนื้อหาเพ่ิมเติมใน
รายวิชาต่างๆ เพ่ือเสริมอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรในการตอบโจทย์ความต้องการของ
ท้องถิ่น 

ปรับปรุงตามคำแนะนำโดยเพ่ิมเนื้อหาการเงิน
อิสลามในรายวิชาและเนื้อหาในคำอธิบาย
รายวิชาเพ่ิมข้ึนจากเดิม 

3 รายวิชาหลักตะกาฟุลควรออกแบบให้
นักศึกษาสอบใบอนุญาตประกันชีวิต และ
ใบอนุญาตประกันวินาศภัย และส่งเสริมทักษะ
การขายและการนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ 

พิจารณานำไปปรับปรุงและหลักสูตรได้
ดำเนินการผลักดันเป็นพันธกิจของหลักสูตร 

4 ควรเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการขายซึ่ง 
สามารถทำได้โดยการหาผู้เชี่ยวชาญมาอบรม  

จัดในโครงการพัฒนานักศึกษา 

5 นักศึกษาควรมีทักษะด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ
เบื้องต้นได้ 

หลักสูตรมีชุดวิชาการวิเคราะห์สินเชื่อ 

6 ควรเปิดโอกาสให้เทียบโอนสำหรับผู้ที่สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถโอนหน่วย
กิตหรือรับนักศึกษามัธยมศึกษาปีที่4และ
สะสมหน่วยกิตในรายวิชาพ้ืนฐาน และเมื่อ
สำเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถ
ลงทะเบียนต่ออีก2ปีและสำเร็จการศึกษา 

-ข้อระเบียบมหาวิทยาลัยยังไม่เปิดโอกาสให้มี
การรับนักศึกษามัธยมปลาย 

7 ควรจัดนิทรรศการด้านการเงินอิสลามเพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ระบบการเงิน
อิสลามรวมไปถึงความแตกต่างจากระบบ
การเงินทั่วไปอย่างไร 

รับไปพิจารณา 
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5. คุณหวันอับดุลรอณี เหละดุหวี 

ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ควรให้บัณฑิตมีทักษะด้านการคำนวณ ควรมี

รายวิชาคณิตศาสตร์1และคณิตศาสตร์2 
ปรับปรุงโดยการส่งเสริมในโครงการพัฒนา
นักศึกษา 

2 ควรมีตัวชี้วัดบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ทั้งในรายวิชา และกิจกรรม  

ปรับปรุงตามคำแนะนำ 

3 ควรเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการขาย ปรับปรุงโดยการส่งเสริมโดยจัดโครงการพัฒนา
นักศึกษา 

4 บัณฑิตควรมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดย
สามารถที่จะอธิบายได้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้า
สู่ตลาดต่างประเทศได้ 

ปรับปรุงโดยการส่งเสริมโดยจัดโครงการพัฒนา
นักศึกษา 

5 ชุดวิชาโลกทัศน์การเงินอิสลามควรเพิ่มเนื้อหา
ด้าน waqf tabarru ซึ่งเป็นเนื้อหาด้าน
เครื่องมือทางสังคมในการแก้ไขปัญหาทาง
สังคมด้านเศรษฐกิจ 

เพ่ิมในเนื้อหาวิชาการเงินเพ่ือสังคม 

6 รายวิชาการจัดการสถาบันการเงินอิสลามใน
ยุคดิจิทัลเป็นเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
จัดการธนาคารอิสลาม ซึ่งบริบทจะแตกต่าง
กับสหกรณ์อิสลาม ลักษณะธุรกิจจะแตกต่าง
กัน กฎหมายและรูปแบบที่แตกต่างกัน เห็น
ควรเพิ่มรายวิชาการจัดการสหกรณ์อิสลาม 
และนักศึกษาควรมีความสามารถในการจัดทำ
รายงานทางการเงินของสหกรณ์อิสลาม และ
การคำนวณงบการเงินซะกาตได้ 

เพ่ิมรายวิชาการจัดการสหกรณ์อิสลามในเอก
เลือก 

7 รายวิชานวัตกรรมทางการเงินควรอยู่ใน
รายวิชาหลัก สามารถสร้างนวัตกรรมด้าน
การเงินได้ สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 

หลักสูตรได้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการกับการทำงานร่วมกับสถาบันการเงิน
อิสลามในพ้ืนที่ในรายวิชาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษา
ได้จัดทำโครงงานที่เกี่ยวกับกับประเด็นปัญหา
ด้านการเงินเงินอิสลาม และสามารถพัฒนา
ต้นแบบผลิตภัณฑ์การเงินอิสลามในอนาคตได้ 

 



253 

 

 

 
6.รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 

ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ควรเน้นให้นักศึกษามีงานทำ การเรียนการ

สอนแบบชุดวิชาถือว่าล้ำหน้าและมีความ
ยืดหยุ่น 

หลักสูตรมีการออกแบบเป็นชุดวิชา 

2 การเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมจริงจาก
ประสบการณ์เป็นสิ่งถูกต้อง ทำให้นักศึกษารู้
ต้องการในการความรู้และสามารถขวนขวาย
หาความรู้ด้วยตนอง 

มีการจัดการเรียนการสอนแบบการสังเกต
ประสบการณ์การเรียนรู้ในธนาคารพาณิชย์และ
ประกันภัยในปีที่ 1-2 และสหกิจศึกษาในปีที่ 4 

3 ควรส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถมีงานทำตั้งแต่
ปีที่1และสามารถเรียนต่อไปอีกได้จนจบ
หลักสูตร 

