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Bachelor of Business Administration Program in Finance and Investment
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
Bachelor of Business Administration Program in Finance and
Investment

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการลงทุน)
บธ.บ. (การเงินและการลงทุน)
Bachelor of Business Administration (Finance and Investment)
B.B.A. (Finance and Investment)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

2
5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือนิสติ ต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการลงทุน) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรจาก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
6.2 คณะกรรมการคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 7 วันที่ 26 กรกฎาคม 2563
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 13
วันที่ 8 ธันวาคม 2563
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 22 ธันวาคม 2563
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 มกราคม 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน หลักสูตรปรับปรุง 2564 มีความ
พร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. ผูแ้ นะนาการลงทุน
2. ผูว้ างแผนการลงทุน
3. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
4. เจ้าหน้าที่แนะนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
5. ตัวแทนและนายหน้าประกันชีวติ
6. ตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย
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7. เจ้าหน้าที่การเงินในสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน
8. นักการธนาคาร
9. เจ้าหน้าที่สนิ เชื่อและเร่งรัดหนี้สนิ
10. ผูล้ งทุนหรือผูป้ ระกอบการอิสระ
11. นักวิชาการทางด้านการเงินและการลงทุน เป็นต้น
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัว ตาแหน่งทาง
สาเร็จการศึกษา
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ประชาชน
วิชาการ
จากสถาบัน
1

นายจุมภฏ
สนิทธางกูร

35099014XXXXX

อาจารย์

2

นายสิทธิชัย
ลีววิ ัฒน์วงศ์

33199002XXXXX

อาจารย์

3

นายสมคิด
ยาเคน

33303007XXXXX

อาจารย์

4

นางสาวกานต์พชิ ชา
กองคนขวา

13199001XXXXX

อาจารย์

5

นายอัศวเทพ
อากาศวิภาต

11598000XXXXX

อาจารย์

บธ.ด.
บช.ม.
บช.บ.
กจ.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.
Ph.D.
บธ.ม.
วท.บ.
Ph.D.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.

การจัดการธุรกิจ
การเงินและการธนาคาร
การเงินและการธนาคาร
Commerce-Finance
การเงินและการธนาคาร
สถิติประยุกต์
Business Administration,
Finance
การเงินและการธนาคาร
การเงินและการธนาคาร
การเงินและการธนาคาร
การเงินและการธนาคาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
University of Mysore, Mysore, India
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
Huazhong University of Science and
Technology, China
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปี
2558
2549
2547
2553
2540
2531
2554
2548
2538
2557
2552
2549
2552
2549
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจในปัจจุบันได้ทวีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศมากยิ่งขึ้นโดยส่งผลให้แต่ละธุรกิจมีการปรับตัวด้านการดาเนินงานเพื่อให้มีศักยภาพในการ
แข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล นอกจากนี้การพัฒนาทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดก็ได้
ก่ อ ให้ เ กิ ด บริ ก ารทางการเงิ น ในรู ป แบบใหม่ ๆ ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงระหว่า งประเทศซึ่ง ส่ ง ผลให้ก าร
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศมีความคล่องตัวและเป็นไปอย่างเสรี จึงทาให้แต่ละหน่วยธุรกิจมี
ความต้องการทรัพยากรบุคคลที่มคี วามรูแ้ ละทักษะที่สอดคล้องกับสายวิชาชีพมากขึ้น
ในภาคธุรกิจการเงินจาเป็นต้องมีป รับ ตัวกับ การเปลี่ยนแปลงด้วยการปรับ ระบบการ
บริหารงานให้มีป ระสิท ธิภาพมากขึ้นตลอดจนมีความจาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารการเงินและลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การการลงทุนทางตรง เช่น การลงทุนในธุรกิจ และการ
ลงทุนทางอ้อม เช่น การลงทุนในตราสารทางการเงิน ของบุคคล เพื่อให้สอดรับ สถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ภาคธุรกิจการเงินจึงมีความต้องการบุคลากรที่มีใบอนุญ าตประกอบวิช าชีพ
ทางการเงินมากขึ้นกับการเติบโตของธุรกิจทางการเงินซึ่งมีธุรกรรมทางการเงินในการลงทุนของบุคคล
มากขึ้นในแต่ละหน่วยธุรกิจ
ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้จึงเล็งเห็นความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการของภาคธุรกิจ ผู้ที่จะประกอบอาชีพทางด้านการเงินและการลงทุน จาเป็นต้องมีใบอนุญาตใน
การประกอบวิชาชีพทางการเงิน จึงปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สังคมไทยในปัจจุบันเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ และด้วยวัฒนธรรมของการเปลี่ยนแปลงจากของครอบครัวได้เปลี่ยนเป็นครอบครัว
ขยายมากขึ้น ซึ่งทาให้ทุกคนต่างต้องมีการสร้างฐานะและพึ่งพาตนเองมากขึ้น จาเป็นต้องมีการลงทุน
และการออมเงินเพื่อใช้ในยามชรา ธุรกิจทางด้านการเงินเห็นความสาคัญของการลงทุนและการออม
ของประชาชน จึงได้มีการออกผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการและเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
และเพิ่มช่องทางในการบริการให้เข้าถึงผู้ต้องการใช้บริการมากที่สุด แต่การทาธุรกรรมทางด้านการเงิน
จาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีใบอนุญาตทางด้านการเงินในแต่ละผลิตภัณฑ์ จากเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง
ดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงนาไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร โดยพิจารณาถึงโครงสร้างหลักสูตรใบอนุญาต
ทางด้านการเงิน ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนมีความรู้ด้านการเงินอย่างมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนานิสติ
ไปสู่การสอบใบประกอบวิชาชีพทางการเงิน

6
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
1. การพัฒนาหลักสูตร ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ได้แก่ การเงินส่วนบุคคล การลงทุนส่วนบุคคล การ
ลงทุนในภาคธุรกิจ เครื่องมือและนวัตกรรมทางการเงิน
2. พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการเงินให้สอดคล้องการหลักสูตรในการสอบใบประกอบ
วิชาชีพทางด้านการเงิน
3. ให้ความสาคัญต่อหลักการด้านจริยธรรมและคุณธรรมของผู้ที่ทางานในสายวิชาชีพ
ทางด้านการเงิน
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 พันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิท ยาลั ย พะเยา "ให้ก ารศึก ษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง ทาการสอน ทาการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน
และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ" และ
ด้ ว ยความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี แ ละการเปลี่ ย นแปลงของบริ บ ทสั ง คมไทยและสั ง คมโลก
มหาวิทยาลัยพะเยาต้องดาเนิน พันธกิจในการผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่
เน้นการพั ฒนาผู้เ รีย นทุก ช่ ว งวั ย แบบบูรณาการมี ผลงานวิ จัย และนวัตกรรมที่ต อบโจทย์สั งคมและ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงดาเนินพันธกิจ 5
ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้
(1) ด้ า นผลิ ต คนไทยศตวรรษที่ 21 ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง มี ค วามรู้
ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รู้ทันโลกทันเทคโนโลยี มีความรูภ้ าษาอังกฤษที่ส่อื สารได้
มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และ
เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของ
สรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมือง ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิต มีทักษะการเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม รวมถึงทักษะ การจัดการและ
การเป็นผู้ประกอบการ ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุ่น ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และ
อุ ต สาหกรรมใหม่ อาจารย์ มี คุ ณ ภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ( Professional
Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษา
ใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และวิธีเรียนรู้ที่เน้นทักษะและการปฏิ บัติร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต มีการบริหาร
จัดการที่สร้าง ความเชื่อมั่นกับผู้เรียนและความเชื่อถือให้กับชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับ
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และตอบโจทย์พื้นที่ในการยกระดับการศึกษา ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้าวสู่ความ
เป็นสากล และนานาชาติ
(2) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ นอกเหนือจากบทบาท
การสร้ า งคนให้ มี ทั ก ษะชี วิ ต และวิ ช าชี พ ตอบสนองความต้ อ งการตลาดแรงงานแล้ ว การเป็ น
สถาบั น การศึ ก ษาขั้ น สู ง ที่ พ ร้ อ มด้ ว ยบุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพ (Talent and Skilled Human Resources)
มหาวิทยาลัยต้องตระหนักว่า งานวิจัยเป็นรากฐาน การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ การวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรูใ้ หม่นาไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหน้าและสามารถนาไป
ใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคม ลด
ปัญหาความยากจน ชุมชน เกิดความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวที
โลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มีการติดตามและการประเมินผล
เป็นระบบ สร้างเครือข่ายนั ก วิจัย ระหว่างมหาวิท ยาลัย กั บ องค์ก รทั้งภายในและภายนอก วิจัย และ
นวัตกรรม ที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ เน้นการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ (Demand
side) ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การนาไปใช้ประโยชน์กับสังคม
ด้วยการร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตร เพื่อประโยชน์
ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถพัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายการ
เข้าสู่ Thailand 4.0
(3) ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ชุ ม ชนและสั ง คม
มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู้ ในทุกสาขาทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และด้วย
ปณิ ธ านมุ่ ง มั่ น "ปั ญ ญาเพื่ อ ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน ( Wisdom for Community Empowerment)"
มหาวิทยาลัยต้องคานึงถึงพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่เป็นพันธกิจหลักสาคัญอีก
พันธกิจหนึ่งด้วย มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นที่
พึ่งให้ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง หลุ ดพ้น
จากความแตกต่างและเหลื่อมล้า เกิดสังคมความสุข
(4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่ นเพื่อความเป็นไทย การดารงไว้ซึ่ง
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักและให้ความสาคัญเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การทานุบารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์และ
พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมบัติของประเทศชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยาตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยต้องสร้าง
ความร่วมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อการทานุบารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์
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สร้างจิตสานึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงาม ของประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย การเชื่อมโยงกลมกลืน กับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
ประยุกต์ การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการบริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็น
ระบบ
(5) ด้านบริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้
เปลี่ยนแปลงร่วมกัน มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศกาหนดในการบริหารคน บริหารงาน ด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อเป้าหมายองค์กรที่ดีมีคุณภาพและประโยชน์สุข ของบุคลากรมี
ระบบและกลไกควบคุ มการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุก ระดับ ยกระดับศั กยภาพของ
บุคลากร ทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับ
บริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindset ของการทางานและการบริหาร
ร่วมกัน และมีภาวะความเป็นผู้นา (Leadership) และผู้ตามในโลกใหม่ เปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการดาเนินงาน เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ความ
เข้าใจในนโยบาย และเป้าหมายการดาเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาร่วมกัน
ผู้บ ริหารทุก ระดั บ ต้อ งมีวิ สั ย ทัศ น์ (Vision) มีความมุ่งมั่น และต้องเห็นภาพและทิ ศทางในระยะยาว
(Visionary) ด้วยหลักการทางานร่วมกัน "สานความคิด สร้างจิตใจ" รวมพลังของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน
และศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบการบริหารบน
พืน้ ฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
12.2.2 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรได้จัดรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ทางด้านการเงินและการลงทุนของส่วนบุคคล และ
ภาคธุรกิจ เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ สามารถนาไปปฏิบัติใ ห้แก่ชุมชน โดยหลักสูตรได้ให้นิสิตน าองค์
ความรูท้ ี่เรียนไปลงพืน้ ที่เพื่อศึกษาและบริการวิชาการแก่ประชาชนและชุมชน
12.3 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึ กษาและวิชาชีพขั้นสูงในระดับประเทศ มุ่งเน้นคุณธรรม
และความเป็นเลิศทางด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและนิเทศศาสตร์
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และนาไปพัฒนาการเรียนการสอน
และเพิ่มความเข้มแข็งในท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการทาวิจัยทั้งแบบสายตรงและ
บูรณาการ
3. บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและนิเทศ
ศาสตร์
4. ทานุบารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ท้องถิ่นไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างดี ตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากร
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
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12.3.1 ความสอดคล้ อ งของหลั ก สู ต รต่ อ พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย และคณะ
บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
(1) ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย
หลักสูตรสาขาวิชาการเงินและการลงทุน มีความสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
(1.1) ด้านการผลิตบัณฑิต ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านการเงิน มีจรรยาบรรณและใบประกอบวิชาชีพทางด้านการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
(1.2) ด้านการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัยทางด้านการเงิน เพื่อ
นาองค์ความรูจ้ ากการวิจัยมาถ่ายทอดและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
(1.3) ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การให้ บ ริ ก าร
ทางด้านการจัดการทางด้านการเงิน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคง และการหลุดพ้นจากความ
เหลื่อมล้า ให้กับชุมชนและภูมภิ าคใกล้เคียง
(1.4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวั ฒนธรรม ส่งเสริมการสร้างความ
ร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชนด้ ว ยการสนั บ สนุ น ให้ บั ณ ฑิ ต รู้ คุ ณ ค่ า ของการสื บ สานและการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมอันดีงามของท้องถิ่น
(1.5) ด้านการบริหารจัดการ การส่งเสริมและปลูก ฝังบัณฑิตด้านการ
บริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
12.3.2 ความสอดคล้ อ งของหลั ก สู ต รต่ อ พั น ธกิ จ ของคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และนิ เ ทศ
ศาสตร์
หลั ก สู ตรสาขาวิชาการเงินและการลงทุน มีความสอดคล้องกั บพันธกิจของ
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ดังนี้
(1) ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)
(2) ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทางการเงิน
(3) ส่งเสริมให้บัณฑิตเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
สามารถบูรณาการองค์ความรูท้ างการเงินเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
(4) พัฒนาหลักสูตรให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน และการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัยทางด้านการเงิน เพื่อนาองค์ความรู้จาก
การวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม
(6) ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการด้านการจัดการทางการเงิน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและภูมิภาคใกล้เคียง
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(7) ส่ ง เสริ ม ให้ บั ณ ฑิ ต รู้ คุ ณ ค่ า ของการสื บ สานและการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมอันดีงามของท้องถิ่น
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
001102
001103
001204
002201
002202
003201
003202
004101
004201

