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รายละเอียดของหลักสูตร 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
………………………………….….………….. 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

คณะ / สาขาวิชา  คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 
 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration Program in Finance and   
    Banking 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การเงินและการธนาคาร) 
  ชื่อย่อ (ไทย)  บธ .บ. (การเงินและการธนาคาร) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  Bachelor of Business Administration (Finance and  Banking) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  B.B.A. (Finance and Banking) 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
   - ไม่มี  
 

4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปี 
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5.2 ภาษาที่ใช ้
 ภาษาไทย 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับ ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 ไม่มี 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน    
และการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   

 6.2 เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

 6.3 คณะกรรมการคณะ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1 

วันที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 

 6.4 สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุม  

ครั้งที่ 4 วันที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
6.5 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 4 

วันที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 
    หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
 หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือทํางานใน
หน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในส่วนของการปฏิบัติงานด้านการเงิน การธนาคาร เช่น  
 8.1 เจ้าหน้าที/่นักวิเคราะห์สินเชื่อ  
 8. 2 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจ 
 8. 3 เจ้าหน้าที่ด้านพัฒนาธุรกิจและการเงิน 
 8. 4 เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 
 8. 5 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักวิเคราะห์การลงทุน 
 8. 6 นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผน 
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 8.7 นักวิชาการการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 8.8 นักวิเคราะห์การเงิน นักวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  

8.9 ผู้ประกอบการ / ธุรกิจส่วนตัว 
 

9. ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เป็น
สาขาวิชาที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์มีการใช้ทฤษฎีทางการเงิน ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ การใช้ทฤษฎีทาง
นโยบายการเงินการคลัง ซึ่งในทางทฤษฎีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ ทั้งขนาดเล็ก 
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจแบบปกติและสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไป และสามารถประเมินสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

จากสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันส่งผลให้บทบาทของนักการเงินมีมากขึ้น ทั้งใน
เรื่องของการบริหารจัดการทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของบริษัท อุตสาหกรรม และ
เศรษฐกิจ และเหตุผลอีกประการที่ทําให้การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร ก็เนื่องจากปลายเดือนตุลาคม 2558 ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชาคมอาเชียนทําให้นักการเงินมี
บทบาทท่ีสําคัญมากขึ้น เพราะการลงทุนทั้งภายในประเทศและนักลงทุนไทยที่จะไปลงทุนยังต่างประเทศ
ต้องมีการประเมินโครงการลงทุน ซึ่งเป็นหน้าที่สําคัญของนักการเงินที่จะต้องประเมินมูลค่าการลงทุนของ
นักลงทุนว่าในแต่ละโครงการลงทุนจะได้ผลกําไรหรือขาดทุน และจะสามารถอยู่รอดได้ในสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปได้หรือไม่ อีกท้ังการเปิดการค้าเสรีของกลุ่มประชาคมอาเชียนส่งผลให้การดําเนินงานของ

ลําดับ 
ชื่อ – สกุล 

ตําแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา 

สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา 

ปีที่
สําเร็จ 

1 นางสาวศิริพร โสมคําภา 
 

อาจารย์ 
 

บธ.ม.(การเงิน) 
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2552 
2547 

2 นางอนุธิดา เพชรพิมูล 
 

อาจารย์ บธ.ม.(การเงิน)    
บธ.บ.(การเงินการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

2552 
2550 

3 นางสาวอนันธิตรา  
ดอนบันเทา 
 

อาจารย์ 
 

บธ.ม.(การเงิน) 
ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
บช.บ.(การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2555 
2551 
2545 
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ธนาคารมีส่วนช่วยสร้างโอกาสในการลงทุนให้กับนักลงทุนในส่วนของเงินทุนของธุรกิจ เรื่องอัตราแลก
เปลียน อัตราดอกเบี้ย ซึ่งจากท่ีกล่าวมาส่งผลให้บทบาทและหน้าที่ของนักการเงินมีความสําคัญและเพ่ือให้
นักศึกษาของสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินและการธนาคารได้อย่างมี
คุณภาพ เมื่อนักศึกษาศึกษาครบตามหลักสูตรสามารถเข้ารับการอบรมและสอบเป็นนักวางแผนทาง
การเงิน หรือที่ปรึกษาการลงทุนได้ 

อีกท้ัง ปัจจุบันประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน นักศึกษาจึงต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในระบบเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการประกอบอาชีพ ซึ่งนักศึกษา
สามารถเลือกได้ว่าจะทํางานในประเทศหรือจะทํางานในประเทศประชาคมอาเซียน การปรับปรุงหลักสูตร
ในครั้งนี้ จึงได้เพ่ิมเติมเนื้อหารายวิชาบางส่วนที่โยงไปยังประชาคมอาเซียน เช่น รายวิชาการเงินและการ
ธนาคาร การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน เป็นต้น เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถเข้าใจในระบบการเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนและเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล่ํา ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และยุทธศาตร์ด้าน
การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค ตามกรอบท่ีกล่าวมาทางโปรแกรมวิชาการเงินและการ
ธนาคารจึงได้สอดแทรกยุทธศาสตร์ต่างๆเหล่านี้เข้าไปในเนื้อหาบางรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถทํา
ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งทางหลักสูตรได้ปรับคําอธิบายรายวิชาทฤษฎีและนโยบาย
ทางการเงินให้มีเนื้อหาบางส่วนสอดคล้องกับกรอบของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้สาขาวิชาการเงินและการธนาคารคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
เพ่ือให้บัณฑิตสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การดําเนินการวางแผนและจัดทําหลักสูตรนี้ได้คํานึงถึงท้องถิ่น สังคม ประเทศและระหว่าง

ประเทศท่ีมีสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปท้ังในเขตพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมทั้งสถานการณ์
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการเป็น
สาขาวิชาที่สภาพการณ์แวดล้อมส่งผลกระทบต่อการปรับปรุงหรือการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา และ
เนื่องจากวิชาชีพทางด้านการเงินมีความสําคัญมาก เพราะเป็นวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับเงิน งบประมาณ 
รายได้ ค่าใช้จ่ายนั้นเอง เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทางสาขาวิชาฯ จึง
ได้กําหนดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมหรือพัฒนาในด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประพฤติปฏิบัติและเข้าร่วมกิจกรรมของสังคมได้ และในระหว่างการศึกษา
กิจกรรมที่นักศึกษาต้องเข้าร่วมประกอบด้วย กิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมด้านการธนาคาร กิจกรรมด้าน
วิชาชีพ งานวิจัย และกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ สาธารณกุศล 
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และด้วยปัจจัยด้านทําเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ เอื้อประโยชน์ให้สาขาวิชา
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การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการต่างๆกับภาคเอกชน
และจัดส่งนักศึกษาเข้าไปเรียนรู้การดําเนินงานจริงและจัดทําเป็นกรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนศึกษาดูงานจากสภาพการณ์จริงและการฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆท้ังนี้ สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ยังสามารถให้บริการด้าน
วิชาการกับชุมชน สังคมโดยการวิจัย การอบรมให้ความรู้ เผยแพร่ความรู้และการให้คําปรึกษาด้านการเงิน 
ด้านการธนาคารต่อชุมชนในท้องถิ่น จึงเป็นส่วนสําคัญท่ีมหาวิทยาลัยฯได้จัดทําหลักสูตรดังกล่าวขึ้น 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

ในการจัดทําหรือปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ในข้อ“ผลิตบัณฑิต” เพ่ือตอบสนองความต้องการดังกล่าว ทางสาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร จึงได้มีการทบทวนผลการดําเนินงานของหลักสูตรการศึกษาปี 2555 และนําผลที่ได้มาปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และปรับเปลี่ยนกระบวนวิชาเพ่ือให้
เท่าทันกับสถานการณ์ภายในประเทศและระหว่างประเทศ และนอกจากนี้ด้าน ผลกระทบจากสถานการณ์
ภายนอกจึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการ
ของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ  ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในภาคธุรกิจและภาครัฐบาลโดยกําลังคนที่ผลิตนั้นจะต้องมีความรู้ทักษะและความ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งในด้านวิชาการ
และวิชาชีพรวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของการดําเนินงานด้านการเงินการธนาคารต่อสังคมโดยต้อง
ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมุ่งเน้นให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่ประชาชนสร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญาพัฒนาท้องถิ่นผลิตกําลังคนที่มีความรู้
ความสามารถและมีคุณธรรมโดยเน้นที่จิตสํานึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ ”และสอดคล้องกับ
คณะวิทยาการจัดการในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารจัดการที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานให้เพียงพอกับความ

ต้องการของชุมชนและประเทศ โดยมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
ประกอบด้วยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐานสร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําและสอดคล้องกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยนั้นคือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนสร้าง
ศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตกําลังคนที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม 
โดยเน้นที่จิตสํานึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ ”จึงส่งผลให้การพัฒนาและวางแผนหลักสูตรมี
ความมุ่งม่ันเพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจและปรัชญาของมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว 
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ประกอบกับมหาวิทยาลัยฯ เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่น จึงเอื้อประโยชน์ให้สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการต่างๆกับประชาชน 
ภาคเอกชนและภาครัฐ สามารถจัดส่งนักศึกษาเข้าไปเรียนรู้การดําเนินงานจริงและจัดทําเป็นกรณีศึกษาใน
การจัดการเรียนการสอนตลอดจนศึกษาดูงานจากสภาพการณ์จริงและการฝึกงานในสถานประกอบการ
ต่างๆในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยและองค์กรเอกชนในพื้นท่ี อีกทั้งยังสามารถส่งนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจ
ศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาเป็นวิทยากร
ให้ความรู้ส่งเสริมให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานจริง สามารถบูรณาการความรู้กับการทํางาน การเรียนได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น  หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น) 

13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น 
 รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป  ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและคณะครุ
ศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และคณะครุศาสตร์ 
 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ หมวดวิชาแกน หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเลือก และ
กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ ดําเนินการสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ ส่วนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษาดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา / หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
 ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
 

13.3 การบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยคณะโปรแกรมวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการวางแผนการ

ดําเนินงานร่วมกันในการประสานงานและการให้ความร่วมมือกับสาขาวิชาอ่ืนที่จัดรายวิชาซึ่งนักศึกษาใน
หลักสูตรนี้ต้องเรียนในด้านเนื้อหาสาระการจัดตารางเรียนและตารางสอบการกําหนดกลยุทธ์ในการสอน
การวัดประเมินผลทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้ส่วนนักศึกษาท่ีมาเลือกเรียน
เป็นวิชาเลือกเสรีนั้นก็ต้องมีการประสานกับคณะต้นสังกัดเพ่ือให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนักศึกษาว่า
สอดคล้องกับหลักสูตรที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและเข้าถึงองค์ความรู้ที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ 
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14. แนวคิดในการออกแบบหลักสูตรและการกําหนดสาระของหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการการเงินและการธนาคาร พ.ศ. 2559 มีแนวคิดในการ

ออกแบบหลักสูตร โดยคํานึงถึงองค์ประกอบสําคัญของหลักสูตร ดังนี้ 
1. การกําหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาประเทศ นโยบายของ

รัฐ และความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม ความก้าวหน้าทางศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม รวมถึงบริบทของหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ความสําคัญกับชุมชน สังคม ท้องถิ่น 

2. การกําหนดเนื้อหาสาระขอรายวิชา กําหนดเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร มีการจัดลําดับรายวิชาก่อนหลัง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงและส่งต่อความรู้ได้อย่างเหมาะสม มี
การปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตามความก้าวหน้าทางวิทยาการในศาสตร์ที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความต้องการของตลาดแรงงาน 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน กําหนดให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่หลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่สําคัญ ดังนี้ 

3.1 ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการเรียนรู้ ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
และทักษะชีวิตและอาชีพ 

3.2 เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้แก่ “บัณฑิตมีจิตอาสา 
สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 

3.3 เป็นไปตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ “บัณฑิตจิตอาสา” 
3.4 เป็นไปตามปรัชญาและคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร ได้แก่ “ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

สืบสานประเพณี นําความรู้ คู่บูรณาการ พัฒนาวิสาหกิจ ใกล้ชิดท้องถิ่น รู้จริงเรื่องการเงิน” 
4. การประเมินผลการเรียนรู้ จะคํานึงถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)ซ่ึง

ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขกาสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5. หลักสูตรจะมีการทบทวนผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) อย่างต่อเนื่องโดยคํานึงถึง
ความพร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม สืบสานประเพณี นําความรู้ คู่บูรณาการ พัฒนาวิสาหกิจ 
ใกล้ชิดท้องถิ่น รู้จริงเรื่องการเงินและการธนาคาร 

1.2 ความสําคัญ 
ปัจจุบันการเงิน การธนาคาร ได้กลายเป็นเครื่องมือสําคัญของการเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของบุคคล ผู้ประกอบการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ
ที่สุดในการพัฒนาระบบการเงิน นโยบายการเงิน นโยบายการคลังให้มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ใช้
ในการวางแผนการดําเนินการและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบการเงิน เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมทางการเงินของกิจกรรมต่างๆเช่นการจัดหาเงินทุนการวางแผนและควบคุม
ทางการเงิน การวางแผนและควบคุมกําไรการจัดส่งสินค้าและบริการซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ
การจัดการคลังสินค้า การบริหารต้นทุนสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลัยฯ ท้องถิ่นท่ีมีที่ตั้งอยู่ในเขตการเกษตรและพ้ืนที่
ยุทธศาสตร์ในการผลิต การกําหนดต้นทุน การบริโภค การกระจายสินค้าท่ีมีความต้องการด้านเงินทุน การ
ให้คําปรึกษาด้านเงินทุน งบประมาณ นอกจากที่กล่าวมาวัฒนธรมท้องถิ่นของเมืองชากังราวและเมืองนคร
ชุมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะจึงเป็นหน้าที่ของลูกหลานเมืองกําแพงเพชรที่ต้องสืบสานประเพณี ความรู้ มา
บูรณาการกับการเรียน เพ่ือไม่ให้วัฒนธรรมอันดีงานสูญหาย ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะผลิตบัณฑิตด้าน
การเงินและการธนาคาร และเพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรภายนอกและร่วมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนให้
บัณฑิตมีคุณภาพโดยการไปศึกษาดูงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตลอดจนเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มี
ประสบการณ์ในวิชาชีพมาเป็นวิทยากรพิเศษส่งเสริมให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งในการพัฒนาบัณฑิต 

1.3 วัตถุประสงค ์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร ได้กําหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร สถานการณ์ใน
ปัจจุบันและสอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการและของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดังนี้  
  1.3.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการเงินและการธนาคาร สามารถ
บูรณาการความรู้ เพื่อพัฒนาวิสาหกิจ และท้องถิ่นได้ 

1.3.2 บัณฑิตสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ ตลอดจนการใช้วิชาชีพในการดําเนินธุรกิจด้วยตนเอง อย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และสืบสานประเพณีอันดีงาม  สามารถพัฒนาตนเอง ท้องถิ่น และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3.3 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการเงินและการธนาคารให้สามารถนําความรู้ที่ได้รับ เพ่ือเป็น
แนวทางในการศึกษาระดับสูงต่อไป 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มี
รายละเอียดของแผนการพัฒนายุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุงคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน 5 ปีนับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
 

2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคารให้
มีมาตรฐานตามเกณฑ์คุณวุฒิ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ตามท่ีกระทรวง ศึกษาธิการกําหนด
และสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 
 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการกําลังคน แรงงาน 
ความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชา
วิชาชีพในชุมชน สังคม ภาครัฐ
และภาคเอกชน เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาหลักสูตร 
-สํารวจความต้องการความรู้ 
ทักษะของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคารที่
ผู้ประกอบการต้องการเพื่อ
นํามาพัฒนาหลักสูตร 
-เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนและผู้ใช้บัณฑิตมามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
-ประสานความร่วมมือกับ 
ผู้ประกอบการในชุมชน สังคม
ท้องถิ่น ภาคธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม, สถาบัน
การเงิน, บริษัทเอกชน และ 
องค์กรอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องในการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางธุรกิจหรือรายวิชาสหกิจ
ศึกษา (ภาคผนวก ข) 
-ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ําเสมอ 
 
 

- รายงานผลการดําเนินงาน 
-รายงานผลการฝึกงานใน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางธุรกิจหรือรายวิชาสหกิจ
ศึกษา 
-นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 90 
ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียน
รายวิชาสหกิจศึกษาผ่านการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ร้อยละ 
90 
-สรุปผลการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 
-ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ทักษะความรู้ความสามารถใน
การทํางานของบัณฑิตโดยเฉลี่ย
ระดับ 3.5 จากระดับ 5 (รายงาน
วิจัยการประเมินหลักสูตร) 
- ผลการวิจัยประเมินหลักสูตร
และ มคอ.7 
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2. พัฒนาบุคลากร เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ให้ความรู้แก่นักศึกษา 
 

-อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรม
หลักสูตรเบื้องต้นเก่ียวกับ
เทคนิคการสอนการวัดและ
ประเมินผล 
-อาจารย์ทุกคนต้องเข้าอบรม
เกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 

-หลักฐานหรือเอกสารแสดงผล
การเข้าร่วมการอบรม 
-รายงานผลการประเมินการ
เรียนการสอนของอาจารย์ 
- วิจัยในชั้นเรียน 

3. พัฒนาบุคลากรด้านองค์ความรู้ 
ให้ก้าวทันต่อวิวัฒนาการและองค์
ความรู้ใหม่ๆในสาขาวิชาการเงินและ
การธนาคาร ทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ และสร้างเสริมประสบการณ์
การนําความรู้ด้านการเงิน การ
ธนาคารไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

-สนับสนุนบุคลากรในการ
พัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวทัน
วิวัฒนาการใหม่ 
-สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอน การสร้างสรรค์
งานวิจัยและการให้บริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 
-กําหนดให้นักศึกษาทํางาน
วิจัย/งานวิชาการท่ีสามารถนํา
ผลที่ได้มาใช้ในการดําเนินงาน
ได้จริงและเสริมสร้าง
ประสบการณ์การนําความรู้ไป
ใช้การปฏิบัติงานจริง 

-หลักฐานการส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม/การเข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนาวิชาการ 
-งานบริการวิชาการต่ออาจารย์
ในหลักสูตร 
-งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 
-งานวิจัยและงานวิชาการท่ี
นักศึกษาเป็นผู้จัดทําขึ้นเพ่ือ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานจริง 

4. พัฒนานักศึกษา -พัฒนานักศึกษาด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
- พัฒนาทักษะด้านการฝึก
ปฏิบัติ 
- อบรมเสริมประสบการณ์
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

-ผลการประเมินผู้เข้าร่วม
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในเรื่อง
ภาษาต่างประเทศ 
-  ผลการประเมินการฝึกปฏิบัติ
ภาคสนามของนักศึกษา 
- ผลการประเมินการอบรมเสริม
ประสบการณ์วิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ 

5. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ -สํารวจความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
อาจารย์และนักศึกษา 
-จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตามความต้องการของอาจารย์
และนักศึกษา 

-จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตามความต้องการ 
-ร้อยละความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ตามความ
ต้องการ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

 ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค ในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยที่ 1 
ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2   การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 อาจจะจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาใน การดําเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาท่ี  1 เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 
 ภาคการศึกษาท่ี  2  เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 
 ภาคฤดูร้อน           เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 (1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 (2) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรกําหนด 
  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา  

  โดยวิธีคัดเลือก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศการรับสมัครนักศึกษา เพ่ือเข้าศึกษาระดับ               
ปริญญาตรมีหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 2.3.1 นักศึกษามีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ไม่ดี 

 2.3.2 นักศึกษาที่เข้ามาเรียนมีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ํา 
 2.3.3 นักศึกษาใหม่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวได้ 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดกิจกรรมสอนเสริมสําหรับนักศึกษาท่ีมคีะแนนเรียนทางคณิตศาสตร์ต่ํา 
 2.4.2 จัดให้มีการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
 2.4.3 จัดให้มีการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพทางการเงินและการธนาคารหรือภาษาอังกฤษ
สําหรับชีวิตประจําวัน 
 2.4.4 แนะนําการวางเปูาหมายชีวิตเทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย  
 2.4.5 การแบ่งเวลาจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแล
นักศึกษา 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา/จํานวนนักศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา    40 40 

 
 2.6  งบประมาณตามแผน  

 รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ก. งบดําเนินการ      

1. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 130,000 138,710 147,440 153,260 153,260 
2. ค่าใช้จ่ายระดับคณะ 67,000 71,500 76,000 79,000 79,000 
3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 1,018,400 1,086,800 1,155,200 1,200,800 1,200,800 

รวม (ก) 1,215,400 1,297,010 1,378,640 1,433,060 1,433,060 
ข. งบลงทุน      

1. ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
รวม (ก+ข) 1,215,400 1,297,010 1,378,640 1,433,060 1,433,060 

จํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 30,385 16,212.62 11,488.67 8,956.63 8,956.63 

 หมายเหต:ุ ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่บุคลากร และงบประมาณด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้างจากงบประมาณแผ่นดิน 
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2.7 ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการ

ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

   3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต 

3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร   

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

  1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

  2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

     และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชา 1-4  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 

  1. กลุ่มวิชาแกน    24 หน่วยกิต 

  2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ   46 หน่วยกิต 
  3. กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

  4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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 3.1.3. รายวิชา 
 (1)  รหัสรายวิชา การกําหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบ ด้วย ตัวเลข
รหัสทั้งหมด 7 ตัวรายละเอียดได้จําแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  เลขตัวที่ 1-3  บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา 
  เลขตัวที่ 4     บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
  เลขตัวที่ 5     บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 

เลขที่ 1 หมายถึง กลุ่มวิชาการเงิน 
   เลขท่ี 2 หมายถึง กลุ่มวิชาการธนาคาร 
   เลขท่ี 3 หมายถึง กลุ่มวิชาหลักทรัพย์และการลงทุน 
   เลขท่ี 4 หมายถึง กลุ่มวิชาการประกันภัย 
   เลขท่ี 5 หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ 
   เลขที่ 6 หมายถึง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
   เลขที่ 7 หมายถึง ไม่มี 