สนับสนุนให้นักศึกษามีใบประกอบตัวแทน
ประกันชีวิต ประกันภัย และผู้แนะนำการลงทุน 

4 การยกระดับหลักสูตร ด้านการบริหารการเงิน
และเทคโนโลยีด้านการเงิน อาจต้องอาศัย
ความร่วมมือจากอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
ด้าน computer science computer ธุรกิจ  

หลักสูตรยังไม่มีความพร้อม 

5 ผู้เรียนจะต้องสามารถใช้ software finance 
ควรมีsoftware ที่มีความหลากหลาย เยอะ 
ไม่สอนด้วยlecture และ บรรยาย  

มีโปรแกรม Click to win และ ฐานข้อมูล Set 
Smart 

6 คณะต้องมีการลงทุนด้านการซื้อเทคโนโลยี 
software รวมไปถึงจะต้องลงทุนเพ่ือส่งอ.
ฝึกอบรมด้าน software ให้มีความเชี่ยวชาญ 

รับไปเพ่ือพิจารณา 

7 ควรมีความยืดหยุ่นโดยการเพ่ิมวิชาเอกไป 
เช่นวิชาเอกการเงินอิสลาม นักวิเคราะห์การ
วางแผนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการเงินส่วน
บุคคล สัก 2-3 วิชา และมีใบประกาศท่ี
สามารถการันตีได้ 

Moduleมีความยืดหยุ่น  

8 ธนาคารไม่ใช่สิ่งที่น่าสนใจอีกต่อไปแล้ว ไม่
ควรเน้นสถานที่ 

เน้นด้านการเงินอิสลาม และ wealth 
management 

9 
สามารถโอนหน่วยกิตได้ง่าย ลงหน่วยกิตเพ่ิม
ให้เป็นDouble degree และเปิดโอกาสให้

ข้อระเบียบมหาวิทยาลัยยังไม่เปิดโอกาสให้มีการ
ทำ Double degree 
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ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
นักศึกษาคณะอื่นเช่นคณะวิทยาศาสตร์ สาขา
วิทยาการคอม หากนักศึกษาสามารถทำตาม 
requirement ได ้

10 หลักสูตรที่ดีต้องมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเอง 
สามารถพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามความ
ต้องการ นึกถึงศักยภาพของinput 
วางเป้าหมายได้ 

มีอัตลักษณ์การเงินอิสลาม 

11 บัณฑิตควรมีทักษะการพร้อมในการทำงาน
(Employability)  

ปรับตามคำเสนอแนะ โดยใช้กิจกรรมเสริม
หลักสูตรในการพัฒนา และจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นการบูรณาการกับการทำงาน 

12 ต้องมีศักยภาพด้านเทคโนโลยี ภาคปฏิบัติ 
พัฒนาสมรรถนะผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยี 
ให้ผู้ที่อยู่ภาคปฏิบัติเป็นผู้ถ่ายทอด ส่งเด็กไป
เรียนรู้ในองค์กร ฝึกงาน สหกิจ สังเคราะห์ 
ต้องติดต่อประสานงาน ข้อตกลง อ.ต้อง
มอบหมายงาน 

อยู่ระหว่างการทำความร่วมมือกับสถาบัน
ภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



255 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  

ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่...8...เดือน.....มกราคม...... พ.ศ.2564.. 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่..3.../..2564.... เมื่อวันที่....8....เดือน.....มกราคม........ พ.ศ..2564... 
 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ 
 

ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1  ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อครบปี

การศึกษา โดยเฉพาะชั้นปีที่3 ในการเป็นที่
ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ อาจบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ยาก 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปีที่ 3 สามารถ
เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน จากข้อมูล
ย้อนหลัง2 ปี นักศึกษารหัส 60 และ 
61 สามารถสอบใบประกอบนายหน้า
ประกันชีวิต ได้มากกว่าร้อยละ 25 
และ 70 ตามลำดับ และหลักสูตรคาด
ว่า ในชั้นปีที่4 นักศึกษาสามารถที่จะ
สอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC 
Plain Level 1 ได้ 

2 กรอบ TQF ไม่มีการประเมินการสื่อสาร กรอบ TQF ใน ข้อ 2.1.5 ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
การประเมินทักษะการสื่อสาร ในหน้า 
85 

3  หลักสูตรมุ่งหวังเพ่ือแก้ปัญหาภาคอุตสาหกรรม 
แต่ในรายวิชาเน้น ธนาคารและประกันภัย 
สถาบันการเงินอิสลาม บริษัทเอกชนและ
หน่วยงานรัฐ ภาคอุตสาหกรรมหมายถึงกลุ่ม
ดังกล่าวหรือไม่ 

 หลักสูตรมีการพิมพ์ตก และทาง
หลักสูตรมุ่งหวังแก้ปัญหา
ภาคอุตสาหกรรมการบริการทาง
การเงิน ( Financial Service 
industry) ซึ่งรวมถึงภาคส่วนดังกล่าว
ข้างต้น 

4  หน้า 15  ข้อ 2.4.5 นอกจากหาแหล่งทุนน่าจะ
มองการสร้างรายได้หรือจัดกิจกรรมหารายได้
ในช่วงศึกษาปีที่ 1-4 

ชุดวิชาการวางแผนการประกันภัย
และตะกาฟุล และชุดวิชาการลงทุน
ในตราสารทุน และหลักสูตรได้
วางแผนให้มีการจัดอบรมเพ่ือให้ได้รับ
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ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
ใบอนุญาตนายหน้าขายประกันภัย
และประกันชีวิต ใบอนุญาตผู้แนะนำ
การลงทุน IC plain 1 ซึ่งสามารถทำ
ให้นักศึกษาสามารถมีรายได้ระหว่าง
เรียนได้ 