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

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

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
100008
122120
122220

กฎหมายการเงิน หลักทรัพย์ ภาษีอากร และประกันภัย
Finance and Securities, Taxation, Insurance Laws
หลักการจัดการ
Principles of Management
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and Operations Management

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
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124132

การบัญชีสาหรับผูป้ ระกอบการ
Accounting for Entrepreneurship
124212 การบัญชีบริหาร
Management Accounting
126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics
128110 หลักการตลาด
Principles of Marketing
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
221203 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ
Technology for Business Application
247241 สถิตธิ ุรกิจ
Business Statistics

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

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
121101

การเงินธุรกิจ
Business Finance
121313 การเงินส่วนบุคคล
Personal Finance

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

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
121051
121052

การเงินสาหรับผูป้ ระกอบการ
Finance for Entrepreneurs
การซือ้ ขายหุ้น
Stock Trading

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่ว ไปจานวนไม่ น้อ ยกว่ า 30 หน่ว ยกิ ตในโครงสร้า งหลั ก สู ตรระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทุก หลัก สูต รและได้
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน
คณบดี/ผู้อานวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ ทาหน้าที่ กาหนดนโยบายและพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวด
วิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
(2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ เป็นประธาน รองคณบดี /รองผู้อานวยการ เป็นกรรมการ ทาหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียน
การสอน กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
(3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
คณะบริหารธุ รกิจและนิเ ทศศาสตร์ ได้ใ ห้ดาเนินการตั้งแต่งคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารและวางแผนหลักสูตรด้ าน
วิชาการ กากับ ติดตาม การดาเนินงานหลักสูตร และนิเทศ โดยแต่งตั้งผู้รับ ผิดชอบรายวิชาและผู้
ประสานงานรายวิชา การเรียนการสอน และการประเมินผล
(2) คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รควบคุ ม ก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งาน
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดรายวิชา พร้อมทั้งกาหนดอาจารย์ผู้สอน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุ รกิ จบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน เป็นรากฐานของการ
ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของการบูรณาการการบริหารการเงินและการลงทุนอย่างมี
จรรยาบรรณ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศชาติ
1.2 ความสาคัญ
ศาสตร์ทางด้านการเงินและการลงทุนมีความสาคัญกับทุกคน ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้และความสามารถทางด้านการเงิน เพื่อใช้เป็นศาสตร์ในส่วนหนึ่งของการประกอบ
อาชีพ ในหน่ว ยงานของภาคเอกชน ภาครัฐ และธุ รกิจส่วนตัว ซึ่งในปัจจุบันตลาดแรงงานทางด้ า น
การเงินมีความต้องการผู้มีใบประกอบวิชาชีพทางด้านการเงิน ทางสาขาจึงพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา
การเงินและการลงทุนให้มีความรู้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ใช้ในการสอบใบวิชาชีพทางการเงิน ได้แก่ ผู้
แนะนาการลงทุน ผูว้ างแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน ตัวแทนประกันชีวติ และวินาศภัย เป็นต้น
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ ความสามารถ ในศาสตร์ด้านการเงิน การลงทุน และ
ศาสตร์ในการบริหารธุรกิจที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศ
2. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี จิ ต ส านึ ก ทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพและการปฏิบัติงานด้านการเงิน และการลงทุน
2. แผนการปรับปรุง
หลั ก สู ตรบริหารธุ รกิ จบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน มีแผนพัฒนาปรับ ปรุง ที่ มี
รายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดาเนินการแล้ว
เสร็จภายใน 5 ปีนับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
2.1 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ 1. ทบทวนและประเมินหลักสูตร
บัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ลงทุน ให้มมี าตรฐานไม่ต่ากว่าที่
สกอ. กาหนด

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
(1) ผลประเมินการเรียนการ
สอนประจาภาคการศึกษา
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

2.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง 2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง (1) ปรับปรุงหลักสูตรให้
กับความต้องการ ของผู้ใช้บัณฑิต กับความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต สอดคล้องกับความต้องการ
และตลาดแรงงาน
และตลาดแรงงาน
ของผู้ใช้บัณฑิตและ
3. ประเมินความต้องการและ
ตลาดแรงงาน
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต
(2) ประเมินความต้องการและ
4. ปรับปรุงหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต
มาจากความต้องการของผูใ้ ช้
(3) ปรับปรุงหลักสูตรโดยมี
บัณฑิตหรือตลาดแรงงานและ
พืน้ ฐานมาจากความต้องการ
สอดคล้องกับใบอนุญาตประกอบ ของผู้ใช้บัณฑิตหรือ
วิชาทางการเงิน โดยนาหลักสูตรที่ ตลาดแรงงานและสอดคล้อง
ใช้ในการสอบใบอนุญาตทางการ กับใบอนุญาตประกอบวิชา
เงินของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ทางการเงิน
ประเทศไทย และสานักงานคณะ (4) ประเมินการมีงานทาของ
กรรมกากับและส่งเสริมประกอบ บัณฑิต
ธุรกิจประกันภัย เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงหลักสูตร
5. ประเมินการมีงานทาของ
บัณฑิต
2.3 พัฒนาอาจารย์ ให้เพิ่มพูน
1. กาหนดให้อาจารย์เข้าร่วมอบรม (1) รายงานผลการอบรมหรือ
ความรู้ และประสบการณ์ทาง
หรือสัมมนาวิชาการ อย่างน้อยปี สัมมนาวิชาการ
ทางการเงินและการวิจัย
ละ 1 ครั้ง
(2) รายงานการวิจัยและการ
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจัย
เผยแพร่
พร้อมเผยแพร่ผลงานวิจัย
อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง ภายใน
ระยะเวลา 4 ปี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ระบบ
ทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่
น้อยกว่า 15 สัปดาห์)
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวดที่ 1
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 6 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
6.1 หลั ก สู ตรปริญ ญาตรี (4 ปี 5 ปี และไม่น้อยกว่า 6 ปี) จะต้องเป็นผู้สาเร็จ
การศึก ษา ระดั บ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายหรื อเทีย บเท่า ซึ่งกระทรวงศึก ษาธิ ก ารรับ รอง หรือสาเร็ จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
6.2 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) จะต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่
ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา
6.3 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี แ บบก้ า วหน้ า ทั้ ง ทางวิ ช าการ และทางวิ ช าชี พ หรื อ
ปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญา
ตรีแบบก้าวหน้า ไม่น้อยกว่า 3.50 ทุกภาคการศึกษาอนึ่ง ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า
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หากภาคการศึกษาใด ภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ากว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า จะถือว่านิสติ ขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า
6.4 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6.5 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6.6 ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิด
ทางความประพฤติ
2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.4.1 นิสติ ที่มีผลการเรียนต่าด้านคณิตศาสตร์ และการคานวณ
2.4.2 นิสติ มีพืน้ ฐานด้านภาษาอังกฤษในระดับต่า
2.4.3 การเรียนรูแ้ ละการปรับตัวของนิสิตในมหาวิทยาลัย
2.5 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.5.1 จัดโครงการอบรมทางด้านคณิตศาสตร์
2.5.2 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
2.5.3 จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะนาการวางแผนเป้าหมายชีวิต และเทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย
2.5.4 จัดอบรมความรูท้ างด้านธุรกิจทางการเงิน
2.5.5 จัดอบรมใบประกอบวิชาชีพทางการเงิน
2.6 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2564 2565 2566 2567 2568
ชั้นปีที่ 1
90
90
90
90
90
ชั้นปีที่ 2
90
90
90
90
ชั้นปีที่ 3
90
90
90
ชั้นปีที่ 4
90
90
รวม
90
180
270
360
360
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
90
90
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2.7 งบประมาณตามแผน
จานวนนิสิต
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี
รวมรายจ่าย








2564

ปีงบประมาณ
2565
2566
2567

2568

3,421,355 3,660,850 3,917,109 4,191,308 4,484,699
331,641 354,855 379,695 406,274 434,713
104,719 112,049 119,893 128,285 137,265
218,280 233,560 249,909 267,402 286,121
247,127 264,426 282,936 302,741 323,933
26,625 28,489 30,483
32,617 34,900
215,453 230,535 246,672 263,939 282,415
227,893 243,845 260,915 279,179 298,721
15,000 15,000 15,000 15,000
15,000
4,808,093 5,143,609 5,502,612 5,886,745 6,297,767

2.8 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.9 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2561
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ก าหนดไว้ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 ศึกษาทั่วไปเลือก
หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
2.2.3 วิชาการศึกษาอิสระ
สหกิจศึกษา และการฝึกงาน
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ.
30
72
-

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
30
21
9
91
24
67
49
12

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564
30
30
91
36
55
34
15

-

6

6

6

6

6

120

127

127

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship

30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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002202
003201
003202
004101
004201

100008
121100
121101
122120
122220
124132
124212
126100
128110

สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กฎหมายการเงิน หลักทรัพย์ ภาษีอากร และประกันภัย
Finance and Securities, Taxation, Insurance Laws
คณิตศาสตร์การเงิน
Mathematical Finance
การเงินธุรกิจ
Business Finance
หลักการจัดการ
Principles of Management
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and Operations Management
การบัญชีสาหรับผูป้ ระกอบการ
Accounting for Entrepreneurship
การบัญชีบริหาร
Management Accounting
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics
หลักการตลาด
Principles of marketing

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

91 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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146200
221203
247241

121210
121211
121212
121310
121311
121312
121313
121314

121315
121316
121410

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ
Technology for Business Application
สถิตธิ ุรกิจ
Business Statistics
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
การบริหารการเงิน
Financial Management
การจัดการความเสี่ยง
Risk Management
หลักการประกันภัย
Principles of Insurance
หลักการลงทุน
Principles in Investment
จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัตินักการเงิน
Ethics and Standard of Work Financial Career
การเงินระหว่างประเทศ
International Finance
การเงินส่วนบุคคล
Personal Finance
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลและจรรยาบรรณนักวางแผน
การเงิน
Personal Financial Planning and Ethics Financial Planner
ตลาดอนุพันธ์และตลาดตราสารหนี้
Derivative Market and Debt Market
การวิเคราะห์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์
Security Analysis and Portfolio Management
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology

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

55 หน่วยกิต
34 หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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121411

สัมมนา
Seminar

1 (0-3-2)

2.2.2 วิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่ม
วิชาดังต่อไปนี้
1. กลุ่มวิชาการบริหารการเงิน
121320 การวิเคราะห์ทางการเงิน
Financial Analysis
121321 การจัดการสินเชื่อ
Credit Management
121322 การบริหารกลยุทธ์ทางการเงิน
Financial Strategic Management
121323 การศึกษาความเป็นไปได้และประเมินโครงการ
Feasibility Study and Project Evaluation
121324
การลงทุนธุรกิจและการจัดการการจัดสรรเงินทุน
Business Investment and Asset Allocation Management
121325 การจัดการการเงินธุรกิจสตาร์ทอัพ
Startup Business Financial Management
121326 นวัตกรรมทางการเงินและระบบการชาระเงิน
Financial Innovation and Payment System
2. กลุ่มวิชาการลงทุน
121330 การวางแผนการลงทุน
Investment Planning
121331 การวางแผนการประกันภัย
Insurance Planning
121332 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
Retirement Planning
121333 การวางแผนภาษีและมรดก
Tax and Estate Planning

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

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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121334
121335
121336