เลขที่ 8 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
   เลขที่ 9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย สัมมนา ปัญหาพิเศษ และสถานการณ์ปัจจุบัน 
  เลขตัวที่ 6-7  บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 3 4 5 6 7 1 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

ลําดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา   
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  (2) รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เรียนรายวิชาตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 

บังคับเรียน   
 9 
6 

หน่วยกิต 
 หน่วยกิต 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท–ป–อ) 
  1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental English 
3(3-0-6) 

  1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 
 

3(3-0-6) 

  เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า    3   หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท–ป–อ) 
  1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 

Thai Language Usage Skills 
3(3-0-6) 

  1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 
Language and Communication for Specific 
Purposes 

3(3-0-6) 

  1561001 ภาษาญี่ปุุนเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese forCommunication 

3(3-0-6) 

  1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for  Communication 

3(3-0-6) 

  1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว 
Fundamental Chinese for Tourism 

3(3-0-6) 

  1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
Korean for Communication 

3(3-0-6) 

  1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 
Fundamental Burmese 

3(3-0-6) 

  1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

3(3-0-6) 

     
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท–ป–อ) 
  1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 

Human Behavior and Self-Development 
3(3-0-6) 

  1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making Skills 

3(3-0-6) 
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  รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท–ป–อ) 
  1511001 จริยธรรมกับมนุษย์ 

Ethics and Human Beings 
3(3-0-6) 

  1511002 ความจริงของชีวิต 
Facts of Life 

3(3-0-6) 

  1521001 พุทธศาสน์ 
Buddhism 

3(3-0-6) 

  1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 
Information for Study and Research 

3(3-0-6) 

  2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 
Aesthetics of Visual Arts 

3(3-0-6) 

  2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
Aesthetics of Performing Arts 

3(3-0-6) 

  2061001 สังคีตนิยม 
Music Appreciation 

3(3-0-6) 

  3501001 การพัฒนาภาวะผู้นํา 
Leadership Development 

3(3-0-6) 

  3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม 
Personality Development and the Art of 
Socializing 

3(3-0-6) 

     
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท–ป–อ) 
  2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 

History of Thai Society and Culture 
3(3-0-6) 

  2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง 
Public Mind and Civic Social Engagement  

3(3-0-6) 
 

  2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
Interdisciplinary Social Science for 
Development 

3(3-0-6) 
 

  2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 
Globalization and Localization 

3(3-0-6) 

  2521002 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

  2541001 มนุษย์ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
Human, Community, and Environment 

3(3-0-6) 
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  รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท–ป–อ) 
  2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 

Local Resource Management 
3(3-0-6) 

 
  2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 

Fundamental Knowledge on Thai Politics 
and Government 

3(3-0-6) 

  2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย 
Introduction to Laws 

3(3-0-6) 

  3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ 
Business Initiation 

3(3-0-6) 

  3531001 การเงินในชีวิตประจําวัน 
Finance in Daily Life 

3(3-0-6) 

  3541001 การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

  3591002 เศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

     
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 

และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชา 1.1-1.4             ไม่น้อยกว่า        3 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท–ป–อ) 
  1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 

Sports and Recreation for Quality of Life 
3(2-2-5) 

  1161002 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

3(2-2-5) 

  4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจําวัน 
Science and Technology for Daily Life 

3(3-0-6) 

  4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
Environments and Natural Resources  
Conservation 

3(3-0-6) 

  4071001 สุขภาพและสุขอนามัย 
Health and Health Care 

3(3-0-6) 

  4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 
Mathematicsin Daily Life 

3(3-0-6) 

  4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
Mathematics and Decision Making 
 

3(3-0-6) 
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  รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท–ป–อ) 
  4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 

Website Design and Development 
3(2-2-5) 

  4121006 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน 
Package Software for Application 

3(2-2-5) 

  5001001 เกษตรในชีวิตประจําวัน 
Agriculture in Daily Life 

3(3-0-6) 

  5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ 
Food for Health 

3(3-0-6) 

  5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 
Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 

 1.5 เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชา 1.1 - 1.4              ไม่น้อยกว่า          3 หน่วยกิต 
 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ                                              ไม่น้อยกว่า  92 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาแกนให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้                       24 หน่วยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  

Business English 1 
3(3-0-6) 

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  
Business English 2 

3(3-0-6) 

3531101 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(3-0-6) 

3532102 การภาษีอากรและกฎหมายธุกิจ 
Taxation and Business Laws 

3(3-0-6) 

3541101 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

3561101 องค์การและการจัดการ 
Organization and Management 

3(3-0-6) 

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Management 

3(3-0-6) 

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์ 
Principles of Economics 
 

3(3-0-6) 
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  2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                           46 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3521101 การบัญชี 1 

Accounting 1 
3(2-2-5) 

3521102 การบัญชี 2 
Accounting 2 

3(2-2-5) 

3531201 การเงินและการธนาคาร 
Finance and Banking 

3(3-0-6) 

3532104 ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน 
Monetary Theory and Policy 

3(3-0-6) 

3532202 
 

ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 
Financial Markets and Institutions  

3(3-0-6) 

3532401 การประกันภัยและสถาบันประกันภัย 
Insurance and Insurance Institutions  

3(3-0-6) 

3532501 
 

คณิตศาสตร์ทางการเงิน  
Mathematics of Finance 

3(3-0-6) 
 

3533105 การวางแผนกําไร 
Profit Planning 

3(2-2-5) 

3533203 การจัดการสินเชื่อ 
Credit Management       

3(3-0-6) 

3533301 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์  
Principles of Investment and Security 
Analysis  

3(3-0-6)      

3533502 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเงิน 
Statistics for Financial  Research     

3(2-2-5) 

3533601 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางการเงิน 
Financial Computer Application 

3(2-2-5) 

3534107 การวิเคราะห์ทางการเงิน 
Financial Analysis                 

3(2-2-5) 

3534108 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 
Financial Risk Management  

3(3-0-6) 

3534901 การวิจัยทางการเงินและการธนาคาร 
Research in Business Finance and Banking 

3(2-2-5) 

3534902 สัมมนาทางการเงินและการธนาคาร 
Seminar in Finance and Banking           

1(0-3-0) 

  



มคอ. 2                               

22 

 

  2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้        ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3522102 บัญชีต้นทุน1 

Cost Accounting1  
3(2-2-5) 

3522105 บัญชีต้นทุน 2 
Cost Accounting 2  

3(2-2-5) 

3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 
Intermediate Accounting 1 

3(2-2-5) 
 

3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2 
Intermediate Accounting 2 

3(2-2-5) 
 

3532103 การบริหารการเงิน 
Financial Management    

3(3-0-6) 

3533106 การจัดการโครงการทางการเงินและการวางแผน
ธุรกิจ 
Finance Project Management and Business 
Planning 

  3(2-2-5) 

3534204 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ 
International Finance and Banking 

3(3-0-6)   

3534109 การเงินสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ   
Finance for Entrepreneur in International 
Business 

3(3-0-6)                           

3534110 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน 
Financial Feasibility Study 

3(2-2-5)   

3534111 การเงินสําหรับธุรกิจชุมชน   
Finance for CommunityBusiness 

3(3-0-6) 

3543301 การจัดการการตลาด 
Marketing Management 

3(3-0-6) 

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
Quantitative Analysis 

3(3-0-6) 

3601101 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
Information Technology in  Business 
 

3(2-2-5) 
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       2.4 กลุ่มวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ           จํานวน 7 หน วยกิต 
           ให้เลือกเรียนจากแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือแผนสหกิจศึกษา 

                   แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3534801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเงินและการ

ธนาคาร  
Preparation for Professional Experience in 
Finance and Banking 

2(90) 

3534802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเงินและการ
ธนาคาร  
Professional Experience in Finance and 
Banking 

5(450) 

 
            แผนสหกจิศกึษา 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา  

Cooperative Education Preparation  
1(45) 

3503802 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education      

6(540) 

 
 3. หมวดวิชาเลือกเสร ี         ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 

  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา   
ปีที่  1 / ภาคการศึกษาที่  1 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
Xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป  3(3-0-6) 
Xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 
Xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป  3(3-0-6) 
3521101 การบัญชี 1 3(2-2-5) 
3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
3561101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

 
 

 
ปีที่  1 / ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
Xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป  3(3-0-6) 
Xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป  3(3-0-6) 
Xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป   3(3-0-6) 

3521102 การบัญชี 2 3(2-2-5) 
3531201 การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีที่  2 / ภาคการศึกษาที่  1 

 
 
 

ปีที่  2 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป  3(3-0-6) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป  3(3-0-6) 
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
3532202 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 3(3-0-6) 
3532104 ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน 3(3-0-6) 
3532501 คณิตศาสตร์ทางการเงิน  3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป  3(3-0-6) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป  3(3-0-6) 
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
3531101 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 
3532102 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
3532401 การประกันภัยและสถาบันประกันภัย 3(3-0-6) 
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีที่  3 / ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3533301 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3(3-0-6)      
3533105 การวางแผนกําไร 3(2-2-5)   
3533203 การจัดการสินเชื่อ 3(3-0-6) 
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
 
 

ปีที่  3 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3533502 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเงิน 3(3-0-6) 
3533601 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางการเงิน 3(2-2-5) 
3534901 การวิจัยทางการเงินและการธนาคาร 3(2-2-5) 
Xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
Xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 รวม 15 หน่วยกิต 
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กรณีเลือกเรียนในแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

ปีที่  4 / ภาคการศึกษาที่  1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3534107 การวิเคราะห์ทางการเงิน 3(2-2-5) 
3534108 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 3(3-0-6) 
3534801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเงินและการ

ธนาคาร 
2(90) 

3534902 สัมมนาทางการเงินและการธนาคาร 1(2-2-5) 
Xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 12 หน่วยกิต 
 
 

ปีที่  4 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3534802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเงินและการ

ธนาคาร 
5(450) 

 รวม 5 หน่วยกิต 
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กรณีเลือกเรียนแผนสหกิจศึกษา 
 

ปีที่  4 / ภาคการศึกษาที่  1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3534107 การวิเคราะห์ทางการเงิน 3(2-2-5) 
3534108 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 3(3-0-6) 
3534902 การวิจัยทางการเงินและการธนาคาร 3(2-2-5) 
3534902 สัมมนาทางการเงินและการธนาคาร 1(0-3-0) 
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(45) 

 รวม 16 หน่วยกิต 
 

ปีที่  4 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3503802 การเตรียมสหกิจศึกษา 6(540) 

 รวม 6 หน่วยกิต 
 
 
 
  3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
   ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก 
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
หมายเหตุ  ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจําหลักสูตร ในภาคผนวก ง 
 
 
 
 
 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

1 นางสาวศิริพร โสมคําภา อาจารย์ 
 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

(การเงิน) 
(การเงินและการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2552 
2547 

2 นางอนุธิดา เพชรพิมูล อาจารย์ บธ.ม. 
บธ.บ. 

(การเงิน)  
(การเงินการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

2552 
2550 

3 นางสาวอนันธิตรา ดอนบันเทา อาจารย์ 
 

บธ.ม. 
ศศ.ม. 
บช.บ. 

(การเงิน) 
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
(การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2555 
2551 
2545 

4 นางสาวคุณัญญา เบญจวรรณ อาจารย์ บธ.ม. 
บธ.บ. 

(การจัดการทั่วไป) 
(การเงินการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
สถาบันราชภัฏนครปฐม 

2551 
2546 

5 นายวิษณุเดช นันไชยแก้ว อาจารย์ ศม. 
บธ.บ 

(เศรษฐศาสตร์) 
(การเงินและการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 
2551 
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3.2.2 อาจารย์ประจํา 

 
 
 
 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ปีที่จบ

การศึกษา 
1 นางสาวศิริพร โสมคําภา อาจารย์ 

 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

(การเงิน) 
(การเงินและการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2552 
2547 

2 นางอนุธิดา เพชรพิมูล อาจารย์ บธ.ม. 
บธ.บ. 

(การเงิน)  
(การเงินการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

2552 
2550 

3 นางสาวอนันธิตรา ดอนบันเทา อาจารย์ 
 

บธ.ม. 
ศศ.ม. 
บช.บ. 

(การเงิน) 
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
(การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2555 
2551 
2545 

4 นางสาวคุณัญญา เบญจวรรณ อาจารย์ บธ.ม. 
บธ.บ. 

(การจัดการทั่วไป) 
(การเงินการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
สถาบันราชภัฏนครปฐม 

2551 
2546 

5 นายวิษณุเดช นันไชยแก้ว อาจารย์ ศม. 
บธ.บ 

(เศรษฐศาสตร์) 
(การเงินและการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 
2551 

6 นางถมรัตน์ ชื่นเชย 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

(บริหารธุรกิจ) 
(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยเกริก 

2543 
2529 

7 นายอนุ   ธัชยะพงษ์ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

บธ.ม. 
วท.บ. 

(บริหารธุรกิจ)  
(การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร        
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

2544 
2526 
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3.2.2.อาจารย์ประจํา(ต่อ) 

 
 
 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ปีที่จบ

การศึกษา 
8 นางสาววรภรณ์  โพธิ์เงิน 

 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
บธ.ม. 
บช.บ. 

(บัญชีการเงิน) 
(บัญชีการเงิน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาลัยหอการค้า 

2535 
2524 

9 นางเพชรา  บุดสีทา 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
 

กศ.ม. 
บธ.บ. 

(ยุทธศาสตร์การบริหารและ
การพัฒนา) 
(การวิจัยและพัฒนา
การศึกษา) 
(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร   
 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

2555 
 

2546 
 

2526 
10 นางราตรี  สิทธิพงษ์ 

 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
วท.ม. 
ศ.บ. 

(เศรษฐศาสตร์สหกรณ)์ 
(เศรษฐศาสตร์การคลัง) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2544 
2527 

11 นางเพ็ญศรี   จันทร์อินทร์ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
 

บธ.ม. 
ศศ.บ. 

(ยุทธศาสตร์การบริหารและ
การพัฒนา) 
(บริหารธุรกิจ) 
 (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 

2555 
 

2541 
2534 

12 น.ส.อิสรีย์ ด่อนคร้าม 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

(บริหารธุรกิจ) 
(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2546 
2536 
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3.2.2.อาจารย์ประจํา(ต่อ) 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ปีที่จบ

การศึกษา 
13 นางพัตราภรณ์ อารีเอ้ือ 

 
อาจารย์ บธ.ม. 

ศศ.บ. 
(บริหารธุรกิจ) 
(การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

2547 
2538 

14 นางวรรณพรรณ รักษ์ชน 
 

อาจารย์ บธ.ม. 
นศ.บ. 

(บริหารธุรกิจ) 
(การจัดการสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2544 
2540 

15 นายจิระ ประสพธรรม อาจารย์ บธ.ม. 
บธ.บ. 

(การตลาด) 
(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยเกริก  
สถาบันราชภัฏเทพสตรี 

2552 
2543 

16 น.ส.พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว 
 

อาจารย์ บธ.ม. 
บธ.บ. 

(การบัญชี) 
(การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

2552 
2549 

17 นางสาวชลธิชา  แสงงาม อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2552 
2543 

18 น.ส.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ 
 

อาจารย์ วศ.ม. 
วท.บ. 

(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2552 
2548 

19 นายวันชัย   เพ็งวัน อาจารย์ วท.ม. 
บธ.บ. 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

2552 
2544 

20 นายเอกวินิต  พรหมรักษา 
 

อาจารย์ บธ.ม. 
บช.บ. 

(การบัญชี) 
(การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

2553 
2550 
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3.2.1 อาจารย์พิเศษ 

ไม่มี 
 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 จากผลการสํารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน
วิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือรายวิชา
สหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดอยู่ในวิชาเฉพาะด้าน ซึ่งนักศึกษาทุกคนสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชานี้ เว้นแต่
กรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปฝึกในรายวิชาสหกิจศึกษาก็จะเป็นการอนุโลมให้ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพแทนได้ 
 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 1.2 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริตมี

จรรยาบรรณ 
2. ความรู้ 
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่

ศึกษา 
 2.2 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะในการรวบรวม ศึกษา คิดเชิงวิเคราะห์และวิพากษ์สรุปประเด็นปัญหา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชืนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้

รูปแบบของสื่อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 
 5.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และถ่ายทอดความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

    4.2  ช่วงเวลา 
4.2.1 วิชาสหกิจศึกษา ลงทะเบียนภาคที่ 2 ชั้นปีที่ 4 
4.2.2 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเงินและการธนาคาร  ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 

2 ของชั้นปีที่ 4 
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    4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
4.3.1 รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเงินและการธนาคารนักศึกษาจะต้อง

ปฏิบัติงานเต็มเวลา และมีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง 
4.3.2 รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

หรือจํานวน 16 สัปดาห์  
 

5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 
 
 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.มีความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
งามและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

1.1 การสอดแทรกในรายวิชาที่เรียน ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
สังคม ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้มีโครงการด้าน
คุณธรรม จริยธรรม แก่นักศึกษาทุกชั้นปี 

2.มีความรู้ด้านการเงินและการธนาคาร ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินอกจากนี้
นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่าง
เหมาะสมในการประกอบอาชีพและการศึกษา
ต่อในระดับสูง 

2.1 เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหาร การเงิน การธนาคาร มาเป็นอาจารย์
พิเศษ หรือเป็นวิทยากรร่วมบรรยายตามลักษณะ
ของแต่ละรายวิชา 
2.2 การมอบหมายงานในแต่ละวิชาที่ต้องนําความรู้
จากทฤษฎี และเครื่องมือทางการเงินมาประยุกต์ใช้
ในการประเมินโครงการลงทุนทางธุรกิจ  
2.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือ
ปฏิบัติภาคสนาม 

3. จิตบริการ 3.1 จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือปลูกฝังให้
นักศึกษามีจิตบริการ 

4. มีวินัยและความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นํา
และการทํางานเป็นทีม 

4.1 การจัดทําโครงงาน งานวิจัย การอภิปรายหรือ
การสัมมนาในชั้นเรียน การแสดงบทบาทสมมติ 
- การปฏิบัติงานเป็นทีมในชั้นเรียน 
- การฝึกปฏิบัติงานโครงการรายวิชาที่ผู้สอนกําหนด 
- ส่งเสริมให้มีการนําหลักการการบริหารจัดการเชิง
ประชาธิปไตยมาสร้างกิจกรรมในการเรียนการสอน 
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในลักษณะของกระบวนการ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
กลุ่ม บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ กติกาที่สามารถสร้าง
ความรับผิดชอบ เคารพและยอมรับสิทธิ เสรีภาพ 
ของสมาชิกกลุ่ม  

5. มีความรู้ทันสมัย และพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถใช้
ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพในการเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเงินและการ
ธนาคาร หรือการศึกษาต่อในระดับสูง 

5.1 จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวข้อง โดย
ใช้กรณีศึกษา, การอภิปรายในชั้นเรียน, สัมมนาใน
ชั้นเรียน,การแสดงบทบาทสมมต,ิโครงงานธุรกิจ
จําลอง, การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน, การค้นคว้างานวิจัย เพ่ือให้นักศึกษาฝึกฝน
วิธีการแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินและการธนาคาร 
 
5.2 จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและซักถามข้อ
สงสัยจากสถานประกอบการ 
- ส่งเสริมการสืบค้นข้อมูลในสื่อสารสนเทศและ
สร้างสรรค์สื่อประกอบการนําเสนอหน้าชั้นเรียน 
- ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการสอน                
ที่เหมาะสม 

6. มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การศึกษาค้นคว้า กําหนดประเด็นปัญหา เก็บ
รวบรวมข้อมูล ประมวล วิเคราะห์ และ
นําเสนอในรูปแบบต่างๆ โดยผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนักศึกษาสามารถใช้ภาษาได้
อย่างเหมาะสม 

6.1 มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเพื่อทํารายงาน 
โครงงานหรืองานวิจัย 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู ้
1. คุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ 
   1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
   1.3 มีความเสียสละ มีจิต
อาสา เป็นแบบอย่างท่ีดี มี
ความเข้าใจตนเอง  เข้าใจผู้อื่น 
เข้าใจสังคมไทยและสังคมโลก 
  1.4 รู้จักความจริงของชีวิต    
คุณค่าของความเป็นมนุษย์   
ดําเนินชีวิตโดยพื้นฐานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 ให้ความสําคัญในวินัย การ
ตรงต่อเวลา การส่งงานภายใน
เวลาที่กําหนด 
   1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม   
และแสดงถึง การมีเมตตา กรุณา 
และความเสียสละ 
   1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง สังคม 
   1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ 
/ มหาวิทยาลัย/ชุมชน 
   1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง  
ตามระเบียบข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 การขานชื่อ การให้
คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการ
ส่งงานตรงเวลา 
   1.2 พิจารณาจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
   1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 
 

2. ความรู ้
   2.1 มีความเข้าใจแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎีด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
   2.2 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และนําความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มาใช้ในชีวิตประจําวัน 
  2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
ภาษา 
 
 
 

2. ความรู ้
    2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ  
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
    2.2 มอบหมายให้ทํารายงาน 
    2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดู
งาน 

2. ความรู ้
    2.1 การประเมินจาก
แบบทดสอบด้านทฤษฎี   
สําหรับการปฏิบัติประเมินจาก
ผลงานและการปฏิบัติการ 
    2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
    2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู ้
3. ทักษะทางปัญญา 
 

    3.1 สามารถค้นหา
ข้อเท็จจริง   ทําความเข้าใจ 
ประเมินข้อมูลจากหลักฐาน
และนําข้อสรุป มาใช้ประโยชน์
ได้ 
    3.2 สามารถศึกษา 
วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน และ
เสนอแนวทางแก้ไข 