5 หน้า 55 อย่างมีประสิทธิภาพ ให้พิมพ์ติดกัน  ปรับปรุงตามคำแนะนำ 
  หน้า 66 การบริหารความเสี่ยงแต่ละด้าน 

ซ้ำซ้อนกับการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ไหม 
ไม่ซ้ำซ้อน เนื่องจากการบริหารความ
ความเสี่ยงทางการเงิน จะครอบคลุม
เนื้อหา การบริหารความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้าน
อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านเครดิต 
และความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อ  

6  หน้า 75 ข้อ 4 องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึก
ภาคสนาม ข้อ4.2 ช่วงเวลา  ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษาที่ 4 แต่ในแผนการศึกษา ภาค
การศึกษาท่ี 1-2 ปีการศึกษาที่ 4 

ปรับปรุงโดยแก้ไขแผนการศึกษาเป็น
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 

7 หน้า 248 ข้อ 6 การปรับปรุงแก้ไข คณะมี
นโยบายปรับปรุงรายวิชาแกน ควรระบุว่า ปรับ
อะไรอย่างไร 

คณะวิทยาการกำลังดำเนินการ
ปรับปรุงรายวิชาแกนของคณะเปนชุด
วิชา ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ
ปรับปรุง 

8  หน้า 257 ข้อ 6 ข้อเสนอแนะด้านลงทุน 
Software การปรับปรุง รับไปเพื่อพิจารณา ควร
เน้นการอาศัยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
องค์กรของรัฐ เอกชน เพ่ือขอใช้ Software 

จะมีการดำเนินการในอนาคต ในขณะ
ปัจจุบันหลักสูตรได้ดำเนินการ ขอ
ความอนุเคราะห์จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเพื่อขอ บัญชีผู้ใช้ 
(Users) ในการเข้าถึงฐานข้อมูล SET 
Smart 

9 หน้า 260-264 ตารางแบบฟอร์ม เอาออก ปรับปรุงตามคำแนะนำ 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่..3.../..2564.... เมื่อวันที่....8....เดือน.....มกราคม........ พ.ศ..2564... 

 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 
 

ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 โดยภาพรวมแล้วหลักสูตรสามารถดำเนินการใช้ชื่อ

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการเงินและ
การลงทุน) ไปก่อนได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ใน
ส่วนกลาง มีการใช้ชื่อดังกล่าว ทั้งนี้ทั้งนั้น ในอนาคต
ข้างหน้า เห็นควรให้มีการควบรวม ศาสตร์ทางด้าน
การเงินและบัญชี (Finance and Accounting) อยู่
ด้วยกัน เหมือนหลักสูตรในต่างประเทศ ภายใต้ชื่อ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการเงินและ
บัญชี) เพื ่อเปิดช่องทางให้เกิดความยืดหยุ ่นแก่
นักศึกษาในการเลือกสายวิชาชีพที ่ชอบและ การ
ประกอบอาชีพในอนาคต ที่สามารถไปสายวิชาชีพ
ทางด้านบัญชีได้ด้วย ในการสอบใบอนุญาตต่าง ๆ 
ของทางสภาวิชาชีพบัญชี และยังประโยชน์ต่อการรับ
นักศึกษาในอนาคตอีกด้วย  

หลักสูตรเห็นชอบตามคำเสนอแนะ 
และอาจจะมีการปรับปรุงอีกครั้งถ้า
หากแนวโน้มการเข้ารับการศึกษาต่อ
ของนักศึกษามีจำนวนลดลง  

2 ดำเนินการสอดแทรก ทักษะการใช้เทคโนโลยี
ทางด้านการเงินในการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถใช้ฐานข้อมูล ระบบการเทรดหุ้น ระบบ
กระดานซื้อขาย ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต หรือ 
ออนไลน์ 

หลักสูตรมีการดำเนินการสอดแทรก
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางด้านการเงินและการลงทุน ในการ
เรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เช่น 
ระบบทดลองการซื ้อขายห ุ ้น SET 
Click to Win, ฐ า น ข ้ อ ม ู ล  SET 
Smart, เว็บเทรด Trading Views ใน
ขณะเด ียวก ันทางหล ักส ูตรกำลัง
พิจารณาดำเนินการเพื่อขอสนับสนุน
การซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป ฐานข้อมูล 
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ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
Bloomberg หรือ Bank Scope เพ่ือ
ใล้ในการเรียนการสอนในอนาคตได้  

 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่..3.../..2564.... เมื่อวันที่....8....เดือน.....มกราคม........ พ.ศ..2564... 

 

3.  รองศาสตราจารย์ สุเทพ สันติวรานน์ 
 

ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 หลักสูตรมีความน่าสนใจและสามารถตอบโจทย์

ความต้องการในตลาดแรงงานในอนาคตได้ ทั้งนี้
ทางหลักสูตร ควรพิจารณาสถิติอัตราการเข้า
ศึกษาของนักศึกษาย้อนหลัง ประกอบ 

สถิติการเข้าศึกษาย้อนหลัง 4 ปี มี
จำนวนโดยเฉลี่ยปีละ 40-50 คน 
โดยประมาณ ทั้ง 4 ชั้นปี มีนักศึกษา
ทั้งหมด 203 คน ณ ปัจจุบัน 

 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 

ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกในการทำผลงาน

เพ่ือขอตำแหน่งทางวิชาการ ชุดวิชาที่นำเสนอมี
จำนวน 5 หน่วยกิต  หลักสูตรจะพิจารณาจำนวน
หน่วยกิตในชุดวิชาเป็น 6 หน่วยกิตหรือไม่ เพื่อ
เปิดช่องทางในการทำผลงานทางวิชาการ 

ที ่ประช ุมคณะกรรมการหลักส ูตร 
เส ียงส ่วนใหญ ่ลงมต ิ เห ็นควรคง 
จำนวนหน่วยกิตชุดวิชาเป็น 5 หน่วย
กิต เหมือนเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื ้อหาคำอธิบายชุดวิชา โครงสร้าง
หลักสูตรในภาพรวม 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่..3.../..2564.... เมื่อวันที่....8....เดือน.....มกราคม........ พ.ศ..2564... 