การวางแผนการเงินแบบองค์รวม
Holistic Financial Planning
การลงทุนกองทุนรวม
Fund Investment
นวัตกรรมการลงทุน
Innovation Investment

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

2.2.3 วิชาการศึกษาอิสระ สหกิจศึกษา และการฝึกงาน 6 หน่วยกิต
ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
121441 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
121442 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
121443 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Studies
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001102
004101
121100
122120
124132
128110

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
คณิตศาสตร์การเงิน
Mathematical Finance
หลักการจัดการ
Principles of Management
การบัญชีสาหรับผูป้ ระกอบการ
Accounting for Entrepreneurship
หลักการตลาด
Principles of marketing
รวม

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

ภาคการศึกษาปลาย
001101
001103
003202
121101
124212
126100

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
การเงินธุรกิจ
Business Finance
การบัญชีบริหาร
Management Accounting
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics
รวม

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001204
002202
003201
121210
121211
221203

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
การบริหารการเงิน
Financial Management
การจัดการความเสี่ยง
Risk Management
เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ
Technology for Business Application
รวม

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
002201
004201
121212
122220
146200
247241

พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
หลักการประกันภัย
Principles of Insurance
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and Operations Management
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
สถิตธิ ุรกิจ
Business Statistics
รวม

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
100008
121310
121311
121312
121313
121XXX

กฎหมายการเงิน หลักทรัพย์ ภาษีอากร และประกันภัย
Finance and Securities, Taxation, Insurance Laws
หลักการลงทุน
Principles in Investment
จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัตินักการเงิน
Ethics and Standard of Work Financial Career
การเงินระหว่างประเทศ
International Finance
การเงินส่วนบุคคล
Personal Finance
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

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

ภาคการศึกษาปลาย
121314

121315
121316
121XXX
121XXX
XXXXXX

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลและจรรยาบรรณนักวางแผน
การเงิน
Personal Financial Planning and Ethics Financial Planner
ตลาดอนุพันธ์และตลาดตราสารหนี้
Derivative Market and Debt Market
การวิเคราะห์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์
Security Analysis and Portfolio Management
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3 (2-2-5)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (X-X-X)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
121410
121411
121XXX
121XXX
XXXXXX

ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
สัมมนา
Seminar
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3 (2-2-5)
1 (0-3-2)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (X-X-X)
15 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
121441 สหกิจศึกษา
Co-operative Education
121442 การฝึกงาน
Professional Training
121443 การศึกษาอิสระ
Independent Studies
รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101
การใช้ภาษาไทย
3 (2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ
สาคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการ
ใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai
language usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief
summarizing including thinking expression through usage of appropriate Thai
001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3 (2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน
การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ
การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร
การเลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking,
reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with
someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning,
conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone
001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3 (2-2-5)
Explorative English
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน คาศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต
การโทรศัพท์ในการสื่อ สารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน
การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพัก ในโรงแรม การอธิบ ายเหตุก ารณ์ไม่พึง
ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and
English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context
including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling,
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communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party
001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3 (2-2-5)
Step UP English
ค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข่ า วสารและสื่ อ ในชี วิ ต ประจ าวั น หลั ก การใช้
ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและ
ถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
และอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing,
data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further
study and future careers
002201

พลเมืองใจอาสา
3 (2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา สานึกสาธารณะ ความ
กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมและกระแสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation
to social and cultural changing
002202

สังคมพหุวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
Multicultural Society
มนุษ ย์กั บ สั งคม สั งคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสัง คมพหุ
วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural
society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional,
Phayao and University of Phayao dimensions
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003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3 (2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของ
เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม
ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและ
ชีวิตประจาวั น การสื่อสารในเครือ ข่ ายสั ง คมออนไลน์อ ย่า งมี จริย ธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in
digital economy, electronic commerce transaction, office automation program and software
application for multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life,
communication through online social networking in accordance with ethical and related legal
regulation
003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อ
สุ ข ภาพ การวิ เ คราะห์ แ ละวางแผนการรั บ ประทานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพใน
ชีวิตประจาวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและ
การจัดการน้าในชีวติ ประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors,
analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation between emotion and
health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning
with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and environmental
saving
004101

ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3 (2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็น
คุ ณ ค่ า ในตนเองและผู้ อื่ น หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การด าเนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others,
goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency
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economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control
and management
004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3 (2-2-5)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริ มสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย
วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of
physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to
University of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context
100008

กฎหมายการเงิน หลักทรัพย์ ภาษีอากร และประกันภัย
3 (2-2-5)
Finance and Securities, Taxation, Insurance Laws
กฎหมายการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
กฎหมายการท าธุ ร กรรมหลั ก ทรั พ ย์ แ ละการเงิ น พระราชบั ญ ญั ติ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
พระราชบัญญัติป้องกั น และปราบปรามการฟอกเงิน หลักเกณฑ์และรูปแบบของภาษีอากร วิธีการ
ประเมิน การจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีท้องถิ่น ภาษีศุลกากร กฎหมายประกันภัย กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับตัวแทน
ประกันชีวติ และวินาศภัย และกรณีศกึ ษา
Securities law, securities and market securities act, finance and securities transactions
law, derivatives act, anti-money laundering act, principle and form of taxation as taxation evaluation
method, taxation under the revenue code, income tax, value added tax, local tax, custom tax,
insurance law, life insurance agent act and casualty insurance agent act and case study
121051

การเงินสาหรับผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
Finance for Entrepreneurs
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินสาหรับผู้ประกอบการ โครงสร้างตลาดการเงิน แหล่ง
เงินทุนระยะสั้นและระยะยาว งบการเงิน การนางบการเงินเพื่อนามาใช้ มูลค่าของเงิน โครงสร้างเงินทุน
ต้นทุนของเงินทุน งบลงทุน กรณีศกึ ษา
Introduction to finance for entrepreneurs, financial market structure, short-term and
long-term financing, use of financial statements, value of money, capital structure, cost of capital,
capital budgeting, case studies
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121052

การซื้อขายหุ้น
3(2-2-5)
Stock Trading
โครงสร้างตลาดการเงิน ข่าวสารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจซื้อขายหุ้น ผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงในการลงทุนหุ้น ประเมินมูลค่าของหุน้ ระบบการซื้อขายหุน้ การลงทุนในหุน้ เครื่องมือในการ
วิเคราะห์หนุ้ การลงทุนหุน้ โดยใช้โปรแกรมจาลอง
Structure of financial markets, information for making trading decisions , return and
risk of investing in stocks, securities valuation, securities trading system, investment in stocks, stock
analysis tools, investment stocks in simulation programs
121100

คณิตศาสตร์การเงิน
3 (2-2-5)
Mathematical Finance
คณิตศาสตร์พืน้ ฐานสาหรับการเงิน ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับดอกเบีย้ การคานวณอัตรา
ดอกเบี้ย ความรู้เกี่ยวกับอัตราผลตอบแทน การคานวณอัตราผลตอบแทน ความหมายของเงิน มูลค่า
ของเงินตามเวลา มูลค่ากระแสเงินสด สถิติพื้นฐานสาหรับการเงิน สมการถดถอย การใช้เครื่องคิดเลข
ทางการเงิน
Basic mathematics for finance, basic knowledge of interest rate, interest rate
calculation, money meaning, time value of money, cash flow value, basic statistics for finance,
regression formula, using of financial calculator
121101

การเงินธุรกิจ
3 (2-2-5)
Business Finance
ความรู้เบื้องต้นการเงินธุรกิจ ตลาดการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน มูลค่าอนาคตและ
มูลค่าปัจจุบัน โครงสร้างและต้นทุนของเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล แหล่งเงินทุนระยะยาว งบ
ลงทุน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินสด การจัดการสินทรั พย์หมุนเวียน แหล่งเงินทุน
ระยะสั้น
Introduction of business, financial markets, financial statement analysis, future value
and present value, capital structure and cost of capital, dividend policy, long-term financing, capital
budgeting, working capital management, cash budgeting, current asset management, short-term
financial
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121210

การบริหารการเงิน
3 (2-2-5)
Financial Management
ภาพรวมการจัด การการเงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน งบการเงิน และการ
วิเคราะห์ มูลค่าของเงินตามเวลา การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยง
และอัตราผลตอบแทน พันธบัตรและการประเมินมูลค่าพันธบัตร หุ้นและการการประเมินมูลค่าหุ้น
ต้นทุนของเงินทุน วิเคราะห์งบลงทุน ประเมินกระแสเงินสดและวิเคราะห์ความเสี่ยง โครงสร้ างเงินทุน
และการใช้หนี้ การจัดการเงินปันผล การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
An overview of financial management, financial market and institutions, financial
statement and analysis, time value of money, financial planning and forecasting, interest rates, risk
and rates of return, bonds and their valuation, stocks and their valuation, cost of capital, basics of
capital budgeting analysis, cash flow estimation and risk analysis, capital structure and debt usage,
dividend management, working capital management
121211

การจัดการความเสี่ยง
3 (2-2-5)
Risk Management
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การความเสี่ ย ง สาเหตุ ข องการเกิ ด ความเสี่ ย ง
วิวัฒนาการของความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง
เครื่องมือประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง การบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงขององค์กร กรณีศกึ ษา
Basic knowledge of risk management, antecedents of risks, risk evolution, types of
risks, risk impact, risk assessment, risk measurement tools, strategic risk management, process of
risk management, risk management, enterprise risk management, case study
121212

หลักการประกันภัย
3 (2-2-5)
Principles of Insurance
ภาพรวมของธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต และประกั น วิ น าศภั ย แนวทางปฏิ บั ติ ก ารขายและ
จรรยาบรรณในการขายประกันชีวิตและประกั นวินาศภัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย การ
ประกันภัย การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ การประกันวินาศภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกัน
อัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด การจัดทาแผนการประกันภัย เบี้ย
ประกันภัย มูลค่ากรมธรรม์ การจ่ายสินไหมทดแทน ผลตอบแทนของธุรกิจประกันภัย กรณีศกึ ษา
An overview of business life insurance and casualty insurance, sales practices and
ethical of life insurance and casualty insurance, basic knowledge of insurance, assurance, life
insurance, health insurance, casualty insurance, car insurance, fire insurance, marine and transport
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insurance, miscellaneous Insurance, insurance planning, insurance premium, nonforfeiture value,
insurance reimbursement, return on insurance company investment, case study
121310

หลักการลงทุน
3 (2-2-5)
Principles in Investment
ปัจจัยแวดล้อมของการลงทุนและตลาดการเงิน ตราสารทางการเงินและการตัดสินใจ
ลงทุน อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
ของกลุ่มหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานด้วยปัจจัยพื้ นฐานและด้วยปัจจัยทางเทคนิค การลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ ภาพรวมเกี่ยวกับตราสารทุนและหุ้นสามัญ การประเมินมูลค่าและกลยุทธ์การ
ลงทุนในหุน้ สามัญ ตราสารที่เกี่ยวเนื่องกับตราสารทุน กลไกการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ตราสารหนี้ ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การลงทุ น ในกองทุ น รวม อั ต รา
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม พื้นฐานการวิเคราะห์กองทุนและกลยุทธ์การ
ลงทุนในกองทุนรวม การลงทุนออนไลน์ การลงทุนในโปรแกรมจาลองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
Environment of investment and financial market, financial instruments and investment
decision, risk and return on securities investment, risk and return of securities portfolio, basic of
fundamental and technical analysis, foreign securities investment, introduction to equities and
common stocks, valuation and investment strategies in common stocks, equity linked products,
trading mechanism in the Stock Exchange of Thailand, basic knowledge of fixed income, basic
knowledge of investing in mutual funds, rate of return and risk of mutual fund investment, basic for
mutual fund analysis and investment strategy, online investment, investment in the simulation
program of the Stock Exchange of Thailand
121311

จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัตินักการเงิน
3 (3-0-6)
Ethics and Standard of Work Financial Career
หลั ก จรรยาบรรณ มาตรฐานการปฏิบัติทางวิชาชีพทางการเงิน ความเป็นมืออาชีพ
ความน่าเชื่อถือของตลาดทุน หน้าที่ตอ่ ลูกค้า หน้าที่ตอ่ นายจ้าง การวิเคราะห์การให้คาแนะนา และการ
ตัดสินใจลงทุน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สาระสาคัญของกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้า แนวทางปฏิบัติสาหรับนักการเงิน หลักการบรรษัทภิบาล พฤติกรรมของบริษัท
Code of ethics, standards of professional conduct, professionalism, integrity of capital
markets, duties to clients, duties to employers, investment analysis, recommendations and action,
conflict of interest, and essence of laws relating to securities and derivatives and guideline for
financier, principles of corporate governance, organizational behavior
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การเงินระหว่างประเทศ
3 (2-2-5)
International Finance
วิวัฒนาการ และความสาคัญ ของเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ปริมาณเงิน การแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตลาดการเงิน
ลั ก ษณะและหน้าที่ของตลาดการเงิน ระหว่างประเทศ การบริหารอัตราแลกเปลี่ย น ระบบการเงิน
ระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ ข้อจากัดของการลงทุนระหว่างประเทศ องค์กรส่งเสริมการ
ลงทุน แหล่งเงินทุนระหว่างประเทศ ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุน
การบริ ห ารเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น ทฤษฎี เ สมอภาคระหว่ า งอั ต ราการแลกเปลี่ ย น การรายงานผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศและระบบภาษี การป้องกันอาชญากรรมการเงินระหว่างประเทศ
กรณีศกึ ษา
Evolution currency and importance of money to the economic systems, factors
affecting the money supply, foreign exchange, exchange rates stability, financial markets,
characteristics and functions of international money market, foreign exchange management,
international monetary systems, foreign investment, restriction on foreign investment, investment
promotion organization, sources of international funds, foreign exchange risk, costs of capital, capital
structure, working capital management, international parity condition, international business
performance reporting, and tax system, international financial crime prevention, case study
121313

การเงินส่วนบุคคล
3 (3-0-6)
Personal Finance
ความรู้พื้นฐานการเงินส่วนบุคคล เงินในอนาคต งบการเงินส่วนบุคคล การจัดการกับ
เงิน การจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคล การจัดการลงทุน การวางแผนชีวติ กรณีศกึ ษา
Basic knowledge of personal finance, future money, personal financial statements,
personal money management, risk management, investment management, planning for life, case
study
121314

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลและจรรยาบรรณนักวางแผนการเงิน 3 (2-2-5)
Personal Financial Planning and Ethics Financial Planner
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน เครื่องมือทางการเงินสาหรับการบริหาร
สภาพคล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์
ข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ข้อมูลพื้นฐานภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา การคานวณและชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จรรยาบรรณ คู่มือการปฏิบัติงานสาหรับนัก
วางแผนการเงิน
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Basic knowledge of financial planning, financial instrument for personal liquidity
management, time value of money, collecting personal finance information, personal data analysis,
basic knowledge of personal income tax, basic data of personal income tax, calculation and payment
of personal income tax, ethics, handbook practices standard for financial planner
121315

ตลาดอนุพันธ์และตลาดตราสารหนี้
3 (2-2-5)
Derivative Market and Debt Market
ตราสารอนุพันธ์และตลาดอนุพันธ์ ภาพรวมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาฟิวเจอร์ส ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาออปชัน กลไกการซื้อขายในตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลักษณะและเงื่อนไขของสินค้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาสวอป
และตลาดสวอป ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวตราสารหนี้และตลาดตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ความ
เสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารหนี้ ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทน การประเมินมูลค่าตราสารหนี้
การคานวณอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและราคา การ
ลงทุนในโปรแกรมจาลองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Derivatives instrument and derivatives market, overview of futures, basic knowledge
of futures, basic knowledge of option, trading mechanism in Thailand Futures Exchange, contract
specifications of products in Thailand Futures Exchange, swap and swap market, basic knowledge of
debt instruments and debt market, composition of debt instrument, risks arising from investing in
debt instruments, difference of the rate of return, debt instrument valuation, calculation of the yield
of debt instruments, relationship between yield and price of debt instruments, investment in the
simulation program of the Stock Exchange of Thailand
121316

การวิเคราะห์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์
3 (2-2-5)
Security Analysis and Portfolio Management
แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ หลักทรัพย์เพื่อการลงทุน การลงทุนในสินทรัพย์
จริง การร่วมลงทุน การวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์บริษัท การคานวณผลตอบแทนและ
การวัดความเสี่ยง การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ทางเทคนิค การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์
การจาลองลงทุนในโปรแกรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศกึ ษา
Concepts of securities investment, investment assets, real assets investment, joint
investment, fundamental analysis, company analysis, calculation of investment return and risk
measurement, investment evaluation, technical analysis, portfolio management, investment
simulation in program of the stock exchange of Thailand, case study
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การวิเคราะห์ทางการเงิน
3 (2-2-5)
Financial Analysis
แนวคิดในการวิเคราะห์งบการเงิน กาไรทางการบัญชีและสินทรัพย์ตามเกณฑ์คงค้าง
การวิเคราะห์กระแสเงินสด ความแตกต่างของวิธีการบัญชีในประเทศต่าง ๆ การวิเคราะห์งบการเงิน
กาไรต่อหุน้ และหลักทรัพย์ที่ทาให้กาไรต่อหุน้ ปรับลดลง การวิเคราะห์สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ระยะยาว
การวิเคราะห์สินทรัพย์ระยะยาว การบัญชีภาษีเงินได้ การวิเคราะห์หนี้สินทางการเงิน สัญญาเช่าและ
หนี้สนิ นอกงบดุล กรณีศกึ ษา
Conceptual of financial statement analysis, accounting profits and assets on an accrual
basis, cash flow analysis, differences in accounting methods in different countries, financial statement
analysis, earnings per share and securities that have decreased earnings per share, analysis of
inventories, long-term assets, long-term asset analysis, accounting for income tax, financial liabilities
analysis, rental and off-balance sheet liabilities, case study
121321

การจัดการสินเชื่อ
3 (2-2-5)
Credit Management
ความสาคัญและประเภทของการให้สินเชื่อ หลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาการ
ให้สินเชื่อ การรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุ ณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน หลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาเพื่อตัดสินใจ การตรวจสอบสินเชื่อ การประเมินค่า การจัดชั้นลูกหนี้ รายงานข้อมูลสินเชื่อ
การควบคุ มและติด ตามการเรีย กเก็ บ หนี้ เทคนิคการจัดการหนี้ที่มีปัญ หา ระบบปฏิบัติก ารสินเชื่อ
กรณีศกึ ษา
Importance and types of credit, criterions and policies of credit, collection of qualitative
and quantitative data, fundamental data analysis, criterions of decision making, credit auditing, value
evaluation, classes of account receivables, credit reports, controlling and following up of debts,
techniques of bad debt management, operating loans, case study
121322

การบริหารกลยุทธ์ทางการเงิน
3 (2-2-5)
Financial Strategic Management
การวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกและภายในของบริษัท กลยุทธ์
ทางการบริหารและกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์การประเมินและการควบคุม กรณีศกึ ษา
Analysis and evaluation of the external and internal factors, management strategy
and financial strategy, evolution and control strategy case study
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การศึกษาความเป็นไปได้และประเมินโครงการ
3 (2-2-5)
Feasibility Study and Project Evaluation
ความรู้ทั่ว ไปเกี่ย วกับ การศึก ษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ วงจรการ
วางแผนโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หลักเกณฑ์การตัดสินใจลงทุน ทาโครงการ
การประเมินโครงการภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านตลาด
ด้านเทคนิค ด้านการเงิน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม กรณีศกึ ษา
General knowledge of feasibility studies and project assessments, project planning
cycle, project feasibility study, criterions for making investment decisions for a project, project
assessment under risk and uncertainty, feasibility study in marketing; technical; financial; economic;
environmental; and social, case studies
121324

การลงทุนธุรกิจและการจัดการการจัดสรรเงินทุน
3 (2-2-5)
Business Investment and Asset Allocation Management
แนวคิดการลงทุนธุรกิจ ประเภทและขนาดของธุรกิจ ระเบียบและข้อกาหนดการลงทุน
ทางธุรกิจ เครื่องมือการวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม บริษัท และ
สภาพแวดล้อมการลงทุนทางธุรกิจ แหล่งเงินทุน ของธุ รกิจ การกระบวนการระดมทุน แนวคิด การ
จัดสรรเงินทุน กระบวนการจัดสรรเงินทุน การจัดสรรเงินทุน การบริหารการเงินสาหรับดาเนินธุรกิจ
กรณีศกึ ษา
concept of business investment, type and size of business, regulations and
requirements business investment, investment analysis instruments, analysis of economic, industry,
company and business investment environment, funding source for business, fundraising process,
concept of asset l allocation, asset allocation process, asset allocation, financial management for
running business, case studies
121325

การจัดการการเงินธุรกิจสตาร์ทอัพ
3 (2-2-5)
Startup Business Financial Management
แนวคิดธุรกิจสตาร์ทอัพ ภาพรวมของแหล่งเงินทุนสตาร์ทอัพ นักลงทุนในธุร กิจสตาร์
อัพ แนวคิดนักลงทุน กระบวนการระดมทุน การออกธุรกิจสตาร์ทอัพ
Concepts of startup business, overview of startup fundraising, investor of startup
business, concepts investor, process fundraising, exit startup business
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นวัตกรรมทางการเงินและระบบการชาระเงิน
3 (2-2-5)
Financial Innovation and Payment System
ทฤษฎีของนวัตกรรม นวัตกรรมการเงิน เทคโนโลยีทางการเงิน ระบบการชาระเงินของ
เงินของไทย ระบบการชาระเงินสาหรับรายใหญ่ ระบบการชาระเงินรายย่อย ระบบการชาระเงินดิจิทัล
ระบบสังคมไร้เงินสด ระบบบล็อกเชน
Theory of innovation, financial innovation, fintech in corporate finance, payment
system in Thailand, payment system for corporate, payment system for retail, e-payment system,
cashless system, blockchain system
121330

การวางแผนการลงทุน
3 (2-2-5)
Investment Planning
แนวคิดเบื้องต้นการลงทุนและการวางแผนการลงทุน หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดการเงิน
และตลาดตราสารทุน หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดตราสารหนีแ้ ละตลาดอนุพันธ์ การลงทุนในทางเลือกอื่น
ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อตัด สินใจลงทุน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ การ
จัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ การวัดผลตอบแทนของกลุ่ม
หลักทรัพย์
Fundamental concepts of investment and investment planning, securities invest in financial
markets and equity markets, securities investing in the bond and derivatives markets, investment in
other alternatives, data and analysis for investment decisions, fundamental knowledge in securities
group management, allocation of investments in securities, strategy for managing securities groups,
measuring return of securities group
121331

การวางแผนการประกันภัย
3 (2-2-5)
Insurance planning
ภาพรวมของการวางแผนการวางแผนประกันภัย การจัดการความเสี่ยง การวางแผน
การประกันภัย การวางแผนการประกันชีวิต การวางแผนประกันสุขภาพ การวางแผนประกันวินาศภัย
การจัดทาแผนการประกันภัย
Insurance planning overview, risk management, insurance planning, life insurance
planning, health insurance planning, non-life insurance planning, making insurance plans
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การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
3 (2-2-5)
Retirement Planning
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ การประกันสังคม กองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ การ
บริ ห ารความเสี่ ย งในการวางแผนเพื่ อ วั ย เกษี ย ณ การลงทุ น ส าหรั บ การวางแผนเพื่ อ วั ย เกษี ย ณ
กระบวนการวางแผนทางการเงินเพื่อวัย เกษีย ณ การวางแผนเพื่อวัย เกษีย ณสาหรับ ผู้ป ระกอบการ
ส่วนตัว บทบาทของนักวางแผนทางการเงินกับการวางแผนเพื่อการเกษียณ กรณีศกึ ษา
Basic knowledge of retirement planning, social insurance, government pension fund,
provident fund, national saving fund, retirement mutual fund, risk management for retirement
planning, investment planning for retirement, financial planning process for retirement, retirement
planning for entrepreneur, role of the financial planner for retirement planning, case study
121333

การวางแผนภาษีและมรดก
3 (2-2-5)
Tax and Estate Planning
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนภาษี โครงสร้างและองค์ประกอบการคานวณภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา กระบวนการวางแผนภาษี 6 ขั้นตอน กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา การวางแผนภาษีสาหรับมนุษย์เงินเดือน การวางแผนภาษีสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ การ
วางแผนภาษีสาหรับผู้ประกอบธุรกิจรับเหมา และธุรกิจอื่น การวางแผนภาษีสาหรับผู้มีเงินได้จากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ การวางแผนภาษีของผู้มีเงินได้จากการใช้หรือเช่าทรัพย์สิน การวางแผนภาษีของผู้มี
เงินได้จากการขายทรัพย์สิน แนวคิดในการวางแผนทรัพย์สินและมรดก การจัดการทรัพย์สินในขณะมี
ชีวติ การตกทอดทางมรดก
Basic knowledge of tax planning, structure and components of personal income tax
calculations, 6-step tax planning process, strategies for personal income tax planning, tax planning
for employees, tax planning for freelances, tax planning for contractor entrepreneurs and other
entrepreneurs, tax planning for securities investors, tax planning for real estate entrepreneurs,
concept of property and inheritance planning, property management during life, inheritance
121334