3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา (Problem Based  
Instruction) 
    3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก 
สถานการณ์จริง 
    3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริม
การคิด  วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ประเมินจากการรายงาน
ผลการดําเนินงานและการ
แก้ปัญหา 
    3.2 ประเมินผลการ
ปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
    3.3 ประเมินจากการทดสอบ 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  มีภาวะผู้นํา
และภาวะผู้ตามที่ดี มีความ
เข้าใจ วัฒนธรรมและสังคมท่ี
แตกต่าง มีความสามารถในการ
ทํางานและแก้ปัญหากลุ่มได้ 
    4.2 มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 กําหนดการทํางานกลุ่มโดย
ให้หมุนเวียนการเป็นผู้นําและ
ผู้รายงาน 
    4.2 ให้คําแนะนําในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสรกิจกรรมของ 
มหาวิทยาลัยฯ 
    4.3 ให้ความสําคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
    4.4  มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่าง  ๆ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ประเมินจากการรายงาน
หน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และ
นักศึกษา 
    4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
    4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
    4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลย ี
   5.1 มีทักษะทางคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจในการดํารงชีวิต 
  5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร 
ทั้งการฟัง พูด   อ่าน เขียน และ
เลือกใช้รูปแบบการนําเสนอได้
เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่าง 
ประเทศ 
 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลย ี
  5.1 สามารถใช้ ฐานข้อมูลและ
ข้อมูลเชิงตัวเลขในการวิเคระห์ 
  5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
ให้นักศึกษานําเสนอหน้าชั้น 
  5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนําเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
  5.4 ฝึกการนําเสนองานโดยเน้น
ความสําคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลย ี
 5.1 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู ้
   5.3 มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สืบค้น ค้นคว้าแหล่งข้อมูล  
ความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดถึง
รู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
 ความรับผิดชอบหลัก   

 
 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย                

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                  

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                

1561001 ภาษาญี่ปุุนเพื่อการสื่อสาร                

1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                

1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว                

1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                

1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน                

1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
               

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                

1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน ์                

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้นํา                

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม                

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์                

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย                

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง                

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน ์                

2521002 อาเซียนศึกษา                

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย                

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ                

3531001 การเงินในชีวิตประจําวัน                

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                

3591002เศรษฐกิจพอเพียง                

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                

1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                

1161002 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ                

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจําวัน                

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน                

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ                

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์                

4121006 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน                

5001001 เกษตรในชีวิตประจําวัน                

5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ                

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจําวัน                
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2.2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู ้
1.คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
   1.2 เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สังคม 
   1.3 ตระหนักในคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริตมีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
   1.4 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้
ตามสามารถทํางานเป็นทีมและ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งในองค์กร
ได้ และลําดับความสําคัญเคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

1.คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
ให้กับนักศึกษา เพ่ือปลูกฝัง
ระเบียบวินัยด้านการตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายที่
ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
   1.2 สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
โดยแสดงให้เห็นผลดีของการ
ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม 
   1.3 กําหนดให้มีความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุ่ม โดย
ฝึกให้รู้จักหน้าที่ของการเป็นผู้นํา
กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
 

1.คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1ประเมินจากการตรงเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน 
การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
   1.2 ประเมินจากการมีวินัยและ
พร้อมเพรียงของนักศึกษาในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   1.3 ปริมาณการกระทําทุจริตใน
การสอบ 
   1.4 ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

2.ความรู้ 
   2.1 มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา 
   2.2 สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ มาใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
โดยใช้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.ความรู้ 
   2.1 ใช้การสอนในหลากหลาย
รูปแบบมีการบูรณาการการเรียน
การสอน  โดยเน้นหลักการทาง
ทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติ
ในสภาพแวดล้อมจริง ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา  
   2.2 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้จาก
สถานประกอบการจริง โดยการศึกษาดู
งาน การอบรมสัมมนา กับหน่วยงาน
ภายนอก หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร 

2.ความรู้ 
   2.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค
เรียน และปลายภาคเรียน 
   2.2 ประเมินรายผล การศึกษาดู
งาน การเข้าร่วมอบรมสัมมนากับ
หน่วยงานภายนอก 
   2.3 ประเมินจากพัฒนาการ 
การเรียนรู้ของนักศึกษาจากการ
ปฏิบัติจริง 
   2.4 ประเมินรายงานทั้งรูปแบบ
รายงาน และการนําเสนอของ
นักศึกษา 

3.ทักษะทางปัญญา 
   3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
เป็นระบบ 
   3.2 ทักษะในการรวบรวม ศึกษา 
คิดเชิงวิเคราะห์และวิพากษ์สรุป
ประเด็นปัญหา 

3.ทักษะทางปัญญา 
   3.1 การใช้กรณีศึกษาทางธุรกิจ 
   3.2 การอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับ
ปัญหาทางธุรกิจ 
   3.3 มอบหมายให้นักศึกษา
จัดทําโครงการฝึกปฏิบัติการหรือ

3.ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ประเมินความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาตามกรณีศึกษา 
   3.2 ประเมินความรู้จากการ
อภิปรายกลุ่มหรือการนําเสนอหน้า
ชั้นเรียน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู ้
   3.3 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

กิจกรรมทางธุรกิจ 
 

   3.3 ประเมินจากการสรุป
รายงาน การนําเสนองานในชั้น
เรียนและการใช้แบบทดสอบ 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์
มาชี้นําสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม 
   4.2 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลายและสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ให้ความช่วยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในสถานการณ์ต่างๆ 
ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือ
ผู้ปฏิบัติงานได้          
   4.3 มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเองและรับผิดชอบ
งานที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้คิด
ริเริ่มในการพัฒนาและเรียนรู้ทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 มอบหมายงาน/โครงงาน/
งานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องในการพัฒนา
องค์กร/ชุมชน ท้องถิ่น/สังคม
พร้อมนําเสนอและ/หรือเผยแพร่
ต่อหน่วยงาน/สังคม/สาธารณชน 
   4.2 ให้จัดทําโครงการปฏิบัติการ
ทางธุรกิจ 
   4.3 ให้นักศึกษาทําโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างมนุษย
สัมพันธ์และความรับผิดชอบ
ร่วมกับบุคคล/หน่วยงาน ทั้ง
ภายในและภายนอก 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 สังเกตจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษา  
   4.2 ประเมินผลการจัดทํา
โครงการปฏิบัติการทางธุรกิจ 
ตลอดจนประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 
   4.3 ประเมินผลการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่ทําร่วมกับ
บุคคล/หน่วยงานภายในและ
ภายนอกและความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการ
เขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 
   5.2 สามารถใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสาร เพ่ือวิเคราะห์เชิง
พรรณนาและเชิงปริมาณ 
   5.3 สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ และถ่ายทอดความคิด
ได้อย่างมีประสทิธิภาพผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 การวิเคราะห์และการ
สื่อสารในระหว่างการสอน ซึ่ง
นักศึกษาสามารถแก้ปัญหา 
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธี
แก้ปัญหา อาจมีการวิจารณ์ในเชิง
วิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่ม
นักศึกษา 
   5.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้
นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์
จําลอง และสถานการณ์เสมือน
จริง และนําเสนอการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 ประเมินจากเทคนิคการ
นําเสนอรายงานตามหลักทฤษฎี 
การเลือกใช้รูปแบบของการสื่อสาร
การนําเสนออย่างเหมาะสม 
   5.2 ประเมินจากความสามารถ
ในการอธิบายถึงข้อจํากัดและ
เหตุผลในการอภิปราย กรณีศึกษา
ต่างๆ และการนําเสนอต่อชั้นเรียน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู ้
หลากหลายสถานการณ์ 
    5.3 มอบหมายงานให้นักศึกษา
ค้นคว้า และนําเสนอโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
ความรับผิดชอบหลัก   

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

หมวดวิชาแกน 

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                 

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                 

3531101 การเงินธุรกิจ                 

3532102 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ                 

3541101 หลักการตลาด                 

3561101 องค์การและการจัดการ                 

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์                 

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์                 
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

หมวดวิชาบังคับ 

3521101 การบัญชี 1                 

3521102 การบัญชี 2                 

3531201 การเงินและการธนาคาร                 

3532104 ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน                 

3532202 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน             
    

3532401 การประกันภัยและสถาบันประกันภัย                 

3532501 คณิตศาสตร์ทางการเงิน             
    

3533105 การวางแผนกําไร          
  

     

3533203 การจัดการสินเช่ือ                 

3533301 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย ์          
  

     

3533502 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเงิน                 

3533601 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางการเงิน             
    

3534107 การวิเคราะห์ทางการเงิน             
    

3534108 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน             
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

3534901 การวิจัยทางการเงินและการธนาคาร                 

3534902 สัมมนาทางการเงินและการธนาคาร             
    

หมวดวิชาเลือก 

3522102 บัญชีต้นทุน1                 

3522105 บัญชีต้นทุน 2                 

3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1                 

3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2                 

3532103 การบริหารการเงิน             
    

3533106 การจัดการโครงการทางการเงินและการวางแผนธุรกิจ                 

3534204 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ                 

3534109 การเงินสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ                   

3534110 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน                 
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

3534111 การเงินสําหรับธุรกิจชุมชน                 

3543301 การจัดการการตลาด                 

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ                 

3601101 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ                 

หมวดวิชาฝึกประสบการวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา                 

3503802 สหกิจศึกษา                 
3534801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเงินและการ
ธนาคาร                 

3534802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเงินและการ
ธนาคาร                 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค 

โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับคะแนน  ความหมาย   ค่าระดับคะแนน  
 A    ดีเยี่ยม (Excellent)  4.00 
 B+    ดีมาก (Very Good)  3.50 
 B    ดี (Good)   3.00 
 C+    ดีพอใช้ (Fair Good)  2.50 
 C    พอใช้ (Fair)   2.00 
 D+    อ่อน (Poor)   1.50  
 D    อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 
 E    ตก (Fail)   0.00 
 กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร กําหนดแนวทางการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ฉบับประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้  

1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามท่ีปรากฏใน 
มคอ.5) ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

3. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธี
หนึ่ง หรือหลายวิธี ต่อไปนี้  

4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
รายวิชา 

4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชา 
4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการ

เรียนรู้แต่ละด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้านที่ระบุ 
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4.5 วิธีอ่ืนๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
 สําหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร  ใช้ผลการประเมินจากการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
 1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม  
 2. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรียน
เพ่ิม 
 3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00  
 4. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ํากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน  
 5. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม ่
 1.1 มีการจัดการปฐมนิเทศสําหรับอาจารย์ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของหลักสูตร คณะและ 
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานองค์กร 
 1.2 มีการแนะนําหลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผล และหน้าที่ คุณธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 1.3 ชี้แจงปรัชญา  วัตถุประสงค์  และเปูาหมายของหลักสูตร  มอบเอกสารที่เก่ียวข้อง  เช่น  
รายละเอียดหลักสูตร  คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์  กฎระเบียบต่างๆ 
 1.4  อบรมเทคนิควิธีการสอน  การใช้สื่อ  การวัดประเมินผล  การวิเคราะห์ผู้เรียน  การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอน  การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
 1.5  กําหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้คําแนะนําปรึกษา  
 1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เช่น การอบรมหรือศึกษา ดูงานด้าน
วิชาการต่างๆ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิ์ผลให้สูงยิ่งขึ้น 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แกค่ณาจารย ์
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1  จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล 
 2.1.2  การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วม
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
 2.1.3  การจัดทําเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้  
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 2.1.4  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ เช่น การวิจัย การทําผลงานทางวิชาการ การ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อหรือการอบรมระยะสั้น 
 2.1.5 สนับสนุนให้คณาจารย์ทําการวิจัยค้นคว้า เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ที่จะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
 2.1.6 สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อให้ระดับท่ีสูงขึ้น เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพทางวิชาการ
และคุณวุฒิจนถึงระดับสูงสุด 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  
 2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
 2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการเงิน  
 2.2.3 ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัยการนําเสนอผลงานวิชาการ การศึกษาดูงานและ
สัมมนา เป็นต้น  
 2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ/ มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
 2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ/ มหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศเม่ือมีโอกาส 
 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 เพื่อเป็นการประกันคุณภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้กําหนดแนวทางการบริหารงานและการดําเนินงานในด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1. การบริหารหลักสูตร 
  1.1 กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับคณะกรรมการโปรแกรมวิชาดําเนินการ
บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2548 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
  1.2 กําหนดให้มีการจัดเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
  1.3 กําหนดระบบการรับนักศึกษา โดยกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของหลักสูตร และมีเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกที่โปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษา 
เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุ่งมั่นที่จะเรียน
และมีเวลาเพียงพอเพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้หาก
นักศึกษาที่รับเข้ามีคุณลักษณะที่ยังไม่พึงประสงค์ หลักสูตรจะจัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 
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  1.4 จัดให้มีการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตรและจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําทุกปีการศึกษา 
  1.5 จัดและทบทวนให้มีอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
  1.6 จัดระบบการวางผู้สอนที่คํานึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง 
  1.7 กําหนดให้ผู้สอนจัดทํารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
ก่อนเปิดภาคเรียน 
  1.8  กําหนดให้ผู้สอนใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้สอนมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  1.9 จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและแจ้งให้ผู้สอนทราบ
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
  1.10 กําหนดให้ผู้สอน จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน  30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
  1.11 กําหนดให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ในแต่ละรายวิชาเพ่ือให้
เป็นไปตามแผนการประเมินผล การเรียนรู้รวมทั้งกําหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 
  1.12 หลักสูตรจะดําเนินการ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60  วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  และมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร อย่างต่อเนื่อง  
  1.13 จัดให้มีการสํารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา และความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรของอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
  2.1 การบริหารงบประมาณ 
  มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณสําหรับการบริหารหลักสูตร  การพัฒนาบุคลากร 
การจัดหาวัสดุการศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาแต่ละหลักสูตรอย่างเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรสามารถบริหารหลักสูตร
เป็นไปตามปรัชญาของหลักสูตรที่กําหนด 
  2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญในภาพรวมของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มีทรัพยากรขั้นต่ําเพ่ือ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
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2.2.1 อาคารสถานที่เรียน 
  อาคาร 11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

  
 2.2.2 อุปกรณ์การสอน 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 

2.2.3 ห้องสมุด 
 หนังสือ ตําราเรียน วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา 

2.2.3.1 หนังสือ 
   (1) หนังสือ ตํารา ด้านการเงินและการธนาคาร 53 เล่ม 
   (2) วารสารวิชาการด้านการเงินการธนาคาร ด้านเศรษฐศาสตร์ 20 เล่ม 
   (3)  หนังสือที่เก่ียวกับบริหาร เศรษฐศาสตร์ 20 เล่ม 
  2.2.3.2  วารสารทางการเงินการธนาคารและบริหารธุรกิจจํานวน 30 รายการ 

 2.2.3.3  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   (1) ฐานข้อมูลสําเร็จรูป (CD-ROM)  จํานวน 50 รายการ 
   (2) ฐานข้อมูลเต็มรูป (Full Text)จํานวน 50 รายการ  

 
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 2.3.1 มหาวิทยาลัยและคณะกําหนดให้มีการสํารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และสิ่งสนับสนุนทางกายภาพที่จําเป็น จากอาจารย์ผู้สอน เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด 
หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พื้นที่/สถานที่สําหรับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์   

 2.3.2  มหาวิทยาลัยและคณะจัดบริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ รายการ จํานวนที่มีอยู่แล้ว 
1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 55 เครื่อง 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 1 เครื่อง 
3 เครื่องรับโทรทัศน์ 1 เครื่อง 
4 เครื่องเล่นวีดีทัศน์ 1 เครื่อง 
5 เครื่องฉายทึบแสง 1 เครื่อง 
6 โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง 
7 จอรับภาพ 1 จอ 
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  2. 4.1 มหาวิทยาลัยสํารวจและสรุปแหล่งทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายใน

มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ทุกหลักสูตรได้ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
  2.4.2  มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ในแต่ละรายวิชาทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษาซึ่งประเมินพร้อมกับการประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ 

  2.4.3 หลักสูตรจัดให้มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และเสนอผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับปรุงต่อไป 

3. การบริหารคณาจารย ์
3.1 การรับอาจารย์ใหม ่

 หลักสูตรกําหนดระบบการรับอาจารย์ใหม่  โดยพิจารณาถึงแผนความต้องการอัตรากําลังของ
หลักสูตร และกําหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.  2548 ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรและประสบการณ์ท่ีจําเป็นเพื่อให้ได้
อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ โดยเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย 
 

 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการโปรแกรมวิชา มีการบริหารหลักสูตรอย่างมี
ส่วนร่วมผ่านการประชุมปรึกษาหารือตลอดปีการศึกษา เพ่ือดําเนินการในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น 
 3.2.1 การจัดทําแผนอัตรากําลังและแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 3.2.2 การประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจําหลักสูตรและคณะกรรมการโปรแกรมวิชาเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  ทั้งก่อนเปิดภาคการศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา 
และเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาและสิ้นปีการศึกษา โดยดําเนินการให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ  (PDCA) อย่าง
ต่อเนื่อง 
 3.2.3 กําหนดให้มีคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบจากอาจารย์ประจําหลักสูตรและคณะกรรมการ
โปรแกรมวิชาเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแต่
ละรายวิชา 
 3. 2.4 ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา
เพ่ือให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และให้ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามคําแนะนําของโปรแกรมวิชา โดยพิจารณาจากประวัติ
การศึกษาที่ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง หรือผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทํางานตรงกับเนื้อหาของรายวิชา 
ทั้งนี้หลักสูตรจัดให้อาจารย์ประจําทําหน้าที่สังเกตการสอนเพ่ือนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในรายวิชาของตน 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 - หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน  

5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
  5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา 
   1. มหาวิทยาลัยมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา สําหรับทําหน้าที่ในการติดตาม ดูแลและให้
คําปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาผ่านการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
และผ่านกระบวนการของหลักสูตร รวมทั้งสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด    
   2. มีกระบวนการสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษา 
   3. จัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้นักศึกษาท้ังประเภททุนให้เปล่าและทุนกู้ยืม  
   4. ส่งเสริมให้นักศึกษามีงานทําระหว่างเรียน 
   5. จัดระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลังสําเร็จการศึกษา  

   6. จัดให้มีชั่วโมงเข้าพบอาจารย์ปรึกษา อย่างน้อย 4 ครั้งต่อภาคเรียน 
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 กรณีที่นักเรียนมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นบันทึกข้อความถึง
อาจารย์ผู้สอนเพื่อขอดูหลักฐานในการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้  

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
6.1 หลักสูตรจัดให้มีการสํารวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาในระหว่างการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพและคุณลักษณะบัณฑิตที่คาดหวัง จากผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา 

6.2 หลักสูตรจัดให้มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกปีการศึกษา 

6.3 หลักสูตรจัดให้มีการสํารวจภาวะการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายใน 1 
ปี หลังจากสําเร็จการศึกษาทุกปีการศึกษา 

6.4 หลักสูตรจัดให้มีการประเมินหลักสูตร รวมถึงสํารวจข้อมูลที่แสดงความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาประเทศนโยบายของรัฐบาลและความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม ก่อนที่จะ
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือนําผลการประเมินไปเป็นข้อมูลสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบ
ต่อไป 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 
  

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ต่อปี        

X X X X X 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ต่อปี 

- - - - - 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร น้อยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

หมายเหตุ : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคารไม่มีบุคคลากรสายสนับสนุน 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1.1.1 ก่อนสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะและวางแผนการสอนสําหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 
  1.1.2 ขณะดําเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอน
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาโดยสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 
  1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.3) 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม  (stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียนผู้สอนผู้ปกครองศิษย์เก่าผู้ใช้

บัณฑิตผู้ประกอบการ 
 2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
 2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้สําเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) 

ภายหลังสําเร็จการศึกษาทุก 5 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 มีการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุใน
หมวดที ่7 ข้อ 7  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษาปรับปรุงกลยุทธ์
การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนทํารายงานผลการดําเนินงานรายวิชา
เสนอประธานโปรแกรม 
 4.2 อาจารย์ผู้หลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายใน 

 4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตรพิจารณาทบทวนผลการ
ดําเนินงานและวางแผนปรับปรุงการดดําเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป  
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คําอธิบายรายวิชา 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
รหัสวิชา   ชื่อและคําอธิบายรายวิชา       น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6)  
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึก
ปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระสําคัญ  โดยนําเสนอผล
การศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
   
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
   
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6)  
  Fundamental Englis 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์  
 
1561001 ภาษาญี่ปุุนเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 
  ความหมายของคําศัพท์และสํานวนภาษาญี่ปุุนในบทสนทนาเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 
ฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคําศัพท์ และสํานวนภาษาญี่ปุุนในบทสนทนา
เรื่องท่ัวไปในชีวิตประจําวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจําวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาญี่ปุุนได้ใน
สถานการณ์จริง 
 
1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียงการฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจําวันเบื้องต้น ตามหลัก
ไวยากรณ์เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ 
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา       น(ท–ป–อ) 

1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  คําศัพท์ สํานวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้สําหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร 
ร้านอาหาร การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการ
เป็นเจ้าของประเทศท่ีดี  

1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของคําศัพท์และสํานวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจําวัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคําศัพท์ และ
สํานวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจําวัน เพื่อ
สามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง 
 
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน คําศัพท์และสํานวน
ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  

1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของคําศัพท์และสํานวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวัน 
ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคําศัพท์ และสํานวน
ภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจําวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาพม่าได้ใน
สถานการณ์จริง 
 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทาง
ชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ 
การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การทํางานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท–ป–อ) 
1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผลการวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การ
ประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจําวัน 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความสําคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่สําคัญทางปรัชญาและศาสนาสําหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
 
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การดํารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การนําเอาความจริง
และหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาพัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
 
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6)  
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะสําคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมสําคัญ
ต่างๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
 