 

5. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ชื่อหลักสูตรอาจมีความยากเกินไปสำหรับ

นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจจะทำให้จำนวน
ของนักศึกษาที่สมัครเรียนลดลงได้ ในอนาคต 
ทั้งนี้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก 
เอ้ือจิระพงศ์พันธ์ พิจารณาชื่อหลักสูตรและ
รายละเอียดในภาพรวมอีกครั้ง 

จากคำเสนอแนะของผู ้ทรงคุณวุฒิ
ท่านอื ่น ๆ ได้พิจารณาเห็นว่า ทาง
หลักสูตรสามารถดำเนินการใช้ชื่อ
หล ั กส ู ต รบร ิ ห า ร ธ ุ ร ก ิ จ บ ั ณฑิ ต 
(สาขาว ิชาการเง ินและการลงทุน) 
ก่อนได้ ซ ึ ่งมหาวิทยาลัยอื ่น ๆ ใน
ส ่วนกลาง ม ีการใช ้ช ื ่อหล ักส ูตร
ดังกล่าวและสอดคล้องกับแนวโน้ม
การเปลี ่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
การเงินและการลงทุน ทั้งนี ้ถ้าหาก
เมื่อดำเนินการเปิดรับนักศึกษาไปแล้ว 
และผลการประเมินแล้วมีจำนวนการ
ร ับน ักศ ึกษาท ี ่ ลดลง ก ็ สามารถ
ดำเนินการปรับปรุงชื่อหลักสูตรและ
รายละเอียดอีกครั้งในอนาคตต่อไปได้ 
ซึ่งไม่จำเป็นต้องครบรอบ 4 ปี  

2 เสนอให้ปรับหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร เหลือเพียง 
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต จากเดิม ไม่น้อยกว่า
123 หน่วยกิต เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

ดำเนินการปรับปรุงตามคำเสนอแนะ 
โดยมีการควบรวมเนื้อหารายวิชา เอก
บังคับ การจัดการเชิงกลยุทธ์ทาง
การเงิน จำนวน 3 หน่วยกิต รวมกับ
ชุดวิชา 33123203 การบริหาร
การเงินในองค์กรยุคใหม่ 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  

ในคราวประชุมครั้งที่..1.../.2564... เมื่อวันที่...14...เดือน...มกราคม..พ.ศ..2564. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



262 

 

 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ 2564 

ผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ 1 นายเดชรัฐ   สิมสิริ  

ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

  1. ทบทวนจำนวนหน่วยกิต “ของรายวิชา” เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีนโยบายกำหนดให้หน่วยกิต ของ
รายวิชาชุดวิชาเท่ากับ 6 หน่วยกิต เพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนสามารถส่งผลงานเพ่ือขอตำแหน่งทางวิชาการได้ 
2 คนต่อ 1 ชุดวิชา (6หน่วยกิต) กรณีกำหนดให้
รายวิชาชุดวิชาเท่ากับ 5 หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอนจะ
สามารถส่งผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการได้เพียง 
1 คนต่อ 1 ชุด (5 หน่วยกิต) 

ทางหลักสูตรยืนยันที่จะใช้ชุดวิชา
เท่ากับ 5 หน่วยกิต เพ่ือให้
สอดคล้องกับคำอธิบายชุดวิชา 
และโครงสร้างหลักสูตร 
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ผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ 2  ศาสตราจารย์ ดร. ครองชัย หัตถา 

ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

 1.  

 

จัดตารางการลงพื้นที่สังเกตประสบการณ์การเรียนรู้
ของนักศึกษาในหน่วยงานต่างๆอย่างน้อย 1 วันต่อ
ส ัปดาห์ พร ้อมแจ้งงานจัดการศึกษา กองบร ิการ
การศึกษาให้ทราบเพ่ือจัดตารางเรียนให้นักศึกษา 

หล ักส ูตรดำเน ินการจ ัดแผน
รายวิชาการสังเกตประสบการณ์
การเรียนรู้ในแต่ละภาคการศึกษา
ในแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
ท ั ้ งน ี ้หล ักส ูตรจะดำเน ินการ
ออกแบบตารางเรียนร่วมกับฝ่าย
จ ั ด ก า ร ศ ึ ก ษ า  ก อ ง บ ร ิ ก า ร
การศ ึกษา เพ ื ่ อให ้น ักศ ึกษ า
ส า ม า ร ถ  ล ง พ ื ้ น ท ี ่ ส ั ง เ ก ต
ประสบการณ์การเร ียนรู ้อย่าง
น้อย 1 วัน  

 

ผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา 

ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

 1. 