การวางแผนการเงินแบบองค์รวม
3 (2-2-5)
Holistic financial planning
ภาพรวมของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผน
การเงินส่วนบุคคล การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า การวิเคราะห์และ
ประเมินสถานะทางการเงินของลูกค้า การจัดทาแผนและการนาแผน การดาเนินแผนและการทบทวน
แผน
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Personal finance planning overview, concepts and theories about personal financial
planning, building customer relationships, collection of customer information, analyzing and evaluating
the financial status of clients, making plans and implementing plans, implementation of plans and
review of plans
121335

การลงทุนกองทุนรวม
3 (2-2-5)
Fund Investment
ตลาดการเงิน สินทรัพย์เพื่อการลงทุน ธรรมาภิบาลการลงทุน ความหมายกองทุนรวม
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม ประเภท
ของทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนเพื่อการเลี้ยง
ชีพ กองทุนรวมเพื่อการออม กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมดัชนี กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ บทบาทของผู้จัดการกองทุนรวม การจัดพอร์ต
ในการลงทุนในกองทุนรวม การลงทุนในกองทุนผ่านแบบจาลองการลงทุน
Financial market, investment assets, good governance investment, mutual fund
definition, return and risk from investment in mutual funds, mutual fund analysis, types of mutual
funds, mutual funds, private fund, provident fund, retirement mutual fund, national saving fund,
super saving fund, money market fund, index fund, foreign investment fund, property fund,
commodity fund, role of fund manager, portfolio management in mutual fund, investing in funds
through an investment model
121336

นวัตกรรมการลงทุน
3 (2-2-5)
Innovation Investment
ทฤษฎีของนวัตกรรม เทคโนโลยีในการลงทุน การลงทุนในสกุ ลดิจิทั ล การลงทุนใน
บล็อกเชน การวิเคราะห์การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล และบล็อกเชน ขั้นตอนการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
และบล็อกเชน กฎระเบียบในการลงทุนในสุกลดิจิทัล และบล็อกเชน ผลตอบแทนในการลงทุนในสกุล
ดิจทิ ัลและบล็อกเชน ความเสี่ยงในการลงทุนสกุลเงินดิจทิ ัลและบล็อกเชน สกุลเงินที่ถูกเข้ารหัส ภาษีใน
การลงทุนสกุลเงินดิจทิ ัลและบล็อกเชน การลงทุนในฟอเร็กซ์
Theory of innovation, fintech investment, digital currency investment, blockchain
investment, digital currency and blockchain investment analysis, digital currency and blockchain
trading procedure, regulation for digital currency and blockchain trading, return from investing in
digital currency and blockchain, risk from investing in digital currency and blockchain, cryptocurrency,
tax of digital currency and blockchain trading, forex trading
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
3 (2-2-5)
Research Methodology
ความรูเ้ บือ้ งต้นของระเบียบวิธีวิจัย ประเภทของการวิจัย การกาหนดประเด็นปัญหาและ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง สมมติฐานการวิจัยและตัวแปรในการวิจัย การ
ออกแบบการวิจัย เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและการสร้างแบบสอบถาม การสัมภาษณ์และการ
สังเกต การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การ
เขียนรายงานการวิจัย โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการประยุกต์ใช้ในการวิจัย กรณีศึกษาทางด้าน
การเงินของชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
Introduction to concepts in research methodology, types of researches, research
problem and objective, literature review, research hypothesis, research design, collecting data and
questionnaire, interview, sampling method, writing project proposals, report writing, statistics
application for research, case study in finance of communities social public and private organizations
121411

สัมมนา
1 (0-3-2)
Seminar
การสื บ ค้ น การรวบรวมข้อ มู ล การวิ เ คราะห์ การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ การ
อภิป ราย และการตอบข้อซัก ถามในประเด็นทางด้านการเงิ น ของชุม ชน สังคม องค์ก รภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing and
answering questions in finance of communities social public and private organizations
121441

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving working skill in finance and banking
as an apprentice in private or government sectors
121442

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
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Training, learning, gaining experience, improving working skill in finance and banking
as an apprentice in private or government sectors
121443

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Studies
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ
และอภิปรายในหัวข้อทางด้านการเงิน
Studying, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and
discussing in finance
122120

หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
Principles of Management
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการจัดการ วิวัฒนาการทางการจัดการ การวางแผน การ
จัดองค์การ การจัดบุคคลเข้าทางาน การสั่งการ และการควบคุม การพัฒนาองค์กร และเครื่องมือการ
จัดการสมัยใหม่
Introduction to principles of management, evolution of management, planning,
organizing, staffing, directing, controlling, organization development and modern management tools
122220

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
3 (2-2-5)
Production and Operations Management
ความหมายของการผลิตและการปฏิบัติการ กิจกรรมและขั้นตอนของการทาธุรกิจ การ
วางแผนและควบคุมระบบการผลิต การพยากรณ์ การเลือกทาเลที่ตงั้ การวางแผนผังกระบวนการผลิต
การวางแผนการผลิตรวม การบริหารโครงการ การจัดซื้อและระบบคลังสินค้า การวางแผนความ
ต้องการวัสดุ ระบบการผลิตแบบลีน การจัดการคุณภาพโดยรวม การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาการ
ผลิตและการปฏิบัติการ
Difinitions of production and operation, activities and steps of business creation,
planning and controlling of production system, forecasting, location selection, layout planning of
production processing, aggregate planning, project management, purchasing and warehouse system,
material requirement planning, lean production system, total quality management, analysis and
tackling of production and operations
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การบัญชีสาหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
Accounting for Entrepreneurship
ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีและรูปแบบงบการเงิน ความหมายและการจาแนกต้นทุน
ภาษีที่เกี่ยวข้องสาหรับผูป้ ระกอบการ การบริหารสินทรัพย์
General knowledge about accounting and types of financial statements, definition and
classification of costs, taxes related for entrepreneurship, assets management
124212

การบัญชีบริหาร
3 (3-0-6)
Management Accounting
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ระบบต้นทุน
ผันแปรและรายงานของส่วนงาน การกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ การวิเ คราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-กาไร การ
ใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจ ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม งบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่น ต้นทุน
มาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง
Fundamental of managerial accounting, relevant costs, variable costing system and
segmented report, responsibility accounting, cost-volume-profit analysis, using accounting
information for decision making, activity-based costing system, budget, flexible budget, standard
cost and variance analysis
126100

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction to Economics
ความหมายและความสาคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การกาหนดราคา
โดยอุ ป สงค์ อุ ป ทาน ความยื ด หยุ่ น ของอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทาน ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิตและต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน
นโยบายการคลัง เงินเฟ้อและเงินฝืด การค้าระหว่างประเทศ
Definitions and importance of economics, economic systems, price determination and
market equilibrium, demand and supply elasticity, basic consumer behavior theory, production theory
and cost, national income, money and banking, monetary and fiscal policies, inflation and deflation,
international trade

45
128110

หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of marketing
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด ความหมายและหน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อระบบการตลาด การ บริหารการตลาดเบือ้ งต้น การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย
พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาด การตลาดดิจทิ ัล การใช้เครื่องมือทางการตลาดในการดาเนินธุรกิจ
Fundamental knowledge of marketing, meaning and roles of marketing, factors
affecting market system, fundamental marketing management, market segmentation, selecting
target markets, consumer behavior, market research, digital marketing, use of marketing tools in
business
146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (2-2-5)
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนโดยเพิ่ม
หัวข้อและประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตกาลังศึกษาอยู่ให้มีความ
สอดคล้องกับคาศัพท์
English in more specific contexts through listening, speaking, reading, and writing skill
with additions of various speaking and writing topics
221203

เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Technology for Business Application
แนวคิดพื้นฐานเกี่ย วกับ เทคโนโลยีเพื่องานประยุก ต์ท างธุ รกิจ ประเด็นองค์ก ารและ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กระบวนการสร้างความเข้าใจเชิงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การประยุกต์เทคโนโลยี
เพื่ อ งานธุ ร กิ จ ขนาดต่ า งๆระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางธุ ร กิ จ การใช้
โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ เทคโนโลยีเว็บและนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ดา้ นอื่นๆ
Basic concepts of applies technology in business, enterprise information system
issues, understanding process in business computer, technology application for various business in
specific areas, information management system, business analytics, application and software
for business, web technology and innovation and other areas
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สถิติธุรกิจ
3 (2-2-5)
Business Statistics
ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติทางด้านธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ความน่าจะเป็น การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบ
สถิติไคกาลังสอง สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย เลขดัชนี และการควบคุมคุณภาพทาง
สถิติ
Definitions and advantages of statistics in business, fundamental of data analysis,
probability, estimation and testing hypotheses, analysis of variance, chi-square test, correlation and
linear regression, index number, and statistical quality control

3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก
หมายถึง
1.1 เลข 121
หมายถึง
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
2.1 เลข 0
หมายถึง
2.2 เลข 1
2.3 เลข 2
2.4 เลข 3
2.5 เลข 4
3. เลขในลาดับที่ 5
3.1 เลข 0
3.2 เลข 1
3.3 เลข 2, 3
3.5 เลข 4

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

3.6 เลข 5
4. เลขในลาดับที่ 6

หมายถึง
หมายถึง

กลุ่มเลขรหัสสาขาวิชา
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
ระดับชั้นปีของการศึกษา
รายวิชาในระดับชั้นปีใด ๆ ที่เปิดให้
สาหรับหลักสูตร/สาขาอื่น ๆ
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
กลุ่มวิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
วิชาการศึกษาอิสระ สหกิจศึกษา
การฝึกงาน
รายวิชาสาหรับหลักสูตร/สาขาอื่นๆ
อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัว ตาแหน่งทาง
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ประชาชน
วิชาการ
1* นายจุมภฏ
สนิทธางกูร

35099014XXXXX

อาจารย์

2* นายสิทธิชัย
ลีววิ ัฒน์วงศ์

33199002XXXXX

อาจารย์

3* นายสมคิด
ยาเคน

33303007XXXXX

อาจารย์

4* นางสาวกานต์พชิ ชา
กองคนขวา

13199001XXXXX

อาจารย์

5* นายอัศวเทพ
อากาศวิภาต

11598000XXXXX

บช.ม.
บช.บ.
กจ.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.
Ph.D.
บธ.ม.
วท.บ.
Ph.D.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.

การจัดการธุรกิจ
การเงินและการธนาคาร
การเงินและการธนาคาร
Commerce-Finance
การเงินและการธนาคาร
สถิติประยุกต์
Business Administration,
Finance
การเงินและการธนาคาร
การเงินและการธนาคาร
การเงินและการธนาคาร
การเงินและการธนาคาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
University of Mysore, Mysore, India
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
Huazhong University of Science and
Technology, China
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปี
2558
2549
2547
2553
2540
2531
2554
2548
2538
2557
2552
2549
2552
2549
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หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์

บธ.ด.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ศูนย์ฝึกสหกิจศึกษา/ฝึกงาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การประกอบอาชี พ ทางด้ า นธุ ร กิ จ และเตรี ย มความพร้ อ มและการให้ ค วามรู้ พื้ น ฐานในการสร้ า ง
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพทางด้านการเงิน ในองค์กรของผู้ประกอบการในภาครัฐหรือเอกชน
มีการติดตามผลแระเมินผลการฝึกประสบการณ์การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการดาเนินชีวิต
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีและคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
(4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
4.1.2 ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถติด ตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ใ นแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.1.3 ทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิด
อย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
4.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม
ตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสมและ
ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม

49
4.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ น าสถิ ติ ม า
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) มี ทั ก ษะการใช้ ภ าษาในการสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4.1.6 สุนทรียภาพ
(1) มีค วามรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่ า ของศาสตร์ที่ ศึก ษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
4.1.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
กาหนดให้มีการฝึกงาน การทางานสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องทางการเงิน หรือสหกิจ
ศึกษา 1 ภาคการศึกษา โดยนิสิตมีชั่วโมงฝึกงานไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรบริหารธุรกิ จบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน และการลงทุน ให้นิสิตเรียนในรายวิช า
ระเบีย บวิธี วิจัย (Research Methodology) ซึ่งเป็นวิชาของนิสิตชั้นปีที่ 4 โดยก าหนดให้นิสิตได้เ รีย นรู้
ทางด้าน ความรู้เ บื้องต้นของระเบียบวิธีวิจัย ประเภทของการวิจัย การก าหนดประเด็นปัญ หาและ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง สมมติฐานการวิจัยและตัวแปรในการวิจัย การ
ออกแบบการวิจัย เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและการสร้าง แบบสอบถาม การสัมภาษณ์และการ
สังเกต การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การ
เขียนรายงานการวิจัย และโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการประยุกต์ใช้ในการวิจัย
กาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาแก่นิสิตเรื่องละอย่างน้อย 1 คน เพื่อให้คาปรึกษาเกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการค้นคว้าหัวข้อซึ่งเป็นโครงงานหรือวิจัยทางการเงินที่นิสติ สนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎี
ที่นามาประยุกต์ในการทาโครงงานหรือวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาโครงงานหรือวิจัย มีขอบเขต
โครงงานหรือวิจัยที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชานีแ้ ล้วนิสิตมีทักษะอย่างมีระบบและรู้จักการทางานเป็นทีม
มีจรรยบรรณ เข้าใจแนวคิดการออกแบบโครงร่าง กระบวนการทาวิจัย การเขี ยนรายงาน และการ
นาเสนอผลงาน ที่สามารถตอบประเด็นที่ศึกษาได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาต้น ของชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ทาความเข้าใจกับนิสิตที่ลงทะเบียน
กาหนดข้อกาหนด วิธีการประเมินให้นสิ ิตทราบ
5.5.2 ให้นิสิตเลือกหัวข้อหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเงิน โดยผ่านความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา
(1) เมื่ อ นิ สิ ต ได้ หั ว ข้ อ หรื อ ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเงิ น ให้ ด าเนิ น วิ จั ย ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
(2) นาเสนอผลงานในรูป แบบต่างๆ ตามความเหมาะสมต่ออาจารย์ผู้ สอนและ
อาจารย์ที่ปรึกษา หรือคณะกรรม
5.6 กระบวนการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในทาโครงงานหรือวิจัย จากให้คาปรึกษาโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา
(2) ประเมินผลจากรายงานที่ได้กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลานาเสนอ โดย
โครงงานหรือวิจัยดังกล่าวต้องเป็นโครงการหรือวิจัยที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าเชิงวิชาการและมีอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. ด้านบุคลิกภาพ
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี
กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องให้แก่นสิ ิตในรายวิชาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(2) สอดแทรกความสาคัญด้านบุคลิกภาพในกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในลักษณะต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา
2. ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
(1) จัดโครงสร้างหลักสูตรด้านการผลิตบัณฑิตที่มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณธรรม ในรายวิชา จรรยาบรรณและมาตรฐานการ
ปฏิบัตินักการเงิน (Ethics and Standard of Work Financial
Career) เพื่อให้นสิ ิตเข้าใจถึงการเป็นนักการเงินที่มีความรู้
คู่คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นคนดี
ต่อสังคม เช่น จิตสาธารณะ การบาเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคม
เป็นต้น
(2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่าง ๆ
3. ด้านภาวะผู้นา
(1) จัดการเรียนการสอนให้นสิ ิตมีการทางานเป็นทีมในการ
เรียนเพื่อให้มบี ทบาททั้งเป็นผู้นาและผูต้ าม
(2) กาหนดให้นสิ ิตมีวินัยในการเรียนและส่วนตัว มีความ
รับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ตอ่ ตนเองและส่วนรวม
(3) มอบหมายให้มีการทากิจกรรมในกลุ่มของผูเ้ รียน
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
2. ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
3. เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีและคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
4. มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีก ารสอนและสอดแทรกเนื้ อหาในเรื่อ งความกตัญ ญู คุณธรรม จริย ธรรม
จรรยาบรรณ ธรรมมาภิบาล และการรักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. สอนในรายวิชาจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัตินักการเงิน (Ethics and
Standard of Work Financial Career)
3. การส่งเสริมให้นิสิตใช้ภาษาไทยทั้งการพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
4. มีวินัยในการเข้าชั้นเรียน และการเคารพกฎกติกาของสังคม
5. สอนและมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา
2.1.3 วิธีวัดและประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. การสัมมนา การถาม-ตอบ และการนาเสนอรายงานในชัน้ เรียน
2. วินัยในการเข้าชั้นเรียน และการปฏิบัติตามกติกาที่ได้ตกลงกันไว้
3. การมีส่วนร่วมของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรม
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
2. สามารถติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการ และมี ค วามรู้ ใ นแนวกว้ า งของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. สอนในทางศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานการบริหารและการเงิน โดยการสอนเชิงทฤษฎี
และปฏิบัติที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้
2. มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
3. การฝึ ก งาน สหกิ จ ศึ ก ษา การศึ ก ษาดู ง าน ทั ศ นศึ ก ษา ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ ส ถานที่
ตลอดจนได้รับการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ประเมินจากผลการฝึกงาน
2. ประเมินจากการรายงาน การนาเสนองานหน้าชั้นเรียน
3. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน
4. ประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคเรียน
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิด
อย่างเป็นระบบ
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4. ใช้ป ระสบการณ์ท างภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ใ นการแก้ปัญ หาได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. การสอนในรายวิชาโดยการถาม-ตอบในชั้นเรียน
2. การมอบหมายงาน และกรณีศกึ ษา
3. การเรียนรู้จากสถาบันและองค์กรโดยการเข้าร่วมสัมมนา การฝึกงาน หรือสหกิจ
ศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
2. การประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
3. การเข้าร่วมกิจกรรม การประเมินผลสหกิจศึกษา และการฝึกงาน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2. สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เ หมาะสมและ
ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1. จัดการเรียนการสอนให้นิสิตมีการทางานเป็นทีมในการเรียนเพื่อให้มีบทบาททั้ง
เป็นผู้นาและผูต้ าม
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2. กาหนดให้นิสิตมีวินัยในการเรียนและส่วนตัว มีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ต่อ
ตนเองและส่วนรวม
3. มอบหมายให้มีการทากิจกรรมในกลุ่มของผูเ้ รียน
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรีย นรู้ด้านทัก ษะความสัม พันธ์ระหว่างบุ ค คล
และความรับผิดชอบ
1. ประเมินจาก การรายงานของกลุ่ม ความสามัคคี พฤติกรรม การทากิจกรรม
กลุ่ม
2. ผลการประเมินสถานที่ฝึกงาน และสหกิจศึกษา
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรีย นรู้ด้ านทัก ษะการวิเ คราะห์เ ชิงตัวเลข การสื่อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
2. สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ น าสถิ ติ ม า
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. มี ทั ก ษะการใช้ ภ าษาในการสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์ก ารสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทัก ษะการวิเ คราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สอนให้ นิ สิ ต ได้ เ รี ย นรู้ ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในรายวิ ช าที่
เกี่ยวข้อง
2. การทารายงาน การสืบค้นและการเก็บรวบรวมข้อมูล และการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการวิเคราะห์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
2. ประเมินจากรายงาน การนาเสนอในชั้นเรียน
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
1. มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและซาบซึ้ ง ในคุ ณ ค่ า ของศาสตร์ ที่ ศึ ก ษา ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
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2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
1. สอดแทรกในรายวิชา
2. ให้นสิ ิตมีการเรียนรูจ้ ริงในสถานที่ฝกึ ปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
1. ประเมินจากงานที่มอบหมาย ฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
2. ประเมินจากการสังเกต
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
1. มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
2. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
1. ให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2. สอดแทรกเนือ้ หาในการบรรยายรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.7.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
1. สังเกตพฤติกรรม
2. รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

(4)

2. ความรู้

(1)

(2)

(3)

(1)









001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 





001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง





001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า





002201 พลเมืองใจอาสา



(2)

3. ทักษะทางปัญญา

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

































5. ทักษะการ
7. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ส่งเสริม
6.
การสื่อสาร และการ
สุขภาพและ
สุนทรียภาพ
ใช้เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1)

(2)

(3)

(1)











































(1)

(2)





1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ
001101 การใช้ภาษาไทย























003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล



















003202 การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม



















002202 สังคมพหุวัฒนธรรม

004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)

004201 บุคลิกภาพและการ
แสดงออกในสังคม
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
100008 กฎหมายการเงิน
หลักทรัพย์ ภาษีอากร และ
ประกันภัย

(2)

(3)





(4)

2. ความรู้

(1)

(2)

3. ทักษะทางปัญญา

(3)

(1)







(2)

(3)

(4)









5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
6.
การสื่อสาร และการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
สุนทรียภาพ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)


















121100 คณิตศาสตร์การเงิน

























121101 การเงินธุรกิจ

























 

































122120 หลักการจัดการ
122220 การจัดการการผลิตและ
การปฏิบัตกิ าร
124132 การบัญชีสาหรับ
ผู้ประกอบการ
124212 การบัญชีบริหาร



126100 เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น



128110 หลักการตลาด





























⚫

⚫

⚫

⚫




 





 




















7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(1) (2)
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รายวิชา

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
221203 เทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต์ทางธุรกิจ
247241 สถิตธิ ุรกิจ

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)

(2)





(3)

2. ความรู้

(4)

(1)












(2)

3. ทักษะทางปัญญา

(3)

(1)








(2)

(3)





(4)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
6.
การสื่อสาร และการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
สุนทรียภาพ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
























7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(1) (2)



2.2 กลุ่มกลุม่ วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
121210 การบริหารการเงิน















121211 การจัดการความเสี่ยง















121212 หลักการประกันภัย

















121310 หลักการลงทุน



























121311 จรรยาบรรณและมาตรฐาน

การปฏิบัตนิ ักการเงิน













































































121312 การเงินระหว่างประเทศ



































121313 การเงินส่วนบุคคล
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)

121314 การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลและจรรยาบรรณนักวางแผน 
การเงิน
121315 ตลาดอนุพันธ์และตลาด

ตราสารหนี้
121316 การวิเคราะห์และการ

จัดการกลุ่มหลักทรัพย์

(2)

(3)



(4)

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

(4)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
6.
การสื่อสาร และการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
สุนทรียภาพ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)

7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(1) (2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)





















































































































































































121410 ระเบียบวิธีวิจัย









121411 สัมมนา









121320 การวิเคราะห์ทางการเงิน

























121321 การจัดการสินเชื่อ









































































วิชาเอกเลือก

121322 การบริหารกลยุทธ์ทาง
การเงิน
121323 การศึกษาความเป็นไปได้
และประเมินโครงการ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

























































































121331 การวางแผนการประกันภัย 





















121332 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ 
121333 การวางแผนภาษีและ

มรดก
121334 การวางแผนการเงินแบบ

องค์รวม

















































121335 การลงทุนกองทุนรวม















121336 นวัตกรรมการลงทุน























121330 การวางแผนการลงทุน

(1)

(2)

3. ทักษะทางปัญญา

(3)

121324 การลงทุนธุรกิจและการ

จัดการการจัดสรรเงินทุน
121325 การจัดการการเงินธุรกิจ 
สตาร์ทอัพ
121326 นวัตกรรมทางการเงินและ

ระบบการชาระเงิน

(4)

2. ความรู้

(4)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
6.
การสื่อสาร และการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
สุนทรียภาพ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)



7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(1) (2)













































































































































































วิชาการศึกษาอิสระ สหกิจศึกษา การฝึกงาน
121441 สหกิจศึกษา
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)

(2)

(3)

121442 การฝึกงาน





121443 การศึกษาอิสระ





รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาอื่น/หลักสูตรอื่น
121051 การเงินสาหรับ
 
ผู้ประกอบการ
121052 การซือ้ ขายหุ้น





(4)

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

(4)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
6.
การสื่อสาร และการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
สุนทรียภาพ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)