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า      3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความสําคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิงและการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท–ป–อ) 
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เก่ียวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรง
บันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้
องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และ
นําไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
 
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจําแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความสําคัญของการ
รับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
 
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวง
ดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่สําคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่อง
บางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 

3501001 การพัฒนาภาวะผู้นํา       3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความสําคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นํา การพัฒนาภาวะ
ผู้นํา การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญกําลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความ
ขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง 

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing 
  ความหมาย ความสําคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน 
การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
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1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท–ป–อ) 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
สังคมไทย เงื่อนไขหรือปัจจัยที่กําหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยร่วมสมัย 

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่จิตสํานึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะทาง
สังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมี
คุณธรรม จริยธรรม แนวคิดหลักการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบ
ที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง 
   
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
  Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่สําคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิด
มุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตสํานึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา 
ศาสนาสําหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์     3(3-0-6) 
  Globalization and Localization  
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และ
สังคมหลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและ วิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
   
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความสําคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร 
การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท–ป–อ) 
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและ
ความยั่งยืน 
 
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย 
การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆของกฎหมาย การใช้
และการยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
 
3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการ
ประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการ
ปรับปรุงธุรกิจ 
 
3531001 การเงินในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจําวันสําหรับบุคคลและครอบครัวเพ่ือ
อนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน 
การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท–ป–อ) 
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฏีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เก่ียวกับความพร้อมในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เก่ียวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ 
 
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy 
  ความหมาย หลักการ และแนวทางการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง 
การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือให้รู้จักความจริงของชีวิต การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ดํารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท–ป–อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความสําคัญและความจําเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 

1161002 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกกําลังกายหลักการและ
ขั้นตอนของการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้าน 
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกกําลังกาย
อย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกกําลังกาย การฝึกการออกกําลังกายในสถานบริการออก
กําลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจําวัน     3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจําวัน 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท–ป–อ) 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสําคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบันในประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 
4071001 สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การปูองกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การ
ส่งเสริมสุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมกําเนิด  อุบัติเหตุและการปูองกัน  
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจํานอง การจํานําและการขายฝาก การคํานวณ
ภาษีคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน   

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การ
วัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น กําหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
 
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology  

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและ
จริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์      3(2-2-5) 
  Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับ
ระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท–ป–อ)
4121006 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน    3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลคํา โปรแกรมด้านการนําเสนอผลงาน และโปรแกรม
กระดานคํานวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจําวัน 

5001001 เกษตรในชีวิตประจําวัน        3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความสําคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช  
การผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชดําริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทาง
การเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health 
  อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคท่ีเกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่งปนเปื้อน
ในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลากอาหารและ
ฉลากโภชนาการ 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
  Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเก่ียวกับเทคโนโลยีที่นํามาใช้ในชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือก
ในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบํารุง 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท–ป–อ) 
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1       3(3-0-6) 

Business English 1 
 ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ โดยเน้นทักษะการสื่อสารระหว่างองค์กร ศัพท์และสํานวนทาง
ธุรกิจที่ใช้ในสถานการณ์หรือองค์กรที่แตกต่างกัน ศัพท์เฉพาะองค์กร การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
รวมทั้งศึกษาเอกสารทางธุรกิจ 

1551403    ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2       3(3-0-6)    
Business English 2 
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน :  1551402  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  
การใช้ภาษาในระดับที่กว้างข้ึน โดยเน้นการใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจทั้ง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย เช่น การนําเข้าและการส่งออก การ
ขนส่งสินค้า การเงิน การธนาคาร การโรงแรม 

3521101  การบัญชี 1        3(2-2-5)  
  Accounting 1 
  แนวคิด ทฤษฎีและวิวัฒนาการทางการบัญชี ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี
ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินหลักการและวิธีการบันทึก
บัญชีตามหลักการบัญชีคู่การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะและการผ่าน
รายการไปยังบัญชีแยกประเภทการปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวดการจัดทํางบทดลองกระดาษทําการ
การจัดทํารายงานทางการเงินของกิจการให้บริการ และซื้อขายสินค้า คําศัพท์เฉพาะทางด้านการบัญชี 

3521102  การบัญชี  2        3(2-2-5) 
  Accounting 2 
  วิชาที่ต้องสอบผ่าน :3521101 การบัญชี 1  

การบัญชีเกี่ยวกับระบบใบสําคัญและระบบเงินสดย่อย การทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคาร  การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การคํานวณค่าเสื่อมราคาตาม
วิธีต่างๆ     การคํานวณราคาทุนของสินค้าคงเหลือ ภาษีมูลค่าเพ่ิม การบัญชีอุตสาหกรรม การบัญชี
เกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐและกิจการที่ไม่ได้แสวงหาผลกําไร 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท–ป–อ) 
3531101 การเงินธุรกิจ       3(2-2-5)  

Business  Finance 
รายวิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521101 การบัญชี 1 หรือ 3521103 หลักการบัญชี 

 หลักการ เปูาหมายและหน้าที่ด้านการเงิน โดยเน้นเทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการคํานวณ 
การวิเคราะห์ผลการคํานวณ การวางแผนทางการเงิน การคํานวณมูลค่าของเงินตามระยะเวลา การจัดการ
เงินทุนหมุนเวียน การจัดการงบลงทุน ปัจจัยดอกเบี้ยเพื่อการตัดสินใจ การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะ
ยาวในตลาดเงินและตลาดทุน ต้นทุนและนโยบายเงินปันผล การรวมและการเลิกกิจการและให้นักศึกษา
ฝึกการวิเคราะห์ธุรกิจ 

3532102 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ     3(3-0-6) 
Taxation and Business Laws 

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หลักการขอภาษีอากรตามหลักประมวลรัษฎากรไทย 
ตลอดจนเข้าวิธีการและหลักการคํานวณภาษีอากรประเภทต่าง ๆ อันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี
เงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์และภาษีอ่ืนที่เกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจน
ศึกษาถึงหลักกฎหมายทั่วไปที่เก่ียวกับการจัดตั้งธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น บริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วน 
เป็นต้น และหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญาและแรงงานสัมพันธ์ 

3541101  หลักการตลาด        3(3-0-6)  
Principles of Marketing 
บทบาทและความสําคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม และเศรษฐกิจ พัฒนาการของ

แนวความคิดการตลาดกิจกรรมและหน้าที่ต่าง ๆ ทางการตลาด ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแต่ละตลาด 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดส่วนประสมทางการตลาด  กลยุทธ์สําหรับส่วนประสมการตลาด การ
ประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรมการตลาด 

3561101 องค์การและการจัดการ      3(3-0-6) 
Organization and Management 

  ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ์และ
แนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและ
หน้าที่สําคัญของฝุายบริหารทุก ๆ ด้าน ในแง่การวางแผน การจัดคนเข้าทํางาน การสั่งการ การจูงใจ
คนทํางาน การควบคุมปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุเปูาหมาย และนโยบายที่ตั้งไว้ 
 
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6) 

Strategic Management 
  แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและการ
บริหารทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์การกําหนดเปูาหมายของธุรกิจ กระบวนการ และ
เทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท–ป–อ) 

3591101  หลักเศรษฐศาสตร์       3(3-0-6)  
Principles of Economics     
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น พฤติกรรม

ผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต การกําหนดราคาในตลาด รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง 
การค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
   2.2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ  
รหัสวิชา         ชื่อและคําอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
3531201 การเงินและการธนาคาร       3(3-0-6)  

Finance and Banking  
  ลักษณะและบทบาทของการเงินและการธนาคารในระบบเศรษฐกิจ พัฒนาการของ
ระบบเศรษฐกิจ มาตรฐานเงินตรา ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ภาวะการเงิน การดําเนินงานของ
ธนาคารพาณิชย์ การบริหารเงินทุนของธนาคารพาณิชย์ 

3532104 ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน      3(3-0-6) 
Monetary Theory and Policy   

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3591101 หลักเศรษฐศาสตร์ 
  ศึกษาทฤษฎีและความต้องการถือเงิน ( Demand of Money)ของนักเศรษฐศาสตร์ยุค
ต่างๆ เช่นยุคคลาสสิคเคนส์ และนักเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ ทฤษฎีปริมาณเงิน ตัวแปรการเงิน เช่น 
ดอกเบี้ย มาตรการ และนโยบายทางการเงิน ศึกษานโยบายการเงินและนโยบายการคลังของประเทศไทย 

3532202 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน     3(3-0-6)  
Financial Markets and Institutions  

  โครงสร้าง ลักษณะและบทบาทของตลาดการเงิน ตลาดเงิน และตลาดทุน อนุพันธ์
ทางการเงิน ลักษณะของสินทรัพย์ทางการเงิน อุปสงค์ อุปทานของสินทรัพย์ทางการเงินในตลาดการเงิน 
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน หลักการและขอบเขตการดําเนินงาน
ของธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจ รวมถึงสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร 

3532401 การประกันภัยและสถาบันประกันภัย     3(3-0-6) 
Insurance and Insurance Institutions      
ลักษณะและประเภทการเสี่ยงภัย ความเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดข้ึนแก่บุคคล ธุรกิจ

และองค์การต่าง ๆ หลักการประกันภัย ความรู้เบื้องต้นของการประกันภัยแขนงต่าง ๆ วิธีการจัดการ
ความเสี่ยงภัย ประโยชน์ที่จะได้รับจากประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหาย ตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวกับการประกันภัยในส่วนที่คุ้มครองผู้เอาประกันโครงสร้าง ลักษณะและบทบาทการดําเนินงานของ
สถาบันประกันภัย และปัญหาที่เกิดกับสถาบันประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามข้อเท็จจริงและ
สภาพการณ์ในประเทศไทย 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท–ป–อ) 

3532501 คณิตศาสตร์ทางการเงิน       3(3-0-6) 
  Mathematics of Finance 
  หลักการคํานวณท่ีใช้ในตลาดการเงินโดยทั่วไป เช่น เงินต้น เงินรวม ระยะเวลาการลงทุน  
อัตราดอกเบี้ย หลักการคํานวณการจ่ายรายงวด การหาอัตราผลตอบแทนของการลงทุน การคํานวณหนี้
คงเหลือ ราคาของพันธบัตร และราคาของหุ้นสามัญ หลักการคํานวณหาราคาของสินทรัพย์ที่มีความเสื่อม
ค่า เช่น รถยนต์ อาคาร เป็นต้น 

3533105 การวางแผนกําไร        3(2-2-5)   
Profit  Planning               

  แนวความคิดของการบริหารกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมกําไร 
เพ่ือเป็นพื้นฐานในการวางแผนการบริหารระยะสั้น ระยะยาว ขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน 
และการจัดทํางบประมาณ เพื่อใช้ควบคุมให้การดําเนินงานของกิจการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยการ
จัดทํางบประมาณชนิดต่างๆ การวิเคราะห์ผลต่างจากงบประมาณการให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเขียนแผน
งบประมาณ 

3533203 การจัดการสินเชื่อ      3(3-0-6)  
Credit Management        

  ความหมาย  ความสําคัญและประเภทของสินเชื่อ  การกําหนดนโยบายในการให้สินเชื่อ
การวิเคราะห์การจัดการ  การควบคุมและการติดตามสินเชื่อ  แนวปฏิบัติในการเรียกเก็บหนี้ การจัดการ
สินเชื่อที่มีปัญหาข้อปฏิบัติทางกฎหมายที่เก่ียวกับสินเชื่อ 
 
3533301 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์    3(3-0-6)  

          Principles of Investment and Security Analysis 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธุรกิจ 

  ความสําคัญของการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ  ประเภทของหลักทรัพย์ แนวความคิดท่ี
จําเป็นสําหรับการตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ปัจจัยที่มีผลต่อระดับราคาหลักทรัพย์ 
การประเมินราคาหลักทรัพย์ ความเสี่ยง ความพอใจในความเสี่ยง การคํานวณหาอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน นโยบายการลงทุนอันมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้มาซึ่งอัตราผลตอบแทนที่ต้องการในระดับความ
เสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ 

3533502 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเงิน     3(2-2-5) 
  Statistics for Financial Research 
  การประมาณค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรทางการเงิน โดยใช้แบบจําลองเศรษฐมิติ การ
ประยุกต์วิธีเศรษฐมิติมาใช้สร้างแบบจําลองทางการเงินในประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการ
วิจัยทางการเงิน 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท–ป–อ) 

3533601 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางการเงิน    3(2-2-5)  
Financial Computer Application 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธุรกิจ 
          3533301 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

  การนําเอาโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา การตัดสินใจการสร้าง
โมเดลทางการเงิน เช่น แบบจําลองการตัดสินใจจ่ายลงทุน  การจัดการลูกหนี้ การบริหารสินค้าคงเหลือ 
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน  การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ เป็นต้น  

3534107 การวิเคราะห์ทางการเงิน      3(2-2-5) 
Financial Analysis                 

  รายงานทางการเงิน เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางการเงินของธุรกิจ 
โดยอาศัยข้อมูลจากงบการเงินย้อนหลัง ศึกษาข้อมูลหรือข้อจํากัดของงบการเงินที่มีต่อการวิเคราะห์ทาง
การเงิน วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนจากการวิเคราะห์ทางการเงินและให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ 

3534108 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน      3(3-0-6) 
Financial Risk Management  

  ความหมายและประเภทของความเสี่ยงทางการเงินปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสี่ยงทาง
การเงินข้ันตอนและวิธีการบริหารความเสี่ยงทางการเงินเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและการปูองกันความเสี่ยงทางการเงิน 

3534901 การวิจัยทางการเงินและการธนาคาร      3(2-2-5) 
Research in Business Finance and Banking 

  บทบาท ความสําคัญ ประโยชน์ของการวิจัยการเงินและการธนาคาร ลักษณะรูปแบบ
การวิจัยการเงินและการธนาคาร กระบวนการและข้ันตอนการดําเนินการวิจัย การออกแบบการวิจัย  การ
กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการประมวลผล การ
นําเสนอการวิจัย การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

3534902 สัมมนาทางการเงินและการธนาคาร    3(2-2-5) 
Seminar in Finance and Banking             
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธุรกิจและ 3533406 การจัดการสินเชื่อ  

  การใช้ทักษะความรู้ทางการเงินและการธนาคาร ในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับ
ปัญหาและประเด็นต่าง ๆ จากกรณีศึกษาทางการเงินธุรกิจ ทําการวิเคราะห์ แสดงความคิด อภิปรายใน
กลุ่ม และตัดสินใจตามหลักการ ทฤษฏี และความเหมาะสมตามสถานการณ์ โดยวิธีการจัดทํารายงาน การ
นําเสนอและการอภิปรายในชั้นเรียน 
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   2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือก  
 

รหัสวิชา         ชื่อและคําอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
3522102  การบัญชีต้นทุน  1       3(2-2-5)  
  Cost  Accounting 1 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102การบัญชี 2 
  ความสําคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุน และการบัญชีบริหารในองค์กรธุรกิจ 
ความหมายของต้นทุนต่างๆ ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน 
ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทํา ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชี
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และต้นทุน
ฐานกิจกรรม 

3522105  การบัญชีต้นทุน  2       3(2-2-5)  
  Cost  Accounting 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522102 การบัญชีต้นทุน 1 
  การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดําเนินงานกิจการภายใต้
สภาวการณ์ที่แน่นอน และไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกําไร ระบบต้นทุนรวม 
ระบบต้นทุนผันแปร งบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การกําหนดราคาสินค้า ราคาโอน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งท่ีเป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน 

3522103  การบัญชีชั้นกลาง  1       3(2-2-5)  
  Intermediate Accounting 1 

วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102การบัญชี 2 
 หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจําแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และ

การวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุน และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลการบัญชีเกี่ยวกับ
ลูกหนี้ เงินลงทุน ตั๋วเงิน สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืม 

3522104  การบัญชีชั้นกลาง  2       3(2-2-5)  
  Intermediate Accounting 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102การบัญชี 2 
  หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของและหนี้สิน ประกอบด้วยการจําแนก
ประเภทหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบการเงิน และ
การเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การดําเนินงาน การแบ่งผลกําไรขาดทุน การ
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ ส่วนเกินทุนประเภทต่างๆ กําไรต่อหุ้น การจัดสรรกําไรสะสม การเลิก
กิจการและการชําระบัญชี การจ่ายคืนทุน ของห้างหุ้นส่วน บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด ตลอดจน
การแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล และงบกระแสเงินสด 
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รหัสวิชา         ชื่อและคําอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
3532103 การบริหารการเงิน       3(3-0-6)  

Financial Management 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธุรกิจ 
การกําหนดมูลค่าธุรกิจเทคนิคและวิธีการตัดสินใจลงทุนการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน

โครงสร้างและนโยบายเงินปันผลการจัดหาเงินทุนระยะสั้นระยะปานกลางและระยะยาวการขยายกิจการ
การปรับปรุงและการเลิกกิจการการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดําเนินการทางด้าน
การเงินของธุรกิจกับระบบเศรษฐกิจ 

3533106 การจัดการโครงการทางการเงินและการวางแผนธุรกิจ   3(2-2-5)  
Finance Project Management and Business Planing  
การวางแผนโครงการเพื่อการลงทุนทางธุรกิจ การวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจภายใต้ความ

ไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางการเงิน  การบริหารและการจัดหาเงินทุนหมุนเวียน  การประเมินค่า
สินทรัพย์  ต้นทุนของเงินทุน  งบลงทุนโครงสร้างเงินทุน  การพยากรณ์ทางการเงิน เพ่ือการวางแผนธุรกิจ 

3534204 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ     3(3-0-6)   
International Finance and Banking 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3531102 การเงินและการธนาคาร  
ความหมาย ความสําคัญ บทบาทของการเงินระหว่างประเทศ ลักษณะและปัญหาของ

ดุลการชําระเงินกับภาวะเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน ระบบการปรับตัว ตลาด
เงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงและเครื่องมือปูองกันความเสี่ยงจากสถานการณ์การเงินระหว่างประเทศ 

3534109 การเงินสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ    3(3-0-6)  
Finance for Entrepreneur in International Business 

  โครงสร้างและการบริหารการเงินที่จําเป็นสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ 
ในด้านการจัดตั้ง การวางแผน การควบคุม และก ลยุทธ์ต่าง ๆ รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน กา
รวิเคราะหร์สถานการณ์ทางการเงิน สถาบันการเงิน ระหว่างประเทศ รวมทั้งมีการศึกษากรณีศึกษา
เกี่ยวกับองค์กรและบริษัทข้ามชาติ 

3534110 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน    3(2-2-5)   
Financial Feasibility Study  

  ขอบเขตและวงจรของโครงการ  การคัดเลือกโครงการลงทุน  กระบวนการวิเคราะห์
โครงการ การวิเคราะห์ด้านการเงิน  โดยการนําเอาข้อมูลทางการเงิน เช่น งบกําไรขาดทุน งบดุลล่วงหน้า
และงบกระแสเงินสดมาใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการประเภทต่างๆ โดยใช้เครื่องมือทาง
การเงิน  เพื่อพิจารณาตัดสินใจเลือกโครงการ  รวมทั้งการจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอผลการวิเคราะห์และ
ประเมินโครงการ 
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รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท–ป–อ) 

3534111 การเงินสําหรับธุรกิจชุมชน      3(3-0-6)  
Finance for Community Business 
ศึกษาความหมาย รูปแบบโครงสร้างการเงินของชุมชน วิธีการวิเคราะห์สถานการณ์และ

สภาพแวดล้อมของชุมชนในภาพรวม การจัดการเงินทุนชุมชนโดยเฉพาะในเรื่องของการปูองกันความเสี่ยง 
เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันและสร้างวัฒนธรรมที่ยั่งยืนให้เกิดกับชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริ 

3543301 การจัดการการตลาด      3 (3-0-6) 
Marketing Management 

  ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการจัดการการตลาด บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
การตลาด กระบวนการจัดการการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาดพฤติกรรมผู้บริโภค ระบบ
ข้อมูลทางการตลาด การวัดและการพยากรณ์ตลาด การกําหนดตามเปูาหมายการวางแผนการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาดเพ่ือนําไปใช้กับธุรกิจต่างๆ 
 

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ      3(3-0-6)  
Quantitative Analysis 
กระบวนการตัดสินใจ และประโยชน์ของการใช้เทคนคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณเพ่ือ

ช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ ความน่าจะเป็น แผนภูมิเพ่ือการตัดสินใจ ตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง โปรแกรม
เชิงเส้นตรง เทคนิคการประเมินผล และการตรวจสอบโครงการ ตัวแบบของมาร์คอฟ ทฤษฎีเกม แถวรอ
คอย และการจําลองเหตุการณ์ 
 
3601101  เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ      3(2-2-5)  

Information Technology in Business 
  ศึกษาวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบต่างๆ 
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ทางธุรกิจ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานคอมพิวเตอร์
พ้ืนฐาน การใช้งานอินเตอร์เน็ตทางธุรกิจ การใช้งานระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน การใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น การนํามาประยุกต์ใช้กับงานด้านการ
พิมพ์และจัดเก็บเอกสาร งานด้าน Spreadsheet การพิมพ์รายงานและสร้างกราฟจากข้อมูลการนําเสนอ
สารสนเทศ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

77 

 

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณวิชาชีพ  
รหัสวิชา         ชื่อและคําอธิบายรายวิชา หน่วยกิต  

3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา      1(45) 
Cooperative Education Preparation 
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยให้มี

องค์ความรู้ในเรื่อง หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีความสามารถใน
การพัฒนาตนเอง เช่น การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศการ
สื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม โครงสร้างการทํางานในองค์กร งานธุรการในสํานักงาน และ
ระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะ
สาขาวิชา และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําโครงงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงาน
โครงงาน และการนําเสนอผลงานโครงงาน 

3503802 สหกิจศึกษา        6(540) 
Cooperative Education      
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 3503801การเตรียมสหกิจศึกษา 
การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็น