 

 

ชื่อวิชาหรือชุดวิชาที่มีเนื้อหาด้านการเงินสลามควรระบุ
ในชื่อชุดวิชาหรือในรายวิชา เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และผู้ที่สนใจได้ทราบเกี่ยวกับ
รายชื่อวิชาด้านการเงินอิสลามได้ นอกจากรายละเอียด
ซึ่งได้ระบุในคำอธิบายรายวิชา 

 ดำเนินการตามคำเสนอแนะ ใน
การนำเสนออัตลักษณ์การเงิน
อิสลาม 
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ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที่...12../..2564.... เมื่อวันที่...29...เดือน....มกราคม...... พ.ศ.2564.... 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิชาภทัรชย์  รวิชาติ 

ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1. การกำหนดรหัสวิชา ปรับให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัย 
ดำเนินการตามคำเสนอแนะ 

2 ชื่อวิชาในหน้า 22 -26 ไม่ตรงกัน ดำเนินการแก้ไขตามคำ
เสนอแนะ 

3 ข้อกำหนดในการทำวิจัย หน้า 76 ไม่ตรงกับแผน
บริหาร 

ดำเนินการแก้ไขตามคำ
เสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฐ 

ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
                                              สาขาวิชา  การเงินและการลงทุน 
2. ช่ือ – สกุล                              นายอัลอามีน  มะแต                    
3. ตำแหน่งทางวิชาการ                  อาจารย์         
4. สังกัด                                      คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท International Islamic 

University Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 

M.Sc.(Finance) Finance 2557 
 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บธ.บ. การจัดการ 2553 
 

1. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 
1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ  

 
1.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ 
ฮาซียะห์ ดอรอแซ, อัลอามีน มะแต, วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิชย, อุมาพร เชิงเชาว์. (2563). 

การศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตะกาฟุล  บริษัท
เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด มหาชน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติมอ.ตรังวิจัย ครั้งที่ 9 
วันที่ 20 มีนาคม 2563 (หน้า 41-52).ตรัง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง. 

วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิชย , ฮาซียะห์ ดอรอแซ, อัลอามีน มะแต, จารินี วัฒนไทย. (2562) 
ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์อิสลามในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า C28-C35). นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้. 

อริศ หัสมา, อัลอามีน มะแต, อัดนัน อัลฟาริตีย์ และฮากีม เจะนิ. (2561). โครงสร้างด้านชะรีอะห์ 
ภิบาลของสหกรณ์อิสลามในจังหวัดกระบ่ีและจังหวัดภูเก็ต. การประชุมหาดใหญ่
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561(หน้า 661-672). 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.(Best Paper) 

อาดัม ไกรสุทรังค์, ฮาซียะ ดอรอแซ, อัลอามีน มะแต และมนัส สุทธิการ. (2560). การคัดกรองหุ้น
สามัญตามหลักชาริอะฮ์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “สร้างสรรค์งานวิจัย
เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0” วันที่ 18 
ตุลาคม 2560 (หน้า 20-35 ). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

1.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

1.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
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7.  ประสบการณ์สอน 
     7.1 ระดับปริญญาตรี    2 ปี 6  เดือน  

ชื่อวิชา การจัดการการเงิน                                 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา สังคมเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้  3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม  3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การเงินธุรกิจ                                     3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา รายงานการเงินและการวิเคราะห์                         3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์                       3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  สัมมนาทางการเงินและการธนาคาร  3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การจัดการธนาคารอิสลาม  3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  หลักการประกันชีวิต  3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การเงินและการตลาดในอุตสาหกรรมฮาลาล  3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  ระบบสารสนเทศทางการเงิน  3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษีอากรธุรกิจ  3(3-0-6) นก. 
 
 7.2  ประสบการณ์ระดับปริญญาโท 
  
 
 
 

(ลงชื่อ)............................ .............................เจ้าของประวัติ 
                                           (อาจารย์อัลอามีน  มะแต) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

     สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 
2. ชื่อ – สกุล     นางสาวจรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด     คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา 

 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บธ.ม. กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร 2549 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.บ. สถิติ 2543 
 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 

     6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ  
 
 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
ฟาริดา เอ็ลลาฮี และจรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์ . (2562). พฤติกรรมการก่อหนี้นอกระบบของผู้ค้า

ภายในตลาดรถไฟ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี,  9(1), 111-117. 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ 
อุเทน ช่อแตง, จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์, ฟาซียะห์ ดอเลาะ, และชฎาภรณ์ สวนแสน. (2561). การ

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561 “สร้างสรรค์งานวิจัย สู่ความม่ันคง มั่งคั่งยั่งยืน” 
วันที 10 พฤษภาคม 2561 (หน้า 37-44). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์และฟาริดา เอ็ลลาฮี (2560). พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช-มงคล ครั ้งที ่ 9 วันที ่ หน้า7 – 9 สิงหาคม 2560  (หน้า 885-893). 
กรุงเทพมหานคร : ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี. 

 

    6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

    6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 7 ปี 

ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ 3  )2-2-0( นก.  
ชื่อวิชา การวิเคราะห์งบการเงิน 3  )2-2-0( นก. 
ชื่อวิชา การเงินส่วนบุคคล 3  )3-0-0( นก. 
ชื่อวิชา ตราสารหนี้ 3  )3-0-0( นก. 
ชื่อวิชา สถาบันการเงินและตลาดการเงิน 3  )2-2-0( นก. 
ชื่อวิชา สถิติธุรกิจ 3  )3-0-0( นก. 
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ชื่อวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3  )2-2-0( นก. 
ชื่อวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา 3 (0-0-270)นก . 
 ทางการเงินและการธนาคาร   
ชื่อวิชา ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 3  )3-0-0( นก. 
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์เพ่ือธุรกิจ 3  )3-0-0( นก.  
ชื่อวิชา การจัดการสินเชื่อ 3 )3-0-6( นก. 
ชื่อวิชา ภาษีอากรธุรกิจ 3(2-2-5)นก. 
 