7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(1) (2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 สาขาวิชาการเงินและการลงทุน จัดให้มีการประชุมพิจารณาการวัดและประเมินผล
การเรียนรูข้ องนิสิตในแต่ละภาคการศึกษา
2.1.2 การตรวจสอบประมวลการสอนรายวิช า หรือแผนการสอนรายวิ ชาในแต่ล ะภาค
การศึก ษา เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ส อนหรือผู้ รับ ผิด ชอบรายวิ ชาได้ ระบุป ระเด็น มาตรฐานการเรีย นรู้ ข อง
รายวิชานั้น รวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถ
ปฏิบัติได้
2.1.3 การประเมินคุณลักษณะมาตรฐานผลการเรียนรู้จากสถานประกอบการ ผู้ควบคุม
และ อาจารย์นเิ ทศงาน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต จัดทาโครงการติดตามผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน และหลักสูตรโดยการดาเนินการดังต่อไปนี้
2.2.1 สภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวดที่ 5 การ
สาเร็จการศึกษา
ข้อ 16 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี
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16.1 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะสาเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่นใบรายงาน
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจาก
วันเปิดภาคเรียน
16.2 นิสติ ที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
16.2.1 เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิ ช านั้น
และไม่มรี ายวิชาใดได้รับอักษร I หรืออักษร P
16.2.2 ใช้ระยะเวลาเรียน ดังนี้
16.2.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาค
การศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อ น 14 ภาคการศึกษาปกติสาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
16.2.2.6 นิสิตที่ขอเทีย บโอนรายวิชาหรือประสบการณ์ หรือประสบ
การณ์วิชาชีพต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งหลักสูตรอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
16.2.3 มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
16.2.4 ไม่มพี ันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
16.3 ในกรณี ที่ นิ สิ ต ประสงค์ จ ะไม่ ข อส าเร็ จ การศึ ก ษาด้ ว ยเหตุ ห นึ่ ง เหตุ ใ ด
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัตเิ ป็นราย ๆ ไป
16.4 นิ สิ ต ที่ จ ะได้ รั บ การเสนอชื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญาเกี ย รติ นิ ย ม นอกจากเป็ น ผู้ มี
คุณสมบัติ ตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ 16.2 แล้ว ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น และ
ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
16.4.1 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ตลอดหลัก สูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แต่ถ้ามีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.20 ถึง 3.49 จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับสอง
16.4.2 ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียนซ้าใน
รายวิชาใด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 รับอาจารย์ที่มีความรูใ้ นสายงานด้านการเงิน
1.2 มีการปฐมนิเทศและแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย สถาบัน คณะตลอดจนหลักสูตรที่สอน และการถ่ายทอดความรูน้ ิสติ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ
สอนและการทาวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษา
ต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ
นอกประเทศ
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การจัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรูแ้ ละคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุน้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาการเงิน
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และมีความเชียวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มทาวิจัยต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการเงิ น และการลงทุ น ได้ ใ ช้ เ กณฑ์ ม าตรฐาน
หลั ก สู ต ร ตามประกาศ เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 และและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2. บัณฑิต
1. คณะดาเนินโครงการสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูใ้ ช้บัณฑิตเป็นประจาทุกปี
และเสนอผลการส ารวจให้ค ณะกรรมการประจาคณะและกรรมการสาขาเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพของนิสติ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. หลักสูตรมีศึกษาและติดตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และตลาดแรงงาน และนาข้อมูลมา
เป็นพืน้ ฐานในการปรับปรุงหลักสูตรให้มคี วามทันสมัย
3. หลั ก สู ต รมี น าข้ อ คิ ด เห็ น จากสถานประกอบการที่ นิ สิ ต ไปฝึ ก งาน มาพิ จ ารณาจั ด ท า
โครงการและกิจกรรมในการพัฒนานิสติ พัฒนาคณาจารย์ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
3. นิสิต
1. นิสติ สาขาวิชาการเงินและการลงทุนได้รับการพัฒนาให้มคี วามรูค้ วามสามารถทางการเงิน
2. นิสิตได้รับการพัฒนาเพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ตามผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
พะเยาอันประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสุนทรียภาพ และทักษะการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิ ิต
1. สาขาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาทั้งด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ แก่นิสิตทุก
คน โดยอาจารย์ที่ปรึกษากาหนดเวลาในการให้คาปรึกษา หรือมีวธิ ีการติดต่อกับนิสิตในรูปแบบอื่น ๆ โดย
แจ้งให้นสิ ิตในความดูแลทราบ
2. อาจารย์ผู้สอนทุกคนกาหนดช่วงเวลาให้นิสติ ในชั้นเรียนเข้าปรึกษาได้ (Office Hours) และ/
หรือแจ้งให้นสิ ิตทราบ
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีที่นิสิตมีค วามสงสั ย เกี่ย วกั บ การประเมินในรายวิ ช าใดสามารถที่จ ะยื่นค าร้ องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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4. คณาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่
(1) การกาหนดคุณสมบัติ
(1.1) คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา
(1.2) คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค ร ส าเร็ จ การศึ ก ษาด้ า นการการเงิ น การเงิ น
ธนาคาร การลงทุ น หรื อ สาขาวิ ช าอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อง ซึ่ ง ต้ อ งมี ผ ลงานทางวิ ช าการหรือ ผลงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้อง
(2) การคัดเลือก
โดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
พะเยา
4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
(1) จัดประชุมอาจารย์ในหลักสูตรภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนงานประจาปีของหลักสูตร
(2) สารวจความต้องการจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
หลักสูตร
4.2 การพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรฯ ได้กาหนดแนวทางพัฒนาอาจารย์ เป็น 3 ประเด็นหลัก คือ
1. ให้อาจารย์พัฒนาตัวเองโดยไปอบรม / สัมมนา / ดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตามประเด็นที่อาจารย์สนใจ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. หลักสูตร กาหนดโครงการพัฒนาอาจารย์ (การอบรม / สัมมนา /ดูงาน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ) เพื่อให้อาจารย์เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในทิศทางเดียวกัน ตามปรัชญาของหลักสูตร
4.3 คุณภาพอาจารย์
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้กาหนดให้อาจารย์ในหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติที่มี
คุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เท่านั้น
2. คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ได้ ก าหนดแนวทางส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ได้ ด ารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ผูช้ ่วยศาตราจารย์
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้กาหนดให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
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4.4 ผลที่เกิดกับอาจารย์
หลักสูตรฯ ได้กาหนดแนวทางในการทางานในหลักสูตร เป็นระบบและขั้นตอน มีโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ตามความต้องการของหลักสูตรและ
ความชานาญของตนเอง
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะจัดหาอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะ
ทาง และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาถ่ายทอดให้กับนิสติ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร โดยมี ห น้ า ที่ เ สนอหลั ก สู ต ร
ใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หรือเสนอปิดหลัก สูตร ตลอดจนดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศึกษา
5.2 การเรียนการสอน
หลักสูตรฯ ได้กาหนดกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้
5.2.1 กลยุทธ์การสอนในระดับหลักสูตร คือ การจัดลาดับการเรียนรายวิชาให้มีเนื้อหา
สอดคล้องต่อเนื่องกัน ให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้
สูงขึ้นตามระดับชั้นปี และให้มีการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรสู่รายวิชา
ต่างๆ อย่างครบถ้วน
5.2.2 กลยุทธ์การสอนในระดับรายวิชา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ได้แก่
(1) การสอนแบบผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง (student centered) มุ่ ง เน้ น การสร้ า ง
แรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนในการตั้งคาถาม คิดวิเคราะห์เพื่อการค้นหาคาตอบที่ ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ และ
จาเป็นในการศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเองเป็นหลัก มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใน
การเรียนการสอน ผู้เรียนและผู้สอนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน วิธีการสอนจึงมี
ความหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การมอบหมายงาน การอภิปราย การเรียนจาก
กรณีศกึ ษา/ สถานการณ์จาลอง เป็นต้น
(2) การสอนแบบมุ่ ง เน้ น สมรรถนะ (competency based) มุ่ ง เน้ น วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ
พร้อมๆ กับการผนึกรวมองค์ความรู้ จนผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรู้และมีทักษะการ
ปฏิบัติงานได้จริง รูปแบบและวิ ธีก ารสอนมีหลากหลาย เช่น การบรรยาย/ปฏิบัติ การสัมมนา การ
ฝึกงาน ศึกษาดูงาน การปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา เป็นต้น
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5.3 การประเมินผู้เรียน
มีการประเมินที่หลากหลาย เช่น ผลการสอบ การเข้าชั้นเรียน ความตรงต่อเวลา การมี
ความรับผิดชอบ การให้ความร่วมมือในชั้นเรียน การทางานทั้งในลักษณะงานเดี่ยวและงานกลุ่ม การ
นาเสนองานในชั้นเรียน การประเมินจากสถานประกอบที่นิสิตไปฝึกงาน/สหกิจศึกษา และการวัดผล
และการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิท ยาลั ย มีนโยบายใช้ท รัพยากรที่จ าเป็นในการจัดการศึก ษาร่ว มกั น โดยคิดต่อ
จานวน นิสิต และบุคลากร โดยคณะวางแผนงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงิน
รายได้ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ สื่อ และอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และสร้างสภาพแวดล้อมใน
การเรียนรู้ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
จ านวนทรั พ ยากรสารสนเทศของศู น ย์ บ รรณสารสนเทศและสื่ อ การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยมีดังต่อไปนี้
6.2.1 หนังสือภาษาไทย
89,849
เล่ม
6.2.2 หนังสือภาษาต่างประเทศ
29,177
เล่ม
6.2.3 วารสารภาษาไทย
104
รายชื่อ
6.2.4 วารสารภาษาต่างประเทศ
25
รายชื่อ
6.2.5 ฐานข้อมูลออนไลน์
22
ฐาน
6.2.6 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับการสืบค้นสารสนเทศ
50
เครื่อง
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานกับศูนย์บรรณสาร ในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้แก่
อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น
นอกจากนีอ้ าจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
สาหรับให้สานักหอสมุดจัดซื้อหนังสือด้วย ในส่วนของคณะจะมีหอ้ งสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ตารา
วารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้องจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของคณาจารย์ เช่น
เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายสไลด์
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะและศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดทาสารวจความพึงพอใจและความต้องการ
หนังสือ วารสาร สื่อต่าง ๆ จากอาจารย์และนิสิตอย่างสม่าเสมอ และนาความคิดเห็นต่าง ๆ มาใช้ใน
การปรับปรุงการให้บริการ
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีท่ี 1

ผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ

หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ บัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
10
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
1-5
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)
8

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4





































12
1-5
10

12
1-5
10

12
1-5
10

11
1-5
9

ปีท่ี 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมินจากการทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจาก
นิสติ การตอบคาถามของนิสติ ในชัน้ เรียน
1.1.2 การประชุ ม ร่ ว มกั น ของอาจารย์ ใ นการวิ พ ากษ์ ผ ลการเรี ย นของนิ สิ ต เพื่ อ
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและขอคาแนะนา ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การ
สอน เพื่อนาไปวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.3 การประเมินผู้สอนของนิสติ ในระบบบริการการศึกษา
1.1.4 การสอบถามจากนิ สิ ต ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรู้ จ ากวิ ธี ก ารโดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนิสติ ระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ผลการประเมินผู้สอนของนิสติ ในระบบบริการการศึกษา
1.2.2 การประเมินการสอนโดยผูส้ อน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ ผลการ
เรียนของนิสิตและเขียนไว้ในรายงานรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากการปฏิบัติงานในรายวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
2.2 ประเมินจากบัณฑิตที่จบตามหลักสูตรโดยใช้แบบสอบถาม
2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ โดยใช้แบบสอบถาม/สัมภาษณ์จากสถาน
ประกอบการ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
3.1 ประเมินผลการสอบของนิสิตโดยนาผลมาจากการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
3.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทาการประเมินการสอบของนิสิต จานวน 3 คน ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ซึ่งเป็นคณะกรรมการประเมิน
ชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
3.3 รายงานผลการประเมิ น ให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารและอาจารย์ ผู้ ส อน เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง หรื อ หา
ขบวนการพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งนิสิต ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์หลักสูตร
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 แต่งตัง้ คณะกรรมพัฒนาหลักสูตร
4.2 ทบทวนผลการประเมินและปรับปรุงทุกรายวิชา หลังสิ้นภาคการศึกษาเพื่อสามารถ
จัดเตรียมความพร้อมต่อการเรียนการสอนของอาจารย์ และพัฒนานิสิตได้ทันต่อการ เปลี่ ยนแปลง
ของสถานการณ์ปัจจุบัน
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 ศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
2.2.3 วิชาการศึกษาอิสระ
สหกิจศึกษา และการฝึกงาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
สกอ.
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2564
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
30
30
30
21
9
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
91
91
24
36
67
55
49
34
12
15
6
6
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

6
127 หน่วยกิต

6
127 หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
001103 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental of English
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

21 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
9 หน่วยกิต กลุม่ วิชาภาษา
3(30-6)
3(30-6)
3(3-06)
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
003136 พะเยาศึกษา
3(2-2-5)
Phayao Studies
กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก 1 หน่วยกิต ปิดกลุ่มวิชาพลานามัย
004150 กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
004151 เกม
1(0-2-1)
Game
004152 บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้า
1(0-2-1)
Swimming
004155 ลีลาศ
1(0-2-1)
Ballroom Dance
004156 ตะกร้อ
1(0-2-1)
Takraw
004157 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

3(2-25)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

เปิดรายวิชา
ใหม่

3(2-2-5)

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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004158

ซอฟท์บอล
Softball
004159 เทนนิส
Tennis
004160 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
Basketball
004162 แบดมินตัน
Badminton
004163 ฟุตบอล
Football
004164 วอลเลย์บอล
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005171 ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
005172 การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
Life Skills

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

ปิดรายวิชา

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
8 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบูรณาการ 18 หน่วยกิต

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

ปิดรายวิชา

2(1-2-3)
002201

พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship

3 (2-2-5)

002202

สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

3 (2-2-5)

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
Health and Environmental
Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living

3 (2-2-5)

003201
003202

004101

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

3 (2-2-5)