เวลา 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตร
การศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน การจัดทําโครงงาน การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการนําเสนอโครงงานตามคําแนะนําของพนักงานพ่ีเลี้ยง 
อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ เพ่ือให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ  

3534801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเงินและการธนาคาร   2(90) 
Preparation for Professional Experience in Finance and Banking 

  จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ศึกษาสังเกตและมีส่วนรวมในการฝึกปฏิบัติงานด้าน
การเงินและการธนาคาร  
 
3534802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเงินและการธนาคาร   5(450)  

Professional Experience in Finance and Banking 
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 3534415 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเงิน

และการธนาคาร 
  จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเงินและการธนาคารในหน่วยงานของ
รัฐ หรือเอกชนภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนําความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่
ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้งานในสถานที่จริง
และสถานการณ์จริง ทั้งนี้สถานที่ฝึกประสบการณ์ และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปรายปัญหาของการ
ฝึกประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึน และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
กับหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  
 เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันรวมทั้งวิสัยทัศน์ และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) 
   สาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 25 59 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจํานวนหน่วยกิต คําอธิบายรายวิชา และเพ่ิมเติมรายวิชาให้มีความ
ทันสมัยมากข้ึน 
 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559 สาระที่ปรับปรุง 
หลักสูตร 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มี
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า     131 หน่วยกิต 

หลักสูตร 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มี
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  128 หน่วยกิต 

 
- หมวดศึกษาท่ัวไปปรับเปลี่ยนตามที่มาของ
มหาวิทยาลัยกําหนด 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน  24 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  46 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
   2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  

- ลดจํานวนหน่วยกิตรวมเป็น 128 หน่วยกิต 
- ลดหน่วยกิตกลุ่มวิชาแกนเป็น 24 หน่วยกิต 
- เพิ่มหน่วยกิตกลุ่มวิชาเอกบังคับเป็น 46 
หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน  42 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  31 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
   2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
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ชื่อหลักสูตร   
ภาษาไทย  :หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in 
Finance and Banking  
ชื่อปริญญา   
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)  : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   :   บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย): Bachelor of Business Administration  
(Finance and Banking)  
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ)     :  B.B.A. (Finance and Banking) 

ชื่อหลักสูตร   
ภาษาไทย  :หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in 
Finance and Banking   
ชื่อปริญญา   
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   :  บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย)        : Bachelor of Business Administration  
(Finance and Banking) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ)     :  B.B.A. (Finance and Banking) 
 
 

คงเดิม 

ปรัชญา 
เรียนรู้ คู่บูรณาการ พัฒนาวิสาหกิจ ใกล้ชิดท้องถิ่น รู้จริงเรื่องการเงิน 

ปรัชญา 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณี นําความรู้ คู่บูรณาการ พัฒนา
วิสาหกิจ ใกล้ชิดท้องถิ่น รู้จริงเรื่องการเงินและการธนาคาร 

เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษา สืบสาน
วัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่นและ
ประเทศไว้สืบไป 
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วัตถุประสงค ์
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการเงินและการธนาคาร 
2. มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการเงินและการธนาคารให้มีแนวคิดในการ
เป็นผู้ประกอบการที่สามารถสร้างธุรกิจและจัดการการเงินของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ หรือปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ได้อย่างมีคุณค่า 
สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ ตลอดจนการใช้วิชาชีพในการดําเนิน
ธุรกิจด้วยตนเอง อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถพัฒนาตนเอง 
ท้องถิ่น และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการเงินและการธนาคารให้สามารถนําความรู้
ที่ได้รับ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงต่อไป         

วัตถุประสงค์ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการเงินและการธนาคาร 
สามารถบูรณาการความรู้ เพื่อพัฒนาวิสาหกิจ และท้องถิ่นได้ 
2. บัณฑิตสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ ตลอดจนการใช้วิชาชีพในการดําเนิน
ธุรกิจด้วยตนเอง อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานประเพณีอันดีงาม  
สามารถพัฒนาตนเอง ท้องถิ่น และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการเงินและการธนาคารให้สามารถนําความรู้ที่ได้รับ 
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงต่อไป 
 
 

 
เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
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คําอธิบายรายวิชา 
กลุ่มวิชาแกน 
1551402       ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  
                   Business English 1                         3(3-0-6) 
                  ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ โดยเน้นทักษะการสื่อสาร
ระหว่างองค์กร ศัพท์และสํานวนทางธุรกิจที่ใช้ในสถานการณ์หรือองค์กร
ที่แตกต่างกัน ศัพท์เฉพาะองค์กร การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
รวมทั้งศึกษาเอกสารทางธุรกิจ 

1551402     ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  
                 Business English 1                             3(3-0-6) 
                 ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ โดยเน้นทักษะการสื่อสารระหว่าง
องค์กร ศัพท์และสํานวนทางธุรกิจที่ใช้ในสถานการณ์หรือองค์กรที่
แตกต่างกัน ศัพท์เฉพาะองค์กร การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
ศึกษาเอกสารทางธุรกิจ 
 

คงเดิม 

1552403          ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  
                     (Business English 2)                      3(3-0-6)    
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน :  1551402  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  
                     การใช้ภาษาในระดับที่กว้างขึ้น โดยเน้นการใช้ภาษาใน
การแลกเปลี่ยนทางธุรกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย เช่น การนําเข้าและการส่งออก การขนส่ง
สินค้า การเงิน การธนาคาร การโรงแรม 
 

1552403         ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  
                     Business English 2                         3(3-0-6)    
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน :  1551402  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  
                    การใช้ภาษาในระดับที่กว้างขึ้น โดยเน้นการใช้ภาษาใน
การแลกเปลี่ยนทางธุรกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย เช่น การนําเข้าและการส่งออก การขนส่งสินค้า 
การเงิน การธนาคาร การโรงแรม 

คงเดิม 

3563117          จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม                   
                      Business Ethics and Social        
                      Responsibility                            3(3-0-6) 
ศึกษาถึงแนวคิดที่มาของจริยธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล ด้วยเหตุที่
ธุรกิจต้องมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการสร้างจริยธรรมในองค์กร
ธุรกิจ เน้นจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ 
 
 

- ตัดรายวิชาเพราะได้ สอดแทรกประเด็นด้าน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม เหล่านี้ในการบรรยาย 
หรือการจัดกิจกรรมในช้ันเรียนด้วยอยู่แล้ว 
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3521101          การบัญชี 1 
                      Accounting 1                            3(3-0-6) 
                     ลักษณะ ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี 
แม่บทการบัญชี ความสําคัญและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางการ
บัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป สมุดรายวัน
เฉพาะ บัญชีแยกประเภท การปรับปรุงรายการบัญชี การปิดบัญชี การ
จัดทํากระดาษทําการ งบทดลอง งบกําไรขาดทุน งบดุลของกิจการ
ให้บริการ กิจการขายสินค้า 
 

- ตัดรายวิชาจากวิชาแกนเป็นวิชาเอกบังคับ 

3521102          การบัญชี 2  
                     Accounting 2                               3(2-2-5) 
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521101 การบัญชี 1  
การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดย่อย การทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร การ
บัญชี ตั๋วเงิน การประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ การคํานวณค่า
เสื่อมราคาแบบต่างๆ การคํานวณราคาทุนของสินทรัพย์ในระบบการ
บันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือปลายงวดและระบบการบันทึกบัญชีสินค้า
คงเหลือแบบต่อเนื่อง ระบบใบสําคัญจ่ายการบัญชีอุตสาหกรรมเบื้องต้น 
การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไม่แสวงหากําไร 
 

- ตัดรายวิชาจากวิชาแกนเป็นวิชาเอกบังคับ 
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3531101          การเงินธุรกิจ 
                      Business  Finance                  3(3-0-6) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3521101 การบัญชี 1  
                    หลักการ เปูาหมายและหน้าท่ีงานการเงิน โดยเน้น
เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์การวางแผนทางการเงิน  การ
คํานวณมูลค่าของเงินตามระยะเวลา  การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การ
จัดการงบลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว ต้นทุนและ
นโยบายเงินปันผล 

3531101           การเงินธุรกิจ 
                       Business  Finance                        3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521101 การบัญชี 1  
                      หลักการ เปูาหมายและหน้าท่ีด้านการเงิน โดยเน้น
เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการคํานวณ การวางแผนทางการเงิน การ
คํานวณมูลค่าของเงินตามระยะเวลา การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การ
จัดการงบลงทุน ปัจจัยดอกเบี้ยเพื่อการตัดสินใจ การจัดหาเงินทุนระยะ
สั้นและระยะยาว ต้นทุนและนโยบายเงินปันผล การรวมและการเลิก
กิจการและฝึกปฏิบัติวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
 

-ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา เพื่อให้นักศึกษา
ปฏิบัติมากขึ้น 
-ปรับปรุงหน่วยกิตเพื่อให้สอดคล้องตาม
เนื้อหาสาระของวิชา 

3532204          การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ  
                      Taxation and Business Laws         3(3-0-6) 
                     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หลักการขอภาษีอากร
ตามหลักประมวลรัษฎากรไทย ตลอดจนเข้าวิธีการและหลักการคํานวณ
ภาษีอากรประเภทต่าง ๆ อันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้
นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์และภาษีอื่นที่
เกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงหลักกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง
ธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น บริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น และหลัก
กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญาและ
แรงงานสัมพันธ ์

3532204          การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ  
                      Taxation and Business Laws           3(3-0-6) 
                     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หลักการขอภาษีอากร
ตามหลักประมวลรัษฎากรไทย ตลอดจนเข้าวิธีการและหลักการคํานวณ
ภาษีอากรประเภทต่าง ๆ อันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้
นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์และภาษีอื่นที่
เกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงหลักกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง
ธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น บริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น และหลัก
กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญาและ
แรงงานสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงรหัสวิชา ให้สอดคล้องตามลักษณะ
เนื้อหาวิชา 
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3541101           หลักการตลาด 
                       Principles of Marketing)              3(3-0-6) 
                      ศึกษาความหมาย แนวคิดและความสําคัญของ
การตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูลการตลาด การแบ่ง
ส่วนการตลาดและการเลือกตลาดเปูาหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วน
ประสมการตลาด ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด ตลอดจนการปรับไปใช้ในการดําเนินธุรกิจ 
 

3541101          หลักการตลาด 
                      Principles of Marketing                  3(3-0-6) 
                     บทบาทและความสําคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม และ
เศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวความคิดการตลาดกิจกรรมและหน้าที่ต่างๆ 
ทางการตลาด ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแต่ละตลาด ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการกําหนดส่วนประสมทางการตลาด  กลยุทธ์สําหรับส่วน
ประสมการตลาด การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรม
การตลาด 

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพื่อให้มีความ
ทันสมัย 

3543101          การจัดการการตลาด 
                      Marketing Management               3(3-0-6) 
                     ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการจัดการ
การตลาด บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารการตลาด กระบวนการจัดการ
การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาดพฤติกรรมผู้บริโภค 
ระบบข้อมูลทางการตลาด การวัดและการพยากรณ์ตลาด การกําหนด
ตามเปูาหมายการวางแผนการจัดการผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาดเพื่อนําไปใช้กับธุรกิจต่าง ๆ 
 

- ตัดรายวิชาจากวิชาแกนเป็นวิชาเอกเลือก 

3561101          องค์การและการจัดการ 
                      Organization and Management     3(3-0-6) 
                     ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การ
วางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้ง
องค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหาร
และหน้าท่ีสําคัญของฝุายบริหารทุก ๆ ด้าน ในแง่การวางแผน การจัด
คนเข้าทํางาน การสั่งการ การจูงใจคนทํางาน การควบคุมปฏิบัติงานต่าง 
ๆ ให้บรรลุเปูาหมาย และนโยบายที่ตั้งไว้ 
 

3561101          องค์การและการจัดการ 
                      Organization and Management       3(3-0-6) 
                     ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผน 
การจัดสายงาน หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ 
ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าท่ีสําคัญ
ของฝุายบริหารทุก ๆ ด้าน ในแง่การวางแผน การจัดคนเข้าทํางาน การสั่ง
การ การจูงใจคนทํางาน การควบคุมปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุเปูาหมาย 
และนโยบายที่ตั้งไว้ 

คงเดิม 
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3564201          การจัดการเชิงกลยุทธ ์
                     Strategic Management                  3(3-0-6) 
                    แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความ
แตกต่างของการวางแผนและการบริหารทั่วไป องค์ประกอบของการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์การกําหนดเปูาหมายของธุรกิจ กระบวนการ และ
เทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่ง
การแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก กลยุทธ์
รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม 

3564201          การจัดการเชิงกลยุทธ ์
                      Strategic Management                   3(3-0-6) 
                     แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความ
แตกต่างของการวางแผนและการบริหารทั่วไป องค์ประกอบของการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์การกําหนดเปูาหมายของธุรกิจ กระบวนการ และ
เทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่ง
การแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก กลยุทธ์
รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม 
 

คงเดิม 

3592101          เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
                      Micro-Economics                        3(3–0–6) 
                     ความหมายของเศรษฐศาสตร์  ปัจจัยการผลิต  
พฤติกรรมของผู้บริโภค  พฤติกรรมของผู้ผลิต   อุปสงค์อุปทาน การ
กําหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ การจัดสรร ค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัย
การผลิตในรูปค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและกําไร บทบาทของรัฐทาง
เศรษฐกิจในระดับฐานราก 

3591101          หลักเศรษฐศาสตร ์
                      Principles of Economics                3(3-0-6) 
                     แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยอุปสงค์ อุปทาน 
ความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต การกําหนดราคาใน
ตลาด รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้า
ระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 

ปรับรายวิชาจากเศรษฐศาสตร์จุลภาคและ
เศรษฐศาสตร์มหภาค เป็น รายวิชา
หลักเศรษฐศาตร์ เพราะปรับตามรายวิชา
บังคับของคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3592120          เศรษฐศาสตร์มหภาค 
                           Macro-Economics                       3(3–0–6) 
                     ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นตัวกําหนดรายได้
ประชาชาติ เช่น การบริโภค การออม การลงทุน การใช้จ่ายของรัฐ การ
ส่งออก การนําเข้า การว่าจ้างการทํางาน ภาวะเงินเฟูอ เงินฝืด การคลัง
รัฐบาล นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน การค้าระหว่างประเทศ และ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
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3601101          เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
                     Information Technology in Business 
                                                                      3(2–2-5)  
                    ศึกษาวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร
ข้อมูลแบบต่าง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การใช้
งานอินเทอร์เน็ต การใช้งานระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน การใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง 
เช่น การนํามาประยุกต์ใช้กับงานด้านการพิมพ์และจัดเก็บเอกสาร งาน
ด้าน Spreadsheet การพิมพ์รายงานและสร้างกราฟจากข้อมูล การ
นําเสนอสารสนเทศ เป็นต้น 
 

- ตัดรายวิชาเนื่องจากย้ายไปเป็นวิชาเอกเลือก 
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กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

- 3521101          การบัญชี 1 
                      Accounting 1                            3(3-0-6) 
                     ลักษณะ ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี 
แม่บทการบัญชี ความสําคัญและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางการ
บัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป สมุดรายวัน
เฉพาะ บัญชีแยกประเภท การปรับปรุงรายการบัญชี การปิดบัญชี 
การจัดทํากระดาษทําการ งบทดลอง งบกําไรขาดทุน งบดุลของ
กิจการให้บริการ กิจการขายสินค้า 
 
 
 

ย้ายจากวิชาแกนเป็นวิชาเอกบังคับ 

- 3521102          การบัญชี 2  
                     Accounting 2                             3(2-2-5) 
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521101 การบัญชี 1  
                    การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดย่อย การทํางบพิสูจน์ยอดเงิน
ฝากธนาคาร การบัญชี ตั๋วเงิน การประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
การคํานวณค่าเสื่อมราคาแบบต่างๆ การคํานวณราคาทุนของ
สินทรัพย์ในระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือปลายงวดและระบบ
การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง ระบบใบสําคัญจ่ายการ
บัญชีอุตสาหกรรมเบื้องต้น การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไม่แสวงหากําไร 
 
 
 
 
 

ย้ายจากวิชาแกนเป็นวิชาเอกบังคับ 
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3531102          การเงินและการธนาคาร    
                      Finance and Banking                 3(3-0-6) 
                     ลักษณะและบทบาทของการเงินและการธนาคารใน
ระบบเศรษฐกิจ พัฒนาการของระบบการเงินในปัจจุบัน  หน้าที่ของ
ธนาคารพาณิชย์  การบริหารด้านการเงินของธนาคารพาณิชย์ 
บทบาทของธนาคารกลาง  ปริมาณการเงิน และระดับราคาในระบบ
การเงินระหว่างประเทศ  กลไกการชําระเงินระหว่างประเทศ 
 
 
 

3531201          การเงินและการธนาคาร 
                      Finance and Banking                 3(3-0-6) 
                     ลักษณะและบทบาทของการเงินและการธนาคารใน
ระบบเศรษฐกิจ พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ มาตรฐานเงินตรา 
ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ  ภาวะการเงิน การดําเนินงานของ
ธนาคารพาณิชย์  การบริหารเงินทุนของธนาคารพาณิชย์  

-ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให้มีความ
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในส่วนอ่ืน 
-ปรับปรุงรหัสวิชา ให้สอดคล้องตามลักษณะ
เนื้อหาวิชา 
 

3534107          ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน 
                      Monetary Theory and Policy      3(3-0-6) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและ
3593101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
                    ศึกษาทฤษฎีและความต้องการถือเงิน ( Demand of 
Money)ของนักเศรษฐศาสตร์ยุคต่าง ๆ เช่นยุคคลาสสิคเคนส์ และนัก
เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ ทฤษฎีปริมาณเงิน ตัวแปรการเงิน เช่น 
ดอกเบี้ย มาตรการ และนโยบายทางการเงิน ศึกษานโยบายการเงิน
และนโยบายการคลังของประเทศไทย ซึ่งมีผลต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
 
 
 
 
 

3532104          ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน 
                      Monetary Theory and Policy      3(3-0-6) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3591101 หลักเศรษฐศาสตร ์
                     ศึกษาทฤษฎีและความต้องการถือเงิน ( Demand of 
Money) ของนักเศรษฐศาสตร์ยุคต่างๆ เช่นยุคคลาสสิคเคนส์ และนัก
เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ ทฤษฎีปริมาณเงิน ตัวแปรการเงิน เช่น 
ดอกเบี้ย มาตรการ และนโยบายทางการเงิน ศึกษานโยบายการเงิน
และนโยบายการคลังของประเทศไทย  
 
 

-ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให้กระชับ ตรง
ประเด็น 
-ปรับปรุงรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน เพื่อให้
สอดคล้องตามรายวิชาของหลักสูตร 
-ปรับปรุงรหัสวิชา ให้สอดคล้องตามลักษณะ
เนื้อหาวิชา 
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3532101          ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 
                      Financial Markets and Institutions 
                                                                    3(3-0-6)  
     โครงสร้าง ลักษณะและบทบาทของตลาดเงิน และตลาดทุน 
หลักการและขอบเขต การดําเนินงานของสถาบันการเงิน ปัญหาและ
นโยบายเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันการเงินต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตามข้อเท็จจริงและสภาพการณ์ในประเทศไทย 

3532202          ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 
                      Financial Markets and Institutions 
                                                                    3(3-0-6)  
                     โครงสร้าง ลักษณะ และบทบาทของตลาดการเงิน 
ตลาดเงิน และตลาดทุน อนุพันธ์ทางการเงิน ลักษณะของสินทรัพย์
ทางการเงิน อุปสงค์ อุปทานของสินทรัพย์ทางการเงินในตลาดการเงิน 
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน 
หลักการและขอบเขตการดําเนินงานของธนาคารกลาง ธนาคาร
พาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจ รวมถึงสถาบันการเงินท่ีมิใช่ธนาคาร  
 
 
 

-ปรับปรุงรหัสวิชา ให้สอดคล้องตามลักษณะ
เนื้อหาวิชา 
-ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา เพื่อให้ครอบคลุม
สาระของรายวิชา ชัดเจน และตรงประเด็น 
 

3532102          การประกันภัยและสถาบันประกันภัย 
                      Insurance and Insurance Institutions 
                                                                     3(3-0-6) 
                     ลักษณะและประเภทการเสี่ยงภัย ความเสียหาย
ทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นแก่บุคคล ธุรกิจและองค์การต่างๆ หลักการ
ประกันภัย ความรู้เบื้องต้นของการประกันภัยแขนงต่างๆ วิธีการ
จัดการความเสี่ยงภัย ประโยชน์ที่จะได้รับจากประกันภัยและการ
เรียกร้องค่าเสียหาย ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกันภัยใน
ส่วนท่ีคุ้มครองผู้เอาประกันโครงสร้าง ลักษณะและบทบาทการ
ดําเนินงานของสถาบันประกันภัย และปัญหาที่เกิดกับสถาบัน
ประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามข้อเท็จจริงและสภาพการณ์ใน
ประเทศไทย 

3532401          การประกันภัยและสถาบันประกันภัย 
                      Insurance and Insurance Institutions
                                                                     3(3-0-6) 
                     ลักษณะและประเภทการเสี่ยงภัย ความเสียหาย
ทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นแก่บุคคล ธุรกิจและองค์การต่างๆ หลักการ
ประกันภัย ความรู้เบื้องต้นของการประกันภัยแขนงต่างๆ วิธีการ
จัดการความเสี่ยงภัย ประโยชน์ที่จะได้รับจากประกันภัยและการ
เรียกร้องค่าเสียหาย ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกันภัยใน
ส่วนท่ีคุ้มครองผู้เอาประกันโครงสร้าง ลักษณะและบทบาทการ
ดําเนินงานของสถาบันประกันภัย และปัญหาที่เกิดกับสถาบัน
ประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามข้อเท็จจริงและสภาพการณ์ใน
ประเทศไทย 
 
 