7.2 ระดับปริญญาโท (ไม่มี) 
 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
                                         (อาจารย์ จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
           สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 

2. ชื่อ – สกุล          นายสัสดี  กำแพงดี   
3. ตำแหน่งทางวิชาการ           อาจารย์ 
4. สังกัด           คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล บธ.ม. การเงินและการธนาคาร 2553 

ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล 

บธ.บ. การเงินและการธนาคาร 2548 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ  
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

            ชมพูนุท ศรีพงษ์ สันติ อารักษ์คุณากร ปิยะดา มณีนิล สัสดี กำแพงดีและวัลย์ลดา พรหมเวียง.    
                       (2562). การพัฒนาการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์กระจูดของกลุ่มแม่บ้านทหารกรมทหารราบ   
                       ที ่ 151 กองทัพภาค ที่ 4. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 11(4) : 346-365.  

        ชมพูนุท ศรีพงษ์ สันติ อารักษ์คุณากร กนกวรรณ กาญจนธานี ปิยะดา มณีนิลและสัสดี กำแพงดี.       
(2562). พันธมิตรธุรกิจวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้.
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร. 39(5) : 159-174. 

           ชมพูนุท ศรีพงษ์ ปิยะดา มณีนิลและสัสดี กำแพงดี. (2560). ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแก้ไข                   
ปัญหาและรักษาความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ของกำลังพล กองทัพภาคท่ี 4    

                         กองทัพบกไทย.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 12(1) : 1-16. 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ 
สัสดี กำแพงดี  ปิยะดา มณีนิล และสุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ. (2561). ภาวการณ์ลงทุนการค้าชายแดน   
                 ของธุรกิจSMEs ไทย พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาธุรกิจไม้ยางผละ  
                 ผลิตภัณฑ์จากไม้ยาง.ใน การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10     
                วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561 (หน้า 171-195). อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
                อุบลราชธานี. 

   วัชระ ขาวสังข์ สัสดี กำแพงดี กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ ธีรยุทธ มูเล็งและอนีส อาแวว. (2560). ผลการ   
                      สังเคราะห์ โครงการบริการวิชาการโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการธุรกิจชุมชนคณะ 
                      วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 55 วันที่ 3          
                     กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 609-616). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
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     6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

     6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 7 ปี 

ชื่อวิชา หลักการบริการธุรกิจ 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์เพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา สถิติประยุกต์เชิงธุรกิจ 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา สถิติเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การจัดการโลจีสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การเขียนแผนธุรกิจ 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การบริหารโครงการ 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การจัดการวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6) นก. 
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ชื่อวิชา การบริหารการเงิน 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา หลักการลงทุน 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การวางแผนและควบคุมทางการเงิน 3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการเงิน 3(3-0-6)    นก  
ชื่อวิชา การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3(3-0-6) นก. 

 

7.2 ระดับปริญญาโท (ไม่มี)  
 

 
(ลงชื่อ).......................... ...............................เจ้าของประวัติ 

                                         (อาจารย์สัสดี   กำแพงดี)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต                                  

            สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 
2. ชื่อ – สกุล            นางสาว ฮาซียะห์  ดอรอแซ    
3. ตำแหน่งทางวิชาการ            อาจารย์ 
4. สังกัด            คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา 

 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท 
International Islamic 
University Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 

M.Sc. Finance 2559 

ปริญญาตรี 
International Islamic 
University Malaysia
ประเทศมาเลเซีย 

B.(Econ) Honours 2556 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  
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6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ  
 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ 
ฮาซียะห์ ดอรอแซ, อัลอามีน มะแต, วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิชย, อุมาพร เชิงเชาว์. (2563) 

การศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตะกาฟุล   บริษัท
เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด มหาชน.  ในการประชุมวิชาการระดับชาติมอ.ตรังวิจัย ครั้งที่9 
วันที่ 20 มีนาคม 2563 (หน้า 41-52). ตรัง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  

วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิชย , ฮาซียะห์ ดอรอแซ, อัลอามีน มะแต, จารินี วัฒนไทย. (2562) 
ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์อิสลามในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า C28-C35). นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 

วัชระ ขาวสังข,์ ลาวัณย์ ทิพย์มาศ, จารินี วัฒนไทย, ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด, อุษณีย์ พรหมศรียา, อาดัม 
ไกรสุทรังค์, ฮาซียะห์ ดอรอแซ และวสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช. (2560). การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในธุรกิจบริการท่องเที่ยวภาคใต้  สภาวะ
เหตุการณ์ความไม่สงบ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล.  ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 (หน้า 493-502). อุบลราชธานี : 
มหาวิทยาลัยราชธานี. 

อาดัม ไกรสุทรังค์, ฮาซียะ ดอรอแซ, อัลอามีน มะแต และมนัส สุทธิการ. (2560). การคัดกรองหุ้น
สามัญตามหลักชาริอะฮ์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “สร้างสรรค์งานวิจัย
เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0” วันที่ 18 
ตุลาคม 2560 (หน้า 20-35 ) ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

 
 
 



279 

 

 

1.1 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

 

1.2 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
2. ประสบการณ์สอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 3 ปี 
ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ         3(3-0-6)นก. 
ชื่อวิชา สถิติธุรกิจ         3(3-0-6)นก. 
ชื่อวิชา อังกฤษธุรกิจ         3(3-0-6)นก. 
ชื่อวิชา การจัดการธนาคารพาณิชย์      3(3-0-6)นก. 

 ชื่อวิชา บัญชีเพ่ือการจัดการ  3(3-0-6)นก. 
                     ชื่อวิชา การเงินอิสลาม  3(3-0-6)นก. 
 ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการเงิน  3(2-2-5)นก. 
 ชื่อวิชา การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ  3(3-0-6)นก. 
  ชื่อวิชา สัมมนาทางการเงินและการธนาคาร  3(3-0-6)นก. 
 ชื่อวิชา การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน  3(3-0-6)นก. 
 ชื่อวิชา รายงานการเงินและการวิเคราะห์  3(3-0-6)นก. 
 ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศทางการเงิน  3(3-0-6)นก. 
      