3(2-2-5)

เปิดรายวิชา
ใหม่
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วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุ่มวิชาภาษา
001113
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language, Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุรยิ างควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6) 003131
Fundamental Laws for Quality of Life
003132 ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6) 003132
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6) 003133
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6) 003135
Politics, Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6) 006140
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 006141
Introduction to Computer Information Science
006142 คณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บ ชี วิ ต ในยุ ค 3(3-0-6) 006142
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
006143 ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6) 006143
Drugs and Chemicals in Daily Life
006144 อาหารและวิถีชวี ิต
3(3-0-6) 006144
Food and Life Style

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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006145

พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
กลุ่มวิชาสหศาสตร์
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
91 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพบังคับ
24 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สาระที่
ปรับปรุง

006145
ปิดรายวิชา
006245

ปิดรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
91 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
36 หน่วยกิต
100008 กฎหมายการเงิน หลักทรัพย์ ภาษีอากร และ
ประกันภัย
3(2-2-5)
Finance and Securities, Taxation,
Insurance Laws
กฎหมายการซือ้ ขายหลักทรัพย์
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมายการทาธุรกรรมหลักทรัพย์และการเงิน
พระราชบัญญัติสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน หลักเกณฑ์และรูปแบบของภาษีอากร วิธีการ
ประเมิน การจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร เช่น
ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาและนิตบิ ุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีท้องถิน่ ภาษีศุลกากร
กฎหมายประกันภัย กฎหมายและพระราชบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิตและวินาศภัย
และกรณีศกึ ษา
Securities law, securities and market
securities act, finance and securities transactions
law, derivatives act, anti-money laundering act,
principle and form of taxation as taxation
evaluation method, taxation under the revenue
code, income tax, value added tax, local tax,
custom tax, insurance law, life insurance agent
act and casualty insurance agent act and case
study
121100 คณิตศาสตร์การเงิน
3(2-2-5)
Mathematical Finance
คณิตศาสตร์พ้นื ฐานสาหรับการเงิน ความรู้
เบือ้ งต้นเกี่ยวกับดอกเบี้ย การคานวณอัตรา
ดอกเบีย้ ความรู้เกี่ยวกับอัตราผลตอบแทน การ
คานวณอัตราผลตอบแทน ความหมายของเงิน

เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่
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สาระที่
ปรับปรุง

มูลค่าของเงินตามเวลา มูลค่ากระแสเงินสด สถิติ
พืน้ ฐานสาหรับการเงิน สมการถดถอย และการใช้
เครื่องคิดเลขทางการเงิน
Basic mathematics for finance, basic
knowledge of interest rate, interest rate
calculation, money meaning, time value of
money, cash flow value, basic statistics for
finance, regression formula, and using of
financial calculator
100004

121211

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ความรับผิด
ต่อบุคคลภายนอก หลักทั่วไปในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เอกเทศสัญญารวมทัง้
สัญญาทางธุรกิจ และกฎหมายสาคัญอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
แรงงาน และกฎหมายภาษีอากร
Relationship between law and business,
law related to business establishment,
responsibilities for third party, general
principles of civil and commercial, specific
contract and business contracts, and related
importance laws, intellectual property law,
electronic commercial law, labor law, and
taxation law
การเงินธุรกิจ
3(2-2-5) 121101
Business Finance
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ การ
วิเคราะห์งบการเงิน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น
การจัดหาเงินทุนระยะยาว งบประมาณเงินสด
การบริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้าคงเหลือ
มูลค่าเงินตามเวลา งบลงทุน ต้นทุนของเงิน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
Introduction to business finance, financial
statement analysis, short-term financing,
long-term financing, accounts receivable
management, inventory management, time

ปิดรายวิชา

การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
ความรู้เบือ้ งต้นการเงินธุรกิจ ตลาดการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงิน มูลค่าอนาคตและมูลค่า
ปัจจุบัน โครงสร้างและต้นทุนของเงินทุน นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล แหล่งเงินทุนระยะยาว งบลงทุน
การจัดการเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินสด
การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน แหล่งเงินทุนระยะ
สั้น
Introduction of business, Financial Markets,
financial statement analysis, future value and
present value, capital structure and cost of

ปรับรหัส
รายวิชาและ
ปรับ
คาอธิบาย
วิชา

94
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
value of money, capital budgeting, cost of
capital, dividend policy
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หลักการจัดการ
3(3-0-6) 122120
Principles of Management
ความหมายและความสาคัญของการ
จัดการ องค์ประกอบของการจัดการทั่วไป
ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจ หลักการ
บริหารและหน้าที่สาคัญของฝ่ายบริหารทุกด้าน
การวางแผน การจัดองค์การ การสรรหาบุคคล
การสั่งการ และการควบคุม การบรรลุเป้าหมาย
และนโยบายที่ตั้งไว้ ด้วยกิจกรรมของการจัดการ
และการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย
การวางระบบการบริหารงานสมัยใหม่
Meaning and significance of
management, general management
component, structure of business organization,
administration principles and essential function
of whole administrative section for instance
planning, organizing, staffing, directing and
controlling, attained goals and policy by
management activities and enhancing
efficiency and effectiveness by advanced
administration system
การจัดการการผลิตและการปฏิบัตกิ าร
122220
3(2-2-5)
Production and Operations Management
ความหมายของการผลิตและปฏิบัติการ
กิจกรรมและขัน้ ตอนของการทาธุรกิจ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบพืน้ ฐานของผู้บริหารการผลิต
การวางแผนกาลังการผลิต การเลือกทาเลที่ตงั้
การวางแผนผังกระบวนการผลิต การวางแผน
การผลิตรวม การวางแผนและบริหารโครงการ
การจัดซือ้ และระบบคลังสินค้า การวางแผน
ความต้องการวัสดุ การควบคุมคุณภาพ และ
การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาการวางแผนการ
ผลิตและการปฏิบตั ิการ
Production and operation meaning,
activity and steps of business creation, basic

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
capital, dividend policy, long-term financing,
capital budgeting, working capital management,
cash budgeting, current asset management,
short-term financial
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับหลักการจัดการ
วิวัฒนาการทางการจัดการ การวางแผน การจัด
องค์การ การจัดบุคคลเข้าทางาน การสั่งการ และ
การควบคุม การพัฒนาองค์กร และเครื่องมือการ
จัดการสมัยใหม่
Introduction to principles of management,
evolution of management, planning, organizing,
staffing, directing, controlling, organization
development and modern management tools

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
รายวิชาและ
ปรับ
คาอธิบาย
วิชา

ปรับ
การจัดการการผลิตและการปฏิบัตกิ าร
3(2-2-5) คาอธิบาย
รายวิชา
Production and Operations Management
ความหมายของการผลิตและการปฏิบัติการ
กิจกรรมและขัน้ ตอนของการทาธุรกิจ การ
วางแผนและควบคุมระบบการผลิต การพยากรณ์
การเลือกทาเลทีต่ ั้ง การวางแผนผังกระบวนการ
ผลิต การวางแผนการผลิตรวม การบริหาร
โครงการ การจัดซือ้ และระบบคลังสินค้า การ
วางแผนความต้องการวัสดุ ระบบการผลิตแบบลีน
การจัดการคุณภาพโดยรวม การวิเคราะห์และการ
แก้ปญ
ั หาการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and operation meaning, activity
and steps of business creation, planning and
controlling of production system, forecasting,

95
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

124151

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

function and responsibility of production
executive, capacity planning, location
selection, layout planning of production
processing, aggregate planning, project
management and planning, purchasing and
warehouse system, material requirement
planning, quality control, and analysis and
tackling of production and operation planning
การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี
ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิด
สาหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและ
วิธีการบันทึกตามหลักการบัญชีคู่ในสมุดรายวัน
ทั่วไป การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
การปรับปรุงและปิดบัญชี การจัดทางบทดลอง
กระดาษทาการ สาหรับกิจการบริการ กิจการ
ซือ้ ขายสินค้า กิจการอุตสาหกรรม สมุดรายวัน
เฉพาะ และระบบใบสาคัญ
Definitions and objectives of accounting,
benefits of accounting information, Conceptual
Framework for Financial Reporting, principles
and process of recording transactions in double
entry system in general journal, posting
transactions to journal ledgers, adjusting and
closing, preparation of trial balance, working
papers for service businesses, merchandising
businesses, industrial businesses, special
journals and vouching system

สาระที่
ปรับปรุง

location selection, layout planning of production
processing, aggregate planning, project
management, purchasing and warehouse
system, material requirement planning, lean
production system, total quality management,
analysis and tackling of production and
operations
ปิดรายวิชา

124132

การบัญชีสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Accounting for Entrepreneurship
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีและรูปแบบงบ
การเงิน ความหมายและการจาแนกต้นทุน ภาษีที่
เกี่ยวข้องสาหรับผูป้ ระกอบการ การบริหาร
สินทรัพย์
General knowledge about accounting and
types financial statements, definition and
classification of costs, taxes related for
entrepreneurship, assets management

เปิดรายวิชา
ใหม่
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เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6
Introduction to Economics
ความหมายและความสาคัญของวิชา
เศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การกาหนดราคา
โดยอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์
และอุปทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบือ้ งต้นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน
รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบาย
การเงิน นโยบายการคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด และ
การค้าระหว่างประเทศ
Definition, importance of economics,
economic systems, demand and supply,
demand and supply elasticity, price
determination and market equilibrium, basic
consumer behavior theory, production and
production cost, national income, money and
banking, monetary and fiscal policies, inflation
and deflation, international trade
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principle of Marketing
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการตลาด
ความหมายและหน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อระบบการตลาด การบริหาร
การตลาดเบือ้ งต้น การแบ่งส่วนตลาด การเลือก

สาระที่
ปรับปรุง
การบัญชีบริหาร
3(3-0-6) เปิดรายวิชา
ใหม่
Management Accounting
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ระบบต้นทุนผัน
แปรและรายงานของส่วนงาน การกาหนดราคา
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ตน้ ทุน-ปริมาณ-กาไร
การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจ ระบบ
ต้นทุนฐานกิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ
ยืดหยุ่น ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง
Fundamental of managerial accounting,
relevant costs, variable costing system and
segmented report, responsibility accounting,
cost-volume-profit analysis, using accounting
information for decision making, activity-based
costing system, budget, flexible budget,
standard cost and variance analysis
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6) คงเดิม
Introduction to Economics
ความหมายและความสาคัญของวิชา
เศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การกาหนดราคา
โดยอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ
อุปทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบือ้ งต้นเกีย่ วกับ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค ทฤษฎีการผลิตและต้นทุน
รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบาย
การเงิน นโยบายการคลัง เงินเฟ้อและเงินฝืด
การค้าระหว่างประเทศ
Definition and importance of economics,
economic systems, price determination and
market equilibrium , demand and supply
elasticity, basic consumer behavior theory,
production theory and cost, national income,
money and banking, monetary and fiscal
policies, inflation and deflation , international
trade
หลักการตลาด
3(3-0-6) ปรับ
คาอธิบาย
Principle of Marketing
วิชา
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการตลาด
ความหมายและหน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อระบบการตลาด การบริหารการตลาด
เบือ้ งต้น การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาด
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

126100

128110
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สาระที่
ปรับปรุง
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ตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผูบ้ ริโภค การวิจัย
ตลาด การใช้เครื่องมือทางการตลาดในการ
ดาเนินธุรกิจ
Fundamental knowledge of marketing,
meaning and roles of marketing, factors
affecting market system, fundamental
marketing management, market segmentation,
selecting target markets, consumer behavior,
market research, usability of marketing tool in
business
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐานทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Fundamental Information Technology In
Business
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ระบบ
อินเทอร์เน็ต เครื่องมือการสืบค้นข้อมูล พืน้ ฐาน
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตั ิการ
โปรแกรมประมวลผลคา โปรแกรมตาราง
คานวณ และโปรแกรมการนาเสนองานในงาน
ธุรกิจ จริยธรรมในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ดาเนินการธุรกิจ
Introduction to information technology,
internet, search engine, introduction to
operation system software application, word
processing program, spreadsheet program,
and presentation program in business,
etiquette in using computer system for
operating business

เป้าหมาย พฤติกรรมผูบ้ ริโภค การวิจัยตลาด
การตลาดดิจทิ ัล การใช้เครื่องมือทางการตลาดใน
การดาเนินธุรกิจ
Fundamental knowledge of marketing,
meaning and roles of marketing, factors
affecting market system, fundamental marketing
management, market segmentation, selecting
target markets, consumer behavior, market
research, digital marketing, use of marketing
tools in business
ปิดรายวิชา

146200

ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ

เปิดรายวิชา
3(2-2-5) ใหม่

English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนโดยเพิ่มหัวข้อ
และประเด็นการพูดและการเขียนที