ปรับปรุงรหัสวิชา ให้สอดคล้องตามลักษณะ
เนื้อหาวิชา 
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- 3532501          คณิตศาสตร์ทางการเงิน  

                     Mathematics of Finance             3(3-0-6) 
                    หลักการคํานวณที่ใช้ในตลาดการเงินโดยทั่วไป  เช่น  
เงินต้น  เงินรวม  ระยะเวลาการลงทุน  อัตราดอกเบี้ย หลักการ
คํานวณการจ่ายรายงวด  การหาอัตราผลตอบแทนของการลงทุน  
การคํานวณหนี้คงเหลือ  ราคาของพันธบัตร  และราคาของหุ้นสามัญ  
หลักการคํานวณหาราคาของสินทรัพย์ที่มีความเสื่อมค่า เช่น รถยนต์ 
อาคาร  เป็นต้น 
 
 
 

เพิ่มรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในคณิตศาสตร์ทางการเงินและสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้กับการเรียนในวิชาหลักการ
ลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ วิชา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางการเงิน 
วิชาการวิจัยทางการเงินและการธนาคาร เป็น
ต้น 

3533404          การวางแผนกําไร  
                      Profit  Planning                        3(3-0-6)   
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 
                    แนวความคิดของการบริหารกิจการในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
การวางแผนและการควบคุมกําไร เพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผนการ
บริหารระยะสั้นระยะยาว การควบคุมปัจจัยการผลิตและจําหน่าย 
การควบคุมการดําเนินงานการเงินของกิจการโดยการจัดทํา
งบประมาณชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์ผลต่างจากงบประมาณ
แนวความคิดทางด้านพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องบางประการใน
กระบวนการจัดทํางบประมาณอันมีผลต่อการวางแผนและการควบคุม
กิจการ 
 
 
 

3533105          การวางแผนกําไร 
                      Profit  Planning                        3(2-2-5)   
                     แนวความคิดของการบริหารกิจการในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
การวางแผนและการควบคุมกําไร เพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผนการ
บริหารระยะสั้น ระยะยาว ข้ันตอนและเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน 
และการจัดทํางบประมาณ เพื่อใช้ควบคุมให้การดําเนินงานของกิจการ
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยการจัดทํางบประมาณชนิดต่างๆ การ
วิเคราะห์ผลต่างจากงบประมาณการให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเขียนแผน
งบประมาณ 
 

-ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา เพื่อให้นักศึกษา
สามารถนําไปใช้ในปฏิบัติงาน หรือประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว  
-ปรับปรุงหน่วยกิต เพ่ือให้ฝึกปฏิบัติมากข้ึน 
-ปรับปรุงรหัสวิชา ให้สอดคล้องตามลักษณะ
เนื้อหาวิชา 
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3533406          การจัดการสินเชื่อ  
                      Credit Management                  3(3-0-6) 
                     ความหมาย ความสําคัญและประเภทของสินเช่ือ 
การกําหนดนโยบายในการให้สินเช่ือการวิเคราะห์การจัดการ การ
ควบคุมและการติดตามสินเช่ือ แนวปฏิบัติในการเรียกเก็บหนี้ การ
จัดการสินเช่ือท่ีมีปัญหาข้อปฏิบัติทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสินเช่ือ 

3533203          การจัดการสินเชื่อ  
                      Credit Management                  3(3-0-6) 
                     ความหมาย ความสําคัญและประเภทของสินเช่ือ 
การกําหนดนโยบายในการให้สินเช่ือ การวิเคราะห์การจัดการ การ
ควบคุมและการติดตามสินเช่ือ แนวปฏิบัติในการเรียกเก็บหนี้ การ
จัดการสินเช่ือท่ีมีปัญหาข้อปฏิบัติทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสินเช่ือ 
 

ปรับปรุงรหัสวิชา ให้สอดคล้องตามลักษณะ
เนื้อหาวิชา 
 

3533304          หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์  
                      Principles of Investment and Security   
                      Analysis                                   3(3-0-6)           
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธุรกิจ 
                    ความสําคัญของการลงทุนในระบบเศรษฐกิจประเภท
ของหลักทรัพย์ แนวความคิดที่จําเป็นสําหรับการตัดสินใจเลือกลงทุน
ในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ปัจจัยที่มีผลต่อระดับราคาหลักทรัพย์ 
การประเมินราคาหลักทรัพย์ ความเสี่ยง ความพอใจในความเสี่ยง การ
คํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน นโยบายการลงทุนอันมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการในระดับความ
เสี่ยงท่ีผู้ลงทุนยอมรับได้ 

3533301          หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์  
                      Principles of Investment and Security   
                      Analysis                                    3(3-0-6)           
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธุรกิจ 
                     ความสําคัญของการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ 
ประเภทของหลักทรัพย์ แนวความคิดที่จําเป็นสําหรับการตัดสินใจ
เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ปัจจัยที่มีผลต่อระดับราคา
หลักทรัพย์ การประเมินราคาหลักทรัพย์ ความเสี่ยง ความพอใจใน
ความเสี่ยง การคํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน นโยบาย
การลงทุนอันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการ
ในระดับความเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนยอมรับได้ 
 

ปรับปรุงรหัสวิชา ให้สอดคล้องตามลักษณะ
เนื้อหาวิชา 
 

- 3533502          สถิติเพื่อการวิจัยทางการเงิน  
                      Statistics for Financial Research  3(2-2-5) 
                     การประมาณค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรทางการเงิน 
โดยใช้แบบจําลองเศรษฐมิติ การประยุกต์วิธีเศรษฐมิติมาใช้สร้าง
แบบจําลองทางการเงินในประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางใน
การวิจัยทางการเงิน 
 

เพิ่มรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางด้าน
สถิติทางการเงิน 
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3534106          โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางการเงิน   
                      Financial Computer Application                                   
                                                                    3(2-2-5) 
                    การนําเอาโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหา การตัดสินใจการสร้างโมเดลทางการเงิน  เช่น  การตัดสินใจ
จ่ายลงทุน  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน  การประเมิน
มูลค่าหลักทรัพย์  เป็นต้น  (Microsoft  Excel  etc.) 

3533601          โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางการเงิน             
                      Financial Computer Application 3(2-2-5) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธุรกิจ 
                             3533301 หลักการลงทุนและการวิเคราะห ์  
                                          หลักทรัพย ์
                     การนําเอาโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหา การตัดสินใจการสร้างโมเดลทางการเงิน เช่น แบบจําลอง
การตัดสินใจจ่ายลงทุน  การจัดการลูกหนี้ การบริหารสินค้าคงเหลือ 
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน  การประเมินมูลค่า
หลักทรัพย์ เป็นต้น  
 

-ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา ให้ครอบคลุม
เนื้อหาสาระมากข้ึน 
-ปรับปรุงรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน เพื่อให้
นักศึกษาสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
รายวิชา 
-ปรับปรุงรหัสวิชา ให้สอดคล้องตามลักษณะ
เนื้อหาวิชา 
 

3534401          การวิเคราะห์ทางการเงิน 
                      Financial Analysis                     3(3-0-6) 
                     รายงานทางการเงิน เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการเงินของธุรกิจ โดยอาศัยข้อมูลจากงบการเงิน
ย้อนหลัง ศึกษาข้อมูลหรือข้อจํากัดของงบการเงินท่ีมีต่อการวิเคราะห์
ทางการเงิน วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ทาง
การเงิน 
 

3534107          การวิเคราะห์ทางการเงิน 
                      Financial Analysis                     3(2-2-5) 
                     รายงานทางการเงิน เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการเงินของธุรกิจ โดยอาศัยข้อมูลจากงบการเงิน
ย้อนหลัง ศึกษาข้อมูลหรือข้อจํากัดของงบการเงินท่ีมีต่อการวิเคราะห์
ทางการเงิน วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ทาง
การเงิน 
 

-ปรับปรุงหน่วยกิต เพ่ือให้ฝึกปฏิบัติมากข้ึน 
-ปรับปรุงรหัสวิชา ให้สอดคล้องตามลักษณะ
เนื้อหาวิชา 
 

3534405          การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 
                      Financial Risk Management        3(3-0-6) 
                     ความหมายและประเภทของความเสี่ยงทางการเงิน
ปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินการสํารวจความเสี่ยงทาง
การเงินข้ันตอนและวิธีการบริหารความเสี่ยงทางการเงินเครื่องมือท่ีใช้
ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินตลอดจนการควบคุมติดตามและ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

3534108          การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 
                      Financial Risk Management        3(3-0-6) 
                     ความหมายและประเภทของความเสี่ยงทางการเงิน
ปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินข้ันตอนและวิธีการบริหาร
ความเสี่ยงทางการเงินเครื่องมือท่ีใช้ในการบริหารความเสี่ยงทาง
การเงินการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และการ
ปูองกันความเสี่ยงทางการเงิน 

-ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา ให้ครอบคลุม
เนื้อหาสาระมากข้ึน 
-ปรับปรุงรหัสวิชา ให้สอดคล้องตามลักษณะ
เนื้อหาวิชา 
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 หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 สาระที่ปรับปรุง 
3534902          การวิจัยทางการเงินและการธนาคาร 
                      Research in Business Finance and  
                      Banking                                   3(2-2-5) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3562135 สถิติเพื่อการจัดการ   
                    จุดมุ่งหมายของการทําวิจัย ระเบียบวิธี การทําวิจัย
วิธีการทําวิจัยในข้ันตอนต่างๆ การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทาง
ธุรกิจหรือสถาบันการเงินการแก้ปัญหาการศึกษาเฉพาะกรณี 
ภาระหน้าที่และจรรยาบรรณของผู้วิจัย 

3534901          การวิจัยทางการเงินและการธนาคาร 
                      Research in Business Finance and     
                      Banking                                   3(2-2-5) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3533502 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเงิน 
                      บทบาท ความสําคัญ ประโยชน์ของการวิจัยการเงิน
และการธนาคาร ลักษณะรูปแบบการวิจัยการเงินและการธนาคาร 
กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินการวิจัย การออกแบบการวิจัย 
การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลการประมวลผล การนําเสนอการวิจัย การนํา
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน ์
 
 
 

-ปรับปรุงรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน เพื่อให้
สอดคล้องตามรายวิชาของหลักสูตร 
-ปรับปรุงรหัสวิชา ให้สอดคล้องตามลักษณะ
เนื้อหาวิชา 
 

3534904          สัมมนาทางการเงินและการธนาคาร 
                      Seminar in Finance                   1(0-3-0)  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธุรกิจ 
                           3533406 การจัดการสินเช่ือ  
                     การใช้ทักษะความรู้ทางการเงินและการธนาคาร ใน
การวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาและประเด็นต่างๆ จาก
กรณีศึกษาทางการเงินธุรกิจ ทําการวิเคราะห์ แสดงความคิด อภิปราย
ในกลุ่ม และตัดสินใจตามหลักการ ทฤษฏี และความเหมาะสมตาม
สถานการณ์ โดยวิธีการจัดทํารายงาน การนําเสนอและการอภิปราย
ในช้ันเรียน 
 
 
 

3534902          สัมมนาทางการเงินและการธนาคาร 
                      Seminar in Finance                   1(0-3-0)  
                     การใช้ทักษะความรู้ทางการเงินและการธนาคาร ใน
การวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาและประเด็นต่างๆ จาก
กรณีศึกษาทางการเงินธุรกิจ ทําการวิเคราะห์ แสดงความคิด อภิปราย
ในกลุ่ม และตัดสินใจตามหลักการ ทฤษฏี และความเหมาะสมตาม
สถานการณ์ โดยวิธีการจัดทํารายงาน การนําเสนอและการอภิปรายใน
ช้ันเรียน 

-ปรับปรุงรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน เนื่องจาก
เป็นวิชาที่นักศึกษาเรียนในช้ันปีสุดท้ายของ
หลักสูตร 
-ปรับปรุงรหัสวิชา ให้สอดคล้องตามลักษณะ
เนื้อหาวิชา 
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562135          สถิติเพื่อการจัดการ  
                     Statistic for Management            3(3-0-6) 
                    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปร
สุ่มประชากร และการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมุติฐาน การทดสอบไคส์แควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติ
นอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการถดถอย อนุกรม
เวลา เลขดัชนี การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจรวมทั้งการ
นําเสนอข้อมูล 
 

- ตัดรายวิชาเนื่องจากนักศึกษาเรียนวิชาสถิติ
เพื่อการวิจัยทางการเงิน ซึ่งมีเนื้อหารายวิชา
ครบถ้วนแล้ว 
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หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 
3522102          บัญชีต้นทุน 1  
                      Cost Accounting 1                     3(2-2-5) 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102 การบัญชี 2  
                     ระบบการบัญชีต้นทุนๆ อันได้แก่ การบัญชีต้นทุน 
งานสั่งทําการบัญชี ต้นทุนช่วงการผลิต การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน และ
การบัญชีงบประมาณการศึกษา ประโยชน์จากข้อมูลที่ฝุายบริหารใช้
สําหรับวิเคราะห์และควบคุมการดําเนินงานของกิจการ 

3522102          บัญชีต้นทุน 1 
                      Cost Accounting 1                    3(2-2-5) 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102 การบัญชี 2  
                     ระบบการบัญชีต้นทุนๆ อันได้แก่ การบัญชีต้นทุน 
งานสั่งทําการบัญชี ต้นทุนช่วงการผลิต การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน 
และการบัญชีงบประมาณการศึกษา ประโยชน์จากข้อมูลที่ฝุายบริหาร
ใช้สําหรับวิเคราะห์และควบคุมการดําเนินงานของกิจการ 
 
 
 
 

คงเดิม 

- 3522105           บัญชีต้นทุน 2  
                      Cost Accounting 2                    3(2-2-5) 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3522102 บัญชีต้นทุน 1 
                      การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและ
ควบคุมการดําเนินงานกิจการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอน และไม่
แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกําไร ระบบต้นทุน
รวม ระบบต้นทุนผันแปร งบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การ
กําหนดราคาสินค้า ราคาโอน และการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังที่
เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน 
 
 
 
 
 

เพิ่มรายวิชา เพื่อ ให้นักศึกษามี ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของต้นทุนเพ่ิมมากข้ึน 
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- 3522103          การบัญชีชั้นกลาง 1  

                      Intermediate Accounting 1        3(2-2-5) 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102 การบัญชี 2 
                     หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การ
จําแนกประเภท  สินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตี
ราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุน และค่าใช้จ่ายตามหลักการ
บัยชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบ
การเงิน และการเปิดเผยข้อมูล 
 
 
 
 

เพิ่มรายวิชา เพื่อ ให้นักศึกษา ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของสินทรัพย์ลงทุน เป็น
ประโยชน์ในการวิเคราะห์การลงทุนทาง
การเงิน 
 

- 3522104          การบัญชีชั้นกลาง 2  
                      Intermediate Accounting 2        3(2-2-5) 
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 3521102 การบัญชี 2 
                     หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของ
และหนี้สิน ประกอบด้วยการจําแนกประเภทหน้ีสิน การรับรู้ และการ
วัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบการเงิน และ
การเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การดําเนินงาน 
การแบ่งผลกําไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิก
กิจการ และการชําระบัญชีของห้างหุ้นส่วน บริษัทจํากัด และบริษัท
มหาชนจํากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบ
การเงิน การเปิดเผยข้อมูล และงบกระแสเงินสด 
 
 
 

เพิ่มรายวิชา เพื่อ ให้นักศึกษา ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
เพื่อการวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของ
ธุรกิจ 
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3533408          การบริหารการเงิน 
                      Financial Management               3(3-0-6)                       
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธุรกิจ 
                     การกําหนดมูลค่าธุรกิจเทคนิคและวิธีการตัดสินใจ
ลงทุนการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนโครงสร้างและนโยบายเงินปันผล
การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาวการขยาย
กิจการการปรับปรุง และการเลิกกิจการ การตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหา
ทั่วไปท่ีเกิดขึ้นในการดําเนินการทางด้านการเงินของธุรกิจกับระบบ
เศรษฐกิจ 

3532103          การบริหารการเงิน 
                      Financial Management         3(3-0-6) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธุรกิจ 
                     การกําหนดมูลค่าธุรกิจ เทคนิคและวิธีการตัดสินใจ
ลงทุน การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน โครงสร้างและนโยบายเงินปัน
ผล การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว การ
ขยายกิจการ การปรับปรุง และการเลิกกิจการ การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดําเนินการทางด้านการเงินของธุรกิจกับ
ระบบเศรษฐกิจ 
 
 
 
 

ปรับปรุงรหัสวิชา ให้สอดคล้องตามลักษณะ
เนื้อหาวิชา 
 

- 3533106          การจัดการโครงการทางการเงินและการวางแผน 
                      ธุรกิจ 
                      Finance Project Management and           
                      Business Planning                     3(2-2-5) 
                     การวางแผนโครงการเพื่อการลงทุนทางธุรกิจ การ
วิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทาง
การเงิน  การบริหารและการจัดหาเงินทุนหมุนเวียน  การประเมินค่า
สินทรัพย์  ต้นทุนของเงินทุน  งบลงทุนโครงสร้างเงินทุน  การ
พยากรณ์ทางการเงิน เพื่อการวางแผนธุรกิจ 
 
 
 
 

เพิ่มรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และ
ปฏิบัติการจัดทําโครงการทางการเงิน และ
การเขียนแผนธุรกิจ 
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3534103          การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ             
                      International Finance and Banking 
                                                                     3(3-0-6)   
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3531102 การเงินและการธนาคาร  
                     ความหมาย ความสําคัญ บทบาทของการเงินระหว่าง
ประเทศ ลักษณะและปัญหาของดุลการชําระเงินกับภาวะเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน ระบบการปรับตัว ตลาด
เงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงและเครื่องมือปูองกันความเสี่ยงจาก
สถานการการเงินระหว่างประเทศ 
 
 

3532404          การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ   
                      International Finance and Banking                 
                                                                    3(3-0-6)   
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3531102 การเงินและการธนาคาร  
                     ความหมาย ความสําคัญ บทบาทของการเงิน
ระหว่างประเทศ ลักษณะและปัญหาของดุลการชําระเงินกับภาวะ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน ระบบการปรับตัว 
ตลาดเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงและเครื่องมือปูองกันความเสี่ยง
จากสถานการการเงินระหว่างประเทศ 
 
 
 

ปรับปรุงรหัสวิชา ให้สอดคล้องตามลักษณะ
เนื้อหาวิชา 
 

- 3534109          การเงินสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจระหว่าง 
                      ประเทศ   
                      Finance for Entrepreneur in   
                      International Business               3(3-0-6)                           
                     โครงสร้างและการบริหารการเงินท่ีจําเป็นสําหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ ในด้านการจัดตั้ง การวางแผน 
การควบคุม และก ลยุทธ์ต่าง ๆ รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในการวิเคราะหร์สถานการณ์ทางการเงิน สถาบันการเงิน ระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งมีการศึกษากรณีศึกษาเกี่ยวกับองค์กรและบริษัทข้าม
ชาติ 
 
 
 
 

เพิ่มรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในการเงินสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 
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3534409          การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน 
                      Financial Feasibility Study           3(2-2-5)   
                     ขอบเขตและวงจรของโครงการ  การคัดเลือก
โครงการลงทุน  กระบวนการวิเคราะห์โครงการ การวิเคราะห์ด้าน
การเงิน  โดยการนําเอาข้อมูลทางการเงิน เช่น งบกําไรขาดทุน งบดุล
ล่วงหน้าและงบกระแสเงินสดมาใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ของ
โครงการประเภทต่างๆ โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน  เพื่อพิจารณา
ตัดสินใจเลือกโครงการ  รวมทั้งการจัดทํารายงานเพ่ือนําเสนอผลการ
วิเคราะห์และประเมินโครงการ 

3534110          การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน 
                     Financial Feasibility Study          3(2-2-5)   
                    ขอบเขตและวงจรของโครงการ  การคัดเลือก
โครงการลงทุน  กระบวนการวิเคราะห์โครงการ การวิเคราะห์ด้าน
การเงิน  โดยการนําเอาข้อมูลทางการเงิน เช่น งบกําไรขาดทุน งบดุล
ล่วงหน้าและงบกระแสเงินสดมาใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ของ
โครงการประเภทต่างๆ โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน  เพื่อพิจารณา
ตัดสินใจเลือกโครงการ  รวมทั้งการจัดทํารายงานเพ่ือนําเสนอผลการ
วิเคราะห์และประเมินโครงการ 
 
 
 
 

ปรับปรุงรหัสวิชา ให้สอดคล้องตามลักษณะ
เนื้อหาวิชา 
 

- 3534111         การเงินสําหรับธุรกิจชุมชน 
                     Finance for CommunityBusiness     3(3-0-6)     
                   ศึกษาความหมาย รูปแบบโครงสร้างการเงินของ
ชุมชน วิธีการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของชุมชนใน
ภาพรวม การจัดการเงินทุนชุมชนโดยเฉพาะในเรื่องของการปูองกัน
ความเสี่ยง เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันและสร้างวัฒนธรรมที่ยั่งยืนให้เกิดกับ
ชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
 
 
 
 
 

เพิ่มรายวิชา เพื่อให้นักศึกษานําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับชุมชน ท้องถิ่น  
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- 3543301         การจัดการการตลาด 

                     Marketing Management              3(3-0-6)        
                    ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการจัดการ
การตลาด บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารการตลาด กระบวนการจัดการ
การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาดพฤติกรรมผู้บริโภค 
ระบบข้อมูลทางการตลาด การวัดและการพยากรณ์ตลาด การกําหนด
ตามเปูาหมายการวางแผนการจัดการผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จําหน่าย และการส่งเสริมการตลาดเพื่อนําไปใช้กับธุรกิจต่างๆ 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มรายวิชาเนื่องจากมีการเปลี่ยนจากกลุ่ม
วิชาแกนเป็นวิชาเอกเลือก 