7.2 ระดับปริญญาโท  (ไม่มี) 
 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
                                            (อาจารย์ ฮาซียะห์  ดอรอแซ)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

           สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 
1. ชื่อ – สกุล           ดร.อุมาพร เชิงเชาว์   
2. ตำแหน่งทางวิชาการ            อาจารย์ 
3. สังกัด            คณะวิทยาการจัดการ 
4. ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง Ph.D.   

 
Business Administration 2545 

ปริญญาโท 
Mercer University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

M.B.A. Finance 2534 

ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ  

วท.บ. สถิติ 2531 

 
5. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 
5.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  
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6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ  
5.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ 
ฮาซียะห์ ดอรอแซ, อัลอามีน มะแต, วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิชย, อุมาพร เชิงเชาว์. (2563) 

การศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตะกาฟุล   บริษัท
เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด มหาชน.  ในการประชุมวิชาการระดับชาติมอ.ตรังวิจัย ครั้งที่9 
วันที่ 20 มีนาคม 2563 (หน้า 41-52). ตรัง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  

ธีรยุทธ มูเล็ง, นันทรัตน์ นามบุรี, สุริยา นาคิน, อุมาพร เชิงเชาว์, วุฒิชัย คงยัง,อิสมาแอล ยีมะแซ, 
และมนัส สุทธิการ. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ทางการค้า กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์จักสานเตยหอม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในยุค วันที่ 10 
พฤษภาคม 2561 (หน้า 29-36). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

5.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 

6. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 7 ปี 

ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ  3(3-0-6)   นก   
ชื่อวิชา ภาษีอากรธุรกิจ  3(3-0-6) นก . 
ชื่อวิชา หลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพการเงิน  3(3-0-6)นก. 
ชื่อวิชา สถิติประยุกต์เชิงธุรกิจ   3(2-2-3)นก. 
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ชื่อวิชา การวิจัยทางบัญชี  3) 2-2-5(นก. 
ชื่อวิชา การบัญชี1  3(2-2-5)นก. 
ชื่อวิชา ศิลปะการขาย  3(3-0-6)นก. 
ชื่อวิชา การวางแผนและควบคุมทางการเงิน  3(3-0-6)นก 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  3(3-0-6)นก. 
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์เพ่ือธุรกิจ  3(3-0-6)นก.  
ชื่อวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ  3(3-0-6)นก.  

7.2 ระดับปริญญาโท 1 ปี 
ชื่อวิชา การประเมินโครงการทางธุรกิจ 3 (3-0-6)นก . 

 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
                                         (อาจารย์ ดร.อุมาพร เชิงเชาว์)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจำหลักสูตร          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
      สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 
2. ชื่อ – สกุล  ดร.นัทที ขจรกิตติยา 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปร.ด. การจัดการ 2555 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วท.ม. เศรษฐศาสตร์ 2539 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศ.บ. เศรษฐศาสตร์การเงิน 2534 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 

       6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ  (ไม่มี) 

            6.1.3   บทความทางวิชาการ  
6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ  
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

 นัทที ขจรกิตติยา, นิมารูนี หะยีวาเงาะ, ดุษฎี นาคเรือง, มีนา ระเด่นอาหมัด และเขมพันธ์ ขจรกิตติยา. 
(2561). แบบจำลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวปฏิบัติการจัดการโซ่อุปทานของ
วิสาหกิจชุมชน. วารสารวิทยาการจัดการ. 35 (1)มกราคม-มิถุนายน. : 1- 25. 

   6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที ่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ           
(ไม่มี) 

 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน
และตรวจสอบ  

                  (ไม่มี) 
       6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

6.3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 

 
7. ประสบการณ์สอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 17 ปี 
                     ชื่อวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณ                                      3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ                                        3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                      3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา สถิติธุรกิจ                                                    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา สถิติเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                       3(3-0-6) นก. 

7.2 ระดับปริญญาโท 1 ปี  
ชื่อวิชา การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน                                                        3)3-0-6( นก. 
 

 
 

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
                                         (ดร.นัทที  ขจรกิตติยา)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี      ระดับปริญญาโท    ระดับปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
1. อาจารยป์ระจำหลักสูตร   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาการเงินและการลงทุน 
2. ชื่อ-สกุล         ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
4. สังกัด            คณะวิทยาการจัดการ  
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก สถาบันการศึกษานานาชาติ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
Ph.D. Business Administration 2554 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บธ.ม. - 2540 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.บ. เคมี 2536 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ)  
 
   6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ   
        6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
             ชมพูนุท ศรีพงษ์. (2561) การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน. ยะลา :     
                           มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา. 284 หน้า. 
    6.1.2 ตำรา หนังสือ 
           ชมพูนุท ศรีพงษ์. (2561) หลักการบริหารธุรกิจ. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 569 หน้า. 
     6.1.3 บทความทางวิชาการ 
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                  6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
 6.1.3.2  ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
 6.1.3.3  ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการมีการบรรณาธิการประเมินและ 
           ตรวจสอบ (ไม่มี) 
6.2 บทความวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด   
          6.2.1 บทความวิจัยในวารสารวิชาการ   
      ชมพูนุท ศรีพงษ์, สันติ อารักษ์คุณากร, กนกวรรณ กาญจนธานี, ปิยะดา มณีนิล, และ 
                               สสัดี กำแพงดี. (2562). พันธมิตรธุรกิจวิสาหกิจชุมชนของ                                           
                                แม่บ้านทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารมหาวิทยาลัย, วารสาร  
                    มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย. 39(5) กันยายน-ตุลาคม. 159-174. 

                ชมพูนุท ศรีพงษ์, สันติ อารักษ์คุณากร, ปิยะดา มณีนิล, สัสดี กำแพงดี และวัลย์ลดา   
        พรหมเวียง. (2561). แนวทางการจัดการวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านกองพล   
        ทหารราบที่ 15. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 14(1)  มกราคม – มิถุนายน.         
55-82. 

  ชมพูนุท ศรีพงษ์ สันติ อารักษ์คุณากร ปิยะดา มณีนิล สัสดี กำแพงดี และวัลย์ลดา    
               พรหมเวียง. (2561). แนวทางพัฒนาธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านกองพลทหาร                  
                              ราบที่ 15 กองทัพภาคที่ 4.วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย. 38(5) :  
                              40-58. 
 6.2.2 บทวามวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
 6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการมีการบรรณาธิการประเมิน          
และตรวจสอบ  
                (ไม่มี) 
 

    6.3 เอกสารทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
   6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
   6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
   6.3.3 สารานุกรม 
   6.3.4 งานแปล 
 

 6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
7. ประสบการณ์สอน 
 7.1 ประสบการณ์ทางการสอน 
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       7.1.1 ระดับปริญญาตรี 21 ปี 
  ชื่อวิชา หลักการบริหารธุรกิจ                     3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา การจัดการผลิตและการดำเนินงาน        3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา การจัดการการดำเนินงาน               3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน              3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา พฤติกรรมองค์การ                         3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา การวิจัยทางธุรกิจ                         3(2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจขนาดย่อม                  3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ์                  3(3-0-6) นก. 
 

          7.1.2  ระดับปริญญาโท 1 ปี  
   ชื่อวิชาการจัดการการดำเนินงาน                      3(3-0-6) นก. 
 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
 
 

                                               (ลงชื่อ)        เจ้าของประวัติ 
                                                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารยป์ระจำหลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน  

2.  ชื่อ – สกุล      นายวิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์                        
3. ตำแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์     
4. สังกัด            คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลยับูรพา บธ.ด. การเงิน,หลักสูตรภาษาอังกฤษ  2562 
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ ศ.ม. เศรษฐศาสตร์การเงิน 2560 
ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามคำแหง บธ.ม การเงินและการธนาคาร 2554 
ปริญญาตร ี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้

คุณทหารลาดกระบัง 
วศ.บ. วิศกรรมโทรคมนาคม 2543 

 

6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี)  
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 

   6.1.2 ตำรา หนังสือ  
   6.1.3 บทความทางวิชาการ  
   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีบรรณาธิการประเมิน 
และตรวจสอบ 
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 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  
     เพ็ญนภา เกื้อเกต,ุ ภูริชาติ พรหมเต็ม, วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์ (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นมือ 
                 อาชีพของนักบัญชียุคดิจิทัลและประสิทธิภาพ: การดำเนินงานของกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดในจังหวัด

ยะลา.วารสารการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 12(1). มกราคม-มีนาคม      
153-166. 

  6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
      6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน 

    และตรวจสอบ (ไม่มี) 
  6.3 ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
  6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
 6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
7.  ประสบการณ์การสอน  
 7.1  ระดับปริญญาตรี 2 ปี  

ชื่อวิชา การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ                  3(3-0-6) นก.  
ชื่อวิชา หลักและนโยบายการลงทุน                             3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ                                         3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์                              3(3-0-6) นก.  
ชื่อวิชา การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ                    3(2-2-5) นก.  
ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย ์                            3(3-0-6) นก. 

   7.2 ระดับปริญญาโท    …-….   ปี  
 
(ลงชื่อ) ............................................... เจ้าของประวัติ 
     (อาจารย์ ดร. วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์)         
 
 
 
       

 



290 

 

 

 
 
 
 

 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1 . อาจารยป์ระจำหลักสูตร         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
   สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 
2. ชื่อ – สกุล  นายวสันตนาวิน  หรินทร์ปพนวิช 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศม. เศรษฐศาสตร์ 2558 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  บธ .บ .  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2555 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 

 6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  (ไม่มี) 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ  
 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
       6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน
และตรวจสอบ  

           วัชระ ขาวสังข์, ลาวัณย์ ทิพย์มาศ, จารินี ว ัฒนไทย, ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด, อุษณีย์ พรหมศรียา,  
                         อาดัม ไกรสุทรังค์, ฮาซียะห์ ดอรอแซ และวสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช.  (2560). การพัฒนา  
                         ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนในธุรกิจท่องเที่ยวภาคใต้สภาวะเหตุการณ์ไม่สงบ 
                         5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล .ใน การประชุมวิชาการ 
                         ระดับชาติ การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2560 
                      ราชธานีวิชาการครั้งที่ 2 “การวิจัย 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่งและ 
                      ยั่งยืน”วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 (หน้า 493-502). อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย 
                       ราชธานี.  
       วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช. (2560). รูปแบบการพัฒนาทางการเงินระดับจุลภาคเชิงพาณิชย์  
                       เหมาะสมกับประเทศไทย.ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 “สร้างสรรค์งานวิจัย 

 เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0 . วันที่ 18    
  ตุลาคม 2560 (หน้า1362-1375).  ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.                       

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก .พ.อ .กำหนด   

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

     6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 

7. ประสบการณ์สอน 
 7.1 ระดับปริญญาตรี 3 ปี 

ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์การคลัง                        3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ                3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ                        3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐกิจสร้างสรรค์                        3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ                        3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ                3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                        3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ                        3(2-2-5) นก.  
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7.2  ระดับปริญญาโท  
)ไม่มี(   

 
(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 

                                         (นายวสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช)  
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