- 3593301         การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
                     Quantitative Analysis                 3(3-0-6)    
                    กระบวนการตัดสินใจ และประโยชน์ของการใช้เทคน
คทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ ความ
น่าจะเป็น แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ ตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง 
โปรแกรมเชิงเส้นตรง เทคนิคการประเมินผล และการตรวจสอบ
โครงการ ตัวแบบของมาร์คอฟ ทฤษฎีเกม แถวรอคอย และการ
จําลองเหตุการณ์ 
 
 
 
 

เพิ่มรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เชิงปริมาณเพื่อช่วยใน
การตัดสินใจ 
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- 3601101          เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

                      Information Technology in  Business              
                                                                    3(2-2-5) 
                     ศึกษาวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร
ข้อมูลแบบต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ทางธุรกิจ ผลกระทบ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การใช้งาน
อินเตอร์เน็ตทางธุรกิจ การใช้งานระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน การ
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การนํามาประยุกต์ใช้กับงานด้านการพิมพ์และจัดเก็บ
เอกสาร งานด้าน Spreadsheet การพิมพ์รายงานและสร้างกราฟ
จากข้อมูลการนําเสนอสารสนเทศ เป็นต้น 
 
 

เนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนวิชาแกนและ
ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทศโนโลยีให้
ทันสมัย 

3524301          การบัญชีเพื่อการจัดการ           
                      Managerial Accounting               3(3-0-6)   
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3521102 การบัญชี 2 และ 3531101 
การเงินธุรกิจ 
                     เกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี 
เพื่อนําไปใช้ในการวางแผนการควบคุม และการตัดสินใจ โดยศึกษา
เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน ปริมาณกําไร การวิเคราะห์ต้นทุน
ภาษี และข้อจํากัดของข้อมูลต่าง ๆ การจัดทํางบประมาณ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงินสด 
 

- ตัดรายวิชา เนื่องจาก ได้เรียนรายวิชา บัญชี
ต้นทุน 1, บัญชีต้นทุน 2, บัญชีช้ันกลาง 1 
และบัญชีช้ันกลาง 2 แล้ว 
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3532202         การภาษีอากรธุรกิจ  
                     Business Taxation                       3(3-0-6) 
                    นโยบายภาษีอากร หลักเกณฑ์วิธีการประเมินและการ
จัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์และ
ภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยทั่วไป วิธีการคํานวณภาษี การยื่น
แบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจการอุทธรณ์ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาต่างๆในเรื่องภาษี
อากรธุรกิจ 
 
 

- ตัดรายวิชา เนื่องจากนักศึกษาต้องเรียน
วิชาการภาษีอากรและกฏหมายธุรกิจ ใน
หมวดวิชาแกนแล้ว 

3532205          การคลังสาธารณะ 
                      Public Finance                           3(3-0-6)  
                     ลักษณะ ขอบเขต หน้าท่ีของรัฐบาลประสิทธิภาพ
และแนวโน้ม การใช้จ่ายเงินของภาครัฐบาล ความรู้เกี่ยวกับรายได้ของ
รัฐบาลหนี้สาธารณะ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายการคลังและ
งบประมาณของประเทศไทย 
 
 

- ตัดรายวิชาเนื่องจากเนื้อหาในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
กับนโยบายการคลังเป็นส่วนหน่ึงของวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร์ในหมวดวิชาแกน 

3532206          การภาษีอากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
                      Taxation for Local Development 3(3-0-6) 
                     ความสําคัญของภาษีอากรต่อการพัฒนาประเทศ
หลักการปฏิบัติและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี การภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากรภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีที่จัดเก็บโดย
องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 
 

- ตัดรายวิชา เนื่องจากนักศึกษาต้องเรียน
วิชาการภาษีอากรและกฏหมายธุรกิจ ใน
หมวดวิชาแกนแล้ว 
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3532402          การเงินส่วนบุคคล  
                      Personal Finance                       3(3-0-6) 
                     การวางแผนทางการเงินในอนาคตของบุคคลโดย
การศึกษาการจัดทํางบประมาณและบริหารรายได้ การบริหารสินเช่ือ
เพื่อการบริโภคการวางแผนประกันชีวิต การวางแผนการออม การ
ลงทุนหาผลประโยชน์ เพิ่มพูนเงินออมการวางแผนการเงินระยะยาว 
และวางแผนสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตวัยเกษียณอายุ 

- ตัดรายวิชา เนื่องจากเนื้อหาในรายวิชาน้ี
สอดแทรกในวิชาอื่นๆ ทั้งหมวดวิชาแกน 
หมวดวิชาบังคับ และหมวดวิชาเลือกใน
หลักสูตรแล้ว 

3533301          หลักการลงทุน  
                      Principles of Investment             3(3-0-6)                                                               
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธุรกิจ 
                    ความรู้เบื้องต้นในหลักทรัพย์ ลักษณะหลักทรัพย์ การ
ประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ ความเสี่ยงภัยอันตราย ผลตอบแทน 
หลักการลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์และจังหวะในการลงทุน 
การศึกษา การจัดการทรัพย์สินในบางกรณี 

- ตัดรายวิชา เนื่องจากนักศึกษาต้องเรียนวิชา
หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ใน
หมวดวิชาบังคับแล้ว 

3533402          การวางแผนด้านการเงินและงบประมาณ 
                      Finance and Budgets Planning     3(3-0-6) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธุรกิจ 
                       แนวคิดของการบริหารกิจการในส่วนท่ีเกี่ยวกับการ
วางแผน และการควบคุมกําไรเพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผน การ
บริหารระยะสั้น ระยะยาว การควบคุมปัจจัยการผลิตและการจําหน่าย 
การควบคุม การดําเนินงานการเงินของกิจการ โดยการจัดทํา
งบประมาณชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์ผลแตกต่างจากงบประมาณ เพื่อ
รายงานผลเทคติคในการจัดทํางบประมาณสมัยใหม่ แนวคิดทางด้าน
พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องบางประการในกระบวนการ จัดทํา
งบประมาณ อันมีผลต่อการวางแผนและการควบคุมกิจการ 
 

- ตัดรายวิชา เนื่องจากนักศึกษาต้องเรียน
วิชาการวางแผนกําไรในหมวดวิชาบังคับแล้ว 
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3533403          การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 
                      Financial Planning and Control    3(3-0-6) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธุรกิจ 
                       เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการวางแผนทางการเงิน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคเกี่ยวกับการพยากรณ์ยอดขายและการ
วางแผนกําไรศึกษาเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการวางแผนและการควบคุม
เช่นพฤติกรรมต้นทุนและการวิเคราะห์ส่วนต่างๆ  (Cost Behavior 
and Variances Analysis) คอมพิวเตอร์  (Computer) การจําลอง
เหตุการณ์  (Simulation) เครื่องมือและตัวแบบทางคณิตศาสตร์  
(Graphic Mathematical Tools and Models) 
 

- ตัดรายวิชา เนื่องจากนักศึกษาต้องเรียน
วิชาการวางแผนกําไรในหมวดวิชาบังคับแล้ว 

3533408          การบริหารการเงินธุรกิจ 
                      Business Financial Management  3(3-0-6) 
                       จุดมุ่งหมายและหน้าท่ีทางการเงินการกําหนดมูลค่า
ธุรกิจ เทคนิควิธีการและกลยุทธ์ในการบริหารการเงินท้ังในด้านการ
จัดหาการจัดสรรเงินทุนตลอดจนนโยบายของธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจในการบริหารการเงินภายใต้ภาวะต่างๆโดยใช้กรณีศึกษา 
 

- ตัดรายวิชา เนื่องจากนักศึกษาต้องเรียน
วิชาการเงินธุรกิจในหมวดวิชาแกนแล้ว 

3533409          การจัดการโครงการทางการเงิน 
                      Finance Project Management      3(3-0-6)  
                       การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจภายใต้ความไม่
แน่นอนและความเสี่ยงทางการเงิน การบริหารและการจัดหาเงินทุน
หมุนเวียน การประเมินค่าหลักทรัพย์ ต้นทุนของเงินทุน งบลงทุน
โครงสร้างเงินทุน นโยบายเงินปันผล การพยากรณ์ทางการเงิน การรวม
กิจการ การปรับปรุงกิจการ  การแยกกิจการ และการเลิกกิจการ 
 

- ตัดรายวิชา เนื่องจากเนื้อหาในรายวิชาน้ี
สอดแทรกในวิชาอื่นๆ ทั้งหมวดวิชาแกน 
หมวดวิชาบังคับ และหมวดวิชาเลือกใน
หลักสูตรแล้ว 
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3533410          การจัดการความรู้ทางการเงิน 
                      Case Study of Current Financial Affairs 
                                                                     3(3-0-6) 
                       หลักการเบื้องต้นของความรู้ทางการเงิน กลไกการ
ได้ความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางการเงินในองค์กรอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ในเชิงปฏิบัติ เทคโนโลยีและกระบวนการในการจัดการ
ทางการเงิน และเพิ่มพูนความรู้ขององค์กร การบริการความรู้ในองค์กร 
 
 
 
 

- ตัดรายวิชา เนื่องจากเนื้อหาในรายวิชาน้ี
สอดแทรกในวิชาอื่นๆ ทั้งหมวดวิชาแกน 
หมวดวิชาบังคับ และหมวดวิชาเลือกใน
หลักสูตรแล้ว 

3533411          กรณีศึกษาจากสถานการณ์ปัจจุบันทางการเงิน                            
                      Case Study of Current Financial Affairs              
                                                                     3(3-0-6) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธุรกิจ และ                                   
                              3532101  ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 
                       การติดตามวิเคราะห์ข่าวจากสื่อมวลชน วิเคราะห์
ความเป็นมาของข่าว ผลกระทบของข่าวความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 
ตลอดจนศึกษาสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา 
วัฒนธรรมในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข่าว 
เหตุการณ์ และสถานการณ์ทางการเงินตามสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
ด้วย 
 
 
 
 

- ตัดรายวิชา เนื่องจากเนื้อหาในรายวิชาน้ี
สอดแทรกในวิชาอื่นๆ ทั้งหมวดวิชาแกน 
หมวดวิชาบังคับ และหมวดวิชาเลือกใน
หลักสูตรแล้ว 



 

107 

 

หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
3534109          การเงินอิเล็กทรอนิกส ์
                      Electronic Finance                     3(2-2-5) 
                       พื้นฐานท่ัวไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การทํางานและ
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
การเงิน  การฝึกปฏิบัติโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการจัดการงานด้าน
การเงิน ได้แก่ การประมวลผลการคํานวณ การนําเสนองาน การใช้
โปรแกรมคํานวร การจัดทําฐานข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ต  ในการ
ค้นหาข้อมูลและการรับส่ง E-mail 
 
 
 
 

- ตัดรายวิชา เนื่องจากนักศึกษาต้องเรียนวิชา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในหมวดวิชา
บังคับแล้ว 

3534403          การวิเคราะห์หลักทรัพย ์ 
                      Security Analysis                        3(3-0-6) 
                       หลักในการวิเคราะห์และนโยบายการลงทุน 
กระบวนการลงทุน ลักษณะของหลักทรัพย์ชนิดต่างๆ ผลตอบแทน 
ความเสี่ยงและแนวความคิดด้านการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ตลาด
หลักทรัพย์และสถาบันการเงินท่ีเกี่ยวข้อง การกําหนดนโยบายการ
ลงทุน ผลของนโยบายการลงทุนที่มีต่อการลงทุน ต่อตลาดการเงินและ
ต่อการเคลื่อนไหวของธุรกิจ ปัจจัยท่ีมีผลกระทบกับราคา ของ
หลักทรัพย์ลงทุนและการสร้างแผนการลงทุน 
 
 
 
 
 

- ตัดรายวิชา เนื่องจากนักศึกษาต้องเรียนวิชา
หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ใน
หมวดวิชาบังคับแล้ว 
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3534410          การวิเคราะห์การลงทุนและทําแผนธุรกิจ 
                      Investment Analysis and Business  
                      Planning                                   3(2-2-5)  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 3533406  การจัดการสินเช่ือ 
                       รูปแบบของแผนธุรกิจ  การกําหนดเปูาหมายธุรกิจ  
การวางโครงสร้างแผนธุรกิจและแผนการลงทุนการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมการลงทุน  ในด้านการตลาด  การผลิต  การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การประมาณการทางการเงิน  การวิเคราะห์ทาง
การเงิน และการเลือกแหล่งเงินทุนให้เหมาะสมกับประเภทและการ
ลงทุนของธุรกิจ การวัดและการประเมินผลการดําเนินธุรกิจ  นําเสนอ
แนวคิดในการดําเนินธุรกิจ  พร้อมเสนอแผนธุรกิจและการวิเคราะห์ 
 
 
 
 

- ตัดรายวิชา เนื่องจากเนื้อหาในรายวิชาน้ี
สอดแทรกในวิชาอื่นๆ ทั้งหมวดวิชาแกน 
หมวดวิชาบังคับ และหมวดวิชาเลือกใน
หลักสูตรแล้ว 

3534411          การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
                      Personal Financial Plan             3(3-0-6) 
                         กระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
ความสําคัญของการวางแผนการเงินท่ีดี การจัดทํางบการเงินและการ
รายงานทางการเงินส่วนบุคคลต่าง ๆ การวางแผนทางภาษี การจัดการ
สินทรัพย์ การวางแผนการลงทุน การออม การสร้างวินัยทางการเงินให้
ตนเอง รวมไปถึงการวางแผนการเงินหลังเกษียณ 
 
 
 
 

- ตัดรายวิชา เนื่องจากเนื้อหาในรายวิชาน้ี
สอดแทรกในวิชาอื่นๆ ทั้งหมวดวิชาแกน 
หมวดวิชาบังคับ และหมวดวิชาเลือกใน
หลักสูตรแล้ว 
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3534412          การเงินสําหรับผู้ประกอบการ 
                      Entrepreneurial Finance             3(3-0-6) 
                       รูปแบบขององค์กรธุรกิจ โครงการเงินทุน แหล่ง
เงินทุน และการจัดหาเงินทุน  การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การ
วางแผนสภาพคล่องของกิจการ ความสัมพันธ์กับสถาบันการเงิน การ
ขายบัญชีลูกหนี้  การขอสินเช่ือโดยมีสินค้าค้ําประกัน ปัญหาทาง
การเงินท่ีผู้ประกอบการต้องเผชิญ  การวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
 

- ตัดรายวิชา เนื่องจากเนื้อหาในรายวิชาน้ี
สอดแทรกในวิชาอื่นๆ ทั้งหมวดวิชาแกน 
หมวดวิชาบังคับ และหมวดวิชาเลือกใน
หลักสูตรแล้ว 

3534413          การเงินเพื่อชุมชน  
                      Finance for Community              3(3-0-6) 
                       ศึกษาความหมาย รูปแบบโครงสร้างการเงินของ
ชุมชน วิธีการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของชุมชนใน
ภาพรวม การจัดการเงินทุนชุมชนโดยเฉพาะในเรื่องของการปูองกัน
ความเสี่ยง เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันและสร้างวัฒนธรรมที่ยั่งยืนให้เกิดกับ
ชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
 

- ตัดรายวิชา เนื่องจากเนื้อหาในรายวิชาน้ี
สอดแทรกในวิชาอื่นๆ ทั้งหมวดวิชาแกน 
หมวดวิชาบังคับ และหมวดวิชาเลือกใน
หลักสูตรแล้ว 

3534414           การจัดการการเงินส่วนบุคคล  
                      Personal Financial Management) 3(3-0-6) 
                       กระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคลความสําคัญ
ของการวางแผนการเงินท่ีดีการวางแผนทางภาษีการจัดการสินทรัพย์ 
การวางแผนการลงทุน การออม การสร้างวินัยทางการเงินให้ตนเอง
รวมไปถึงการวางแผนการเงินหลังเกษียณ 
 

- ตัดรายวิชา เนื่องจากเนื้อหาในรายวิชาน้ี
สอดแทรกในวิชาอื่นๆ ทั้งหมวดวิชาแกน 
หมวดวิชาบังคับ และหมวดวิชาเลือกใน
หลักสูตรแล้ว 
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กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3503801          การเตรียมสหกิจศึกษา  
                      Preparation to Cooperative Education               
                                                                         1(45) 
                    จัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนเข้าสู่
โครงการสหกิจศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะและประสบการณ์ที่
เหมาะสม โดยการฝึกปฏิบัติธุรกิจแบบครบวงจรอย่างเป็นระบบ ท้ัง
วางแผนงาน นําแผนไปปฏิบัติและติดตามผล รวมทั้งการเสริมสร้าง
บุคลิกภาพนักการเงินนักการธนาคาร 
 

3503801          การเตรียมสหกิจศึกษา  
                      Preparation to Cooperative Education   
                                                                        1(45) 
                    จัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนเข้า
สู่โครงการสหกิจศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะและประสบการณ์ที่
เหมาะสม โดยการฝึกปฏิบัติธุรกิจแบบครบวงจรอย่างเป็นระบบ ท้ัง
วางแผนงาน นําแผนไปปฏิบัติและติดตามผล รวมทั้งการเสริมสร้าง
บุคลิกภาพนักการเงินนักการธนาคาร 

คงเดิม 

3503802          สหกิจศึกษา 
                     Cooperative Education                  6(540) 
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 3503801การเตรียมสหกิจศึกษา 
                    นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่ศึกษาวิชาต่างๆ 
จนครบหลักสูตร โดยมีวิชาคงเหลือรวมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่
เกิน 6 หน่วยกิตและผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ําว่า 2.5 รวมทั้ง
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนด สามารถเลือกโครงการสหกิจศึกษา ซึ่ง
เป็นการเข้าทํางานในฐานะพนักงานฝึกงานช่ัวคราวในสถาน
ประกอบการ ในงานท่ีเกี่ยวข้องตามสาขาท่ีเรียนตามที่ได้ตกลงหรือ
กําหนดไว้ พร้อมท้ังทํารายงานท่ีได้รับมอบหมาย โดยจะต้องเข้าทํางาน
ในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ในสถานประกอบการทั้ง
ในภาคเอกชนและรัฐบาลโดยมีพนักงานท่ีปรึกษา ผู้บังคับบัญชาและ
อาจารย์ดูแลและให้คําแนะนํา 

3503802           สหกิจศึกษา 
                       Cooperative Education               6(540) 
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 3503801การเตรียมสหกิจศึกษา 
                      นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่ศึกษาวิชาต่างๆ 
จนครบหลักสูตร โดยมีวิชาคงเหลือรวมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ไม่เกิน 6 หน่วยกิตและผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ําว่า 2.5 รวมทั้ง
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนด สามารถเลือกโครงการสหกิจศึกษา 
ซึ่งเป็นการเข้าทํางานในฐานะพนักงานฝึกงานช่ัวคราวในสถาน
ประกอบการ ในงานท่ีเกี่ยวข้องตามสาขาท่ีเรียนตามที่ได้ตกลงหรือ
กําหนดไว้ พร้อมท้ังทํารายงานท่ีได้รับมอบหมาย โดยจะต้องเข้า
ทํางานในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ในสถาน
ประกอบการทั้งในภาคเอกชนและรัฐบาลโดยมีพนักงานท่ีปรึกษา 
ผู้บังคับบัญชาและอาจารย์ดูแลและให้คําแนะนํา 
 
 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิมปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
3534415         เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเงินและ 
                     การธนาคาร  
                     Preparation for on-the-job Training in   
                     Finance and Banking                       2(90) 
                    การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในด้านความรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านการเงิน การธนาคาร โดยการเตรียมความ
พร้อม ทักษะที่จําเป็นสําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเงิน
และการธนาคารหรือรูปแบบต่างๆ ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน 

3534801          เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเงินและ 
                      การธนาคาร  
                      Preparation for on-the-job Training in  
                      Finance and Banking                    2(90) 
                     การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านความรู้ ลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ 
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านการเงิน การธนาคาร 
โดยการเตรียมความพร้อม ทักษะที่จําเป็นสําหรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านการเงินและการธนาคารหรือรูปแบบต่างๆ ที่จําเป็น
สําหรับการปฏิบัติงาน 
 

ปรับปรุงรหัสวิชา ให้สอดคล้องตามลักษณะ
เนื้อหาวิชา 
 

3534416           การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเงินและการ 
                       ธนาคาร 
                       Job Training in Finance and Banking                    
                                                                       5(450) 
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 3534415 เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านการเงินและการธนาคาร 
                     จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเงิน
และการธนาคารในหน่วยงานของรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน 
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนําความรู้ทั้งทาง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษานําไปใช้สถานการณ์จริง  
จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของ การฝึกประสบการณ์ 
และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่
เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้สําเร็จลุล่วงไป 

3534802          การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเงินและการ  
                      ธนาคาร 
                      Job Training in Finance and Banking    
                                                                      5(450) 
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 3534415 เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านการเงินและการธนาคาร 
                          จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
การเงินและการธนาคารในหน่วยงานของรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ หรือ
ธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนํา
ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษานําไปใช้
สถานการณ์จริง  จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของ การ
ฝึกประสบการณ์ และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปัญหาการ
ฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้สําเร็จ
ลุล่วงไป 

ปรับปรุงรหัสวิชา ให้สอดคล้องตามลักษณะ
เนื้อหาวิชา 
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ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําส่ังต่างๆ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ  1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า  "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554" 
         ข้อ  2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ  3 บรรดาข้อบังคับระเบียบ คําสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยโดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคท่ีมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติสําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้นในภาค
การศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจํานวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
สําหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เทียบเท่าและต้องมีคุณสมบัติตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ 7  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ดําเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติท่ีจัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการหรือท้ังในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 
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ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอน
หน่วยกิตรายวิชา โดยนําประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการ
จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาการคิดเทียบจํานวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต 
การกําหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

ข้อ 12 มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนํา
แนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา   

ข้อ 13 การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตสําหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต 

ในกรณีที่มีความจําเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีแตกต่างไปจากที่กําหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือได้ชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
การลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15 ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17 ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18 ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการทําหน้าที่ กํากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดทํารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการดําเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19 ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 ข้อ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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 ข้อ 21 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีมี
ปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตร ี

พ.ศ. 2548 
------------------------------------------------------- 

 
  โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพื่อกํากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินการประเมินผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยจึงอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 18 (2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 2547  ออกข้อบังคับ ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ 2  บรรดาข้อบังคับประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ  ข้อบังคับนี้ ให้
ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3  ให้ใช้ข้อบังคับนี้สําหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษา
ภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2549 
เป็นต้นไป 
  ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล ” หมายความว่า หน่วยงานในสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ทําหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป ”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตามโครงการ จัด
การศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตาม
โครงการอื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกต ิ
 
  ข้อ 5  ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทําตลอด
ภาคเรียนอย่างสม่ําเสมอด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง70 และ
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ต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่กําหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  
การอนุมัติผลเป็นอํานาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6  ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบดังนี้ 
   6 .1 สําหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรกําหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบ
ค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่กําหนด ดังต่อไปนี้ 

     ระดับคะแนนความหมายของผลการเรียน         ค่าระดบัคะแนน 
A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 
B  ดี (Good)   3.0 
C+  ดีพอใช้ (Fair Good)  2.5 
C  พอใช้ (Fair)   2.0 
D+  อ่อน (Poor)   1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0 
E  ตก (Fail)   0.0 

   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ํากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้
ระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้น
รายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   สําหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ํากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและ
เรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ํากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา 
   6 .2 สําหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรียน  เพิ่มเติม
ตามข้อกําหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

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

  ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได ้
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 ข้อ 7 ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 

สัญลักษณ์ความหมาย และการใช ้
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง
โดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนกําหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 
     (1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นกําหนด 15 วัน นับแต่วันเปิด
ภาคเรียน 

    (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น
แล้วและได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนกําหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์  

(3) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง  (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต 
และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนกําหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้ 
    (1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังทํางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่ง
นักศึกษาจะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป  

    (2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่น
คําร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตให้ สอบใน
รายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
 การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึก     
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8 กรณีท่ีนักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ทํางานไม่เสร็จภายใน
เวลาที่กําหนด ให้อาจารย์ผู้สอนทําการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่
เป็น”ศูนย์” และในกรณีท่ีไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9  ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์
ผู้สอน และกําหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดท่ีอาจารย์
ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่
นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ 
“F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10  ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6 .2 สําหรับบันทึกผลการประเมินสําหรับรายวิชาที่
ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน 

 ข้อ 11 กรณีนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลัง
อนุปริญญา ) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ําหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับ
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อนุปริญญาไม่ได้  และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู่ 
ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน  5 ปี 
  ข้อ 12  การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12 .1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ํา ให้นับรวมหน่วยกิตท่ีสอบตก
เป็นตัวหารด้วย 
   12 .2 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียน
รายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรกําหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่
ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้อ13นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนดนักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14  นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้า
ชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่กําหนด
ในข้อ 13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15  นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการ
ประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจําเป็นอื่นที่เป็นเหตุ
สุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นคําร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน 
15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสมและ
ให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ทําการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ 
และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16  ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้  
   16 .1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16 .2 สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือ
สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16 .3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00 
 16 .4 สําหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ํากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ํากว่า5 ภาคเรียน 
และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร 3  ปี  และไม่ต่ํา
กว่า 6ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีท่ีเรียน
หลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ํากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20ภาคเรียนปกติติดต่อกัน
ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5  ปี 
   16 .5 สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ํากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ํากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
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นักศึกษาไม่เกิน  7  ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ํากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  9  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปีและไม่ต่ํากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน  11  ปี กรณีที่
เรียนหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 17  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17 .1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.60เมื่อสิ้น
ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.80 ในภาค
เรียนปกติท่ี  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และท่ี  16นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนดแล้ว แต่ยังได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.80 
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ 20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี 
และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17 .2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร2 ปี สิ้น
ภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
กรณีหลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1 .80 หรือไม่ผ่านการประเมิน
ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
  ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จํานวนหน่วยกิตครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1 .80 แต่ไม่ถึง 2 .00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพื่อทําค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19 นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ
ตามควรแก่กรณีดังนี้ 
   19 .1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19 .2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19 .3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ข้อ 20  ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
   20 .1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อ
เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3 .60 และ สําหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
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   สําหรับปริญญาตรี  (หลังอนุปริญญา ) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3 .60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3 .60 แต่ไม่น้อยกว่า 
3.25  ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ํากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือ
ไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (หลังอนุปริญญา ) 
จะพิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20 .3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร 
2 ปี ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่
เกิน 10 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร  5  ปี  

  นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 
11 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน17 ภาค
เรียนปกติ สําหรับหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 21  การนับกําหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด เป็นวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22 ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ข้อ 23  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 21ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตร ีพ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพ่ืออํานวย
ประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน  และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป  
 บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เก่ียวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชา ซึ่งได้กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้  
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ํากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา ” หมายความว่า สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียน การสอนใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ํากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง 

 “การศึกษาโดยระบบอ่ืน ” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการทํางานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน ” หมายความว่า การนําหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา ” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกําหนด โดยนําหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา ใดๆ 
ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการนําผลการศึกษาและหน่วยกิต 
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาท่ีได้รับจาก
การศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชา
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
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 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะนํามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชา
ต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันสําเร็จการศึกษา หรือภาคเรียน
สุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่
กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 กรณีท่ีผลการเรียนรายวิชาที่นํามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่กําหนดใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจําหลักสูตรของรายวิชาที่จะนํามาขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ทําการสอบประเมินความรู้ และนําผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่าน
เกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีแล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาท่ี ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน  
  (3)  เป็นนักศึกษาท่ีเปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่
ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาค
ปกต ิ
  (4)เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย  
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จํากัดจํานวน
หน่วยกิตท่ีขอโอน 
  (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะนํามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กําหนดใน
ข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 
 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย  
  (2)  เป็นนักศึกษาท่ี สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาท่ี ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาท่ีได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน  

 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
การศึกษาอบรมตามกรณีใน  (3) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม  (4) ที่นําผลการเรียนมาขอ

ยกเว้นการเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น สําหรับผู้มีความรู้
พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่นํามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ํากว่า C 
  (2)  การนําผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้
ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  สําหรับนักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจํานวน 16 หน่วยกิต สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องนําเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้
บังคับ  

  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด สําหรับผู้สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  
โดยไม่ต้องนําเงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8(1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จํานวนหน่วยกิตท่ีได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่ําที่กําหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน สําหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปรวมในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา โดยไม่ต้อง
บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 10  การนับจํานวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

 (1)  สําหรับนักศึกษาท่ีใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจํานวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (2)  สําหรับนักศึกษาท่ีใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจํานวน 12 หน่วยกิต เป็น
หนึ่งภาคเรียน 

 (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคย
ศึกษาและได้รับผลการเรียน สําหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจํานวนภาคเรียน
ต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน 
หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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ข้อ 13  นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอํานาจตีความ และวินิจฉัยชี้

ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ที่ ๑๙๔๐/๒๕๕๘ 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

……………………………………… 
 

เพ่ือให้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงทุกๆ ๕ ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร ดังนี้ 

 
  อธิการบดี      ประธาน 

รองอธิการบดีฝุายวิชาการ     รองประธาน  
  คณบดีคณะครุศาสตร์     กรรมการ  
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ  
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ  
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ  
  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   กรรมการ  
  รองคณบดีฝุายวิชาการคณะครุศาสตร์    กรรมการ 

รองคณบดีฝุายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
รองคณบดีฝุายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ  
รองคณบดีฝุายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
รองคณบดีฝุายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการและเลขานุการ 

  รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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สั่ง  ณ  วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ที่ ๓๓๐/๒๕๕๙ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

---------------------- 
 เพื่อให้การกําหนดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคารเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ นั้น 
 อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.๒๕๔๗จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 ๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วย  
 ๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรําไพ   ประภัสสร กรรมการ 
 ๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์ กรรมการ 
 ๑.๔ อาจารย์ ดร.ฉัตรชนก  จรัสวิญญู กรรมการ 
 ๑.๕ อาจารย์ศิริพร   โสมคําภา     กรรมการและเลขานุการ  
  หน้าที่  ให้คําปรึกษา กํากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ และอํานวยความสะดวกใน  

การพัฒนา หลักสูตรสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เพ่ือให้การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒.คณะกรรมการร่างและพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วย 
  ๒.๑ อาจารย์ ดร.จิรายุ  อัครวิบูลย์กิจ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ  
       และงานทะเบียน/ อาจารย์ประจํา 
       คณะบรหิารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
       (บุคคลภายนอก) 
      ๒.๒ อาจารย์ศิริพร โสมคําภา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
       สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร 
      ๒.๓ อาจารย์อนุธิดา เพชรพิมูล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
       สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
                                                                                             /๒.๔ อาจารย์อนันธิตรา... 

  ๒.๔  อาจารย์อนันธิตรา  ดอนบันเทา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
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                                                               สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร 
  ๒.๕ อาจารย์คุณัญญา เบญจวรรณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
       สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
  ๒.๖ อาจารย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
                                                               สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร 

     

 หน้าที่ พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
บริหารจัดการหลักสูตร เพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ตามที่กําหนด 
 

สั่ง ณ วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ที่ ๓๓๒/๒๕๕๙ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

------------------- 
 ด้วยโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์จัดทําร่าง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เพ่ือให้การดําเนินการจัดทําร่างหลักสูตร
ดังกล่าวเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจ ตามความในมาตร ๓๑(๑) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคารดังต่อไปนี้ 
 ๑. อาจารย์ศิริพร  โสมคําภา ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์อนุธิดา  เพชรพิมูล กรรมการ 
 ๓. อาจารย์คุณัญญา เบญจวรรณ กรรมการ  
 4. อาจารย์วิษณุเดช    นันไชยแก้ว  กรรมการ 
 5. อาจารย์อนันธิตรา ดอนบันเทา กรรมการและเลขานุการ  
   

สั่ง ณ วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ที่ ๓๓๑/๒๕๕๙ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

------------------ 
  เพ่ือให้การกําหนดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและ
การธนาคารเป็นไปตามกรอบมาตรฐานวิชาการทางการเงินและการธนาคาร และเกิดประโยชน์สูงสุดของ
หลักสูตร 
  อาศัยอํานาจ ตามความในมาตร ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ  

และพยากรณ์ทางการเกษตร/ 
อาจารย์ประจําสาขาวิชา 

        เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากร  
และสิ่งแวดล้อม 

        มหาวทิยาลัยแม่โจ้(ผู้เชี่ยวชาญ)  
  ๒. อาจารย์ ดร.ศรีนวล อินผึ้ง   อาจารย์ประจําสาขาวิชาการเงิน  
        มหาวทิยาลัยภาคกลาง  

(ผู้เชี่ยวชาญ) 
๓. นายวุฒิชัย จันทร์แสงศริ   รองผู้จัดการธุรกิจสินเชื่อ  

         ธนาคารกรุงไทยสาขาชากังราว  
(ผู้ใช้บัณฑิต) 

  ๔. นางสาววรรณิศา ดีประชา   เจ้าหน้าที่อํานวยบริการ 9  
        ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี 

กําแพงเพชร (ศิษย์เก่า) 
๕. นางสาวนลินภัสร์ อัครเดชโรจน์กุล  เจ้าหน้าที่ฝุายสินเชื่อ  

ธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี 
      กําแพงเพชร (ศิษย์เก่า)  
 
 
หน้าที่ 

 ๑. กําหนดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ให้เป็นไป
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ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒.  กําหนดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓. กําหนดหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๔. ดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

 
  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินตามหน้าที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วรายงานผลให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ทราบเพ่ือจักได้ดําเนินการต่อไป 
 

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ที่  ๓๓๓/๒๕๕๙ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร  
--------------------- 

 เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๒ และเกิดประโยชน์สูงสุดของหลักสูตร 
 อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
  ๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วย 

 ๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรําไพ  ประภัสสร กรรมการ 
 ๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนีวรรณ  บุญอนนท์ กรรมการ 
 ๑.๔ อาจารย์ ดร.ฉัตรชนก  จรัสวิญญู กรรมการ 
 ๑.๕ อาจารย์ศิริพร    โสมคําภา กรรมการและเลขานุการ  
  หน้าที่  

  ๑. ให้คําปรึกษา แนะนําและอํานวยความสะดวกในการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  
  ๒. ดูแล และแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดข้ึน   
  ๒. คณะกรรมการดําเนินการ ประกอบด้วย  
      ๒.๑ อาจารย์ศิริพร  โสมคําภา  ประธานกรรมการ  
      ๒.๒ อาจารย์อนุธิดา  เพชรพิมูล  กรรมการ  
      ๒.๓ อาจารย์คุณัญญา  เบญจวรรณ  กรรมการ 
      ๒.๔ อาจารย์วิษณุเดช   นันไชยแก้ว  กรรมการ 
      ๒.๕ อาจารย์อนันธิตรา ดอนบันเทา  กรรมการและเลขานุการ  

   หน้าที่  
   ๑. รับผิดชอบบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  
   ๒. วางแผนการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 

๓. กําหนดอาจารย์ผู้สอน... 
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     ๓. กําหนดอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น วิธีการสอน  
การประมวลผลในแต่ละภาคการศึกษา เป็นต้น 
     ๔. จัดทําประกันคุณภาพการศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 
     ๕. จัดทําสารสนเทศโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 
     ๖. งานอ่ืนๆ ที่คณบดีมอบหมาย 
 

สั่ง ณ วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ชื่อ นางสาวศิริพร  โสมคําภา   ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

ประวัติการศึกษา 
 ปี  ชื่อปริญญา  สถาบันที่สําเร็จการศึกษา  

2552  บธ.ม.(การเงิน)   มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
2547  บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยพายัพ  

ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3531201 การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 
  3534 108 การวิเคราะห์ทางการเงิน 3(3-0-6) 
  3532104 ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน 3(3-0-6) 
  3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3531201 การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 
  3534 108 การวิเคราะห์ทางการเงิน 3(3-0-6) 
  3532104 ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน 3(3-0-6) 
  3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
  3533301 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3(3-0-6) 
  3534901 การวิจัยทางการเงินและการธนาคาร 3(2-2-5) 
  3534902 สัมมนาทางการเงินและการธนาคาร 1(2-2-5) 

ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคําสอน 

ตํารา 
ศิริพร   โสมคําภา. (2557). การวิเคราะห์ทางการเงิน. กําแพงเพชร : คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เอกสารประกอบการสอน 
ศิริพร   โสมคําภา. (2557). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเงินและการธนาคาร. 

กําแพงเพชร : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
 ผลงานวิจัย 
 -ศิริพร โสมคําภา  และคณะ. (2557). การประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาวิชา 
  การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.  
 -ศิริพร โสมคําภา และคณะ. (2558). การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
  และการธนาคาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 
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 -ศิริพร  โสมคําภา และคณะ. (2558). ธุรกิจชุมชนที่ส่งผลกระทบกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับ 
  จังหวัด ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางการเงิน. 

-ศิริพร โสมคําภา และคณะ. (2559). การพัฒนาการลดต้นทุนและการเพิ่มผลตอบแทนของการ 
  ปลูกข้าวสายพันธ์พ้ืนเมืองในเขตจังหวัดกําแพงเพชร.  

-ศิริพร โสมคําภา. (2559). การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน ในการจัดการเรียนรายวิชา 
  หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ. 

บทความวิชาการ 
- ศิริพร โสมคําภา, วรรณพรรณ รักษ์ชน และพัตราภรณ์ อารีเอ้ือ. (2558). แนวทางการพัฒนา 

กระบวนการจัดการทางธุรกิจ : กรณีศึกษา กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านคลองแตงโม ตําบล 
โกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร. ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ 
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 5 “บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม.....ยกระดับ 
ชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่น” วันที่ 18 เดือนสิงหาคม 2558 (หน้า 133-134).  
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

- ศิริพร โสมคําภา, วรรณพรรณ รักษ์ชน และพัตราภรณ์ อารีเอ้ือ. (2557). แนวทางการพัฒนา 
เศรษฐกิจชุมชนด้านการเงินและการบัญชี เพื่อความยั่งยืน : กรณีศึกษา กลุ่มตัดเย็บ 
เสื้อผ้าบ้านคลองแตงโม ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร. ในการ 
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 (หน้า 91-99).  
กําแพงเพชร : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 
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ชื่อนางอนุธิดา  เพชรพิมูล ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

ประวัติการศึกษา 
 ปี  ชื่อปริญญา  สถาบันที่สําเร็จการศึกษา  
 2552 บธ.ม. การเงิน มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
 2550 บธ.บ. การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
  3534109 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 3(3-0-6) 
  3533203 การจัดการสินเชื่อ 3(3-0-6) 
  3532102 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
  3532202 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 3(3-0-6) 
  3533601 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางการเงิน 3(2-2-5) 
  3534204 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)  
  3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
  3532102 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
  3532103 การบริหารการเงิน 3(3-0-6) 
  3534109 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 3(3-0-6) 
  3534111 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน 3(3-0-6) 
  3531201 การเงินและการธนาคาร  3(3-0-6) 
  3532202 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 3(3-0-6) 
  3533203 การจัดการสินเชื่อ 3(3-0-6) 
  3534204 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
  3533601 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางการเงิน 3(2-2-5) 
  3534902 สัมมนาทางการเงินและการธนาคาร 1(0-2-1) 
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ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคําสอน 
 ตํารา  
 - อนุธิดา  เพชรพิมูล. (2557). การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุน.  
  กําแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 

 
เอกสารประกอบการสอน 

 - อนุธิดา  เพชรพิมูล. (2557). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาตลาดการเงินและสถาบัน 
  การเงิน. กําแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
 ผลงานวิจัย 

  - อนุธิดา  เพชรพิมูลและคณะ. (2558). ศูนย์เรียนรู้การออมตามหลักการวางแผนทางการเงินสู่ 
  รากฐานชุมชนวิถีพอเพียงของชุมชนบ้านเด่นพระ ตําบลบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ  
  จังหวัดกําแพงเพชร. 
 - อนุธิดา  เพชรพิมูลและคณะ. (2559). การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวางระบบการบริหาร 
  จัดการทางการเงินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมบ้านเรือนไทยและกะลามะพร้าวสู่ 
  ศักยภาพการแข่งขันในตลาดอาเซียน. 

 บทความวิจัย 
 -อนุธิดา  เพชรพิมูล. ( 2557). การประเมินหลักสูตรโปรแกรมวิชาการเงินและการ 

ธนาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 22 ธันวาคม 
2557.กําแพงเพชร : สถาบันวิจัยและพัฒนา. 
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ชื่อนางสาวอนันธิตรา  ดอนบันเทา ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

ประวัติการศึกษา 
 ปี  ชื่อปริญญา    สถาบันที่สําเร็จการศึกษา  
 2547  บช.บ.(สาขาวิชาการบัญชี )   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 2551  ศศ.ม. (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 2555  บธ.ม.(การเงิน)    มหาวิทยาลัยภาคกลาง  

ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน  
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)  

3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
3532102 การภาษีอากรและกฏหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
3533105 การวางแผนกําไร 3(2-2-5) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

3531101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
3532102 การภาษีอากรและกฏหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
3532104 ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน 3(3-0-6) 
3533105 การวางแผนกําไร 3(2-2-5) 
3531201 การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 
3532401 การประกันภัยและสถาบันประกันภัย 3(3-0-6) การประกันภัยและสถาบันประกันภัย 3(3-0-6) 

ผลงานทางวิชาการ 
 ตํารา  
 - อนันธิตรา  ดอนบันเทา. (2558). การวางแผนและควบคุมกําไร. กําแพงเพชร : มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏกําแพงเพชร. 

 
เอกสารประกอบการสอน 

 - อนันธิตรา  ดอนบันเทา. (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษีอากรและกฏหมาย 
  ธุรกิจ . กําแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
 ผลงานวิจัย 
 - อนันธิตรา  ดอนบันเทา. (2558). การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลสู่คุณภาพชีวิตที่ดีตาม  
  หลักเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กําแพงเพชร. 
  บทความวิชาการ 
 -ไม่มี  
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ชื่อ นางสาวคุณัญญา  เบญจวรรณ  ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

ประวัติการศึกษา 
 ปี  ชื่อปริญญา    สถาบันที่สําเร็จการศึกษา  

2546 บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)  สถาบันราชภัฏนครปฐม  
2551 บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
     ประสานมิตร 

ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
  3532102 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
  3531201 การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 
  3532401 การประกันภัยและสถาบันประกันภัย 3(3-0-6) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
  3532102 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
  3531201 การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 
  3532401 การประกันภัยและสถาบันประกันภัย 3(3-0-6) 

ผลงานทางวิชาการ 
 ตํารา  
 - ไม่มี  

 
เอกสารประกอบการสอน 

 - คุณัญญา  เบญจวรรณ. (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเงินและการธนาคา.  
  กําแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
 ผลงานวิจัย 
  - คุณัญญา  เบญจวรรณ และคณะ. (2558). การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของปุาชุมชนแบบมี 
   ส่วนร่วม : บ้านเขาวังเยี่ยม ต.นาบ่อคํา อ.เมือง จ. กําแพงเพชร. 
 บทความวิชาการ 
 -ไม่มี 
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ชื่อ นายวิษณุเดช  นันไชยแก้ว  ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

ประวัติการศึกษา 
 ปี  ชื่อปริญญา    สถาบันที่สําเร็จการศึกษา  
 2551 บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 2552 ศม.(เศรษฐศาสตร์)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน  
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 
  3592107 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
  3592304 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3591101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

ผลงานทางวิชาการ 
 ตํารา  
 - ไม่มี  

 
เอกสารประกอบการสอน 

 - ไม่มี 

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
 ผลงานวิจัย  
  -  วิษณุเดช  นันไชยแก้ว และคณะ. (2558). การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 
   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น.  
 บทความวิชาการ 
 -ไม่มี 

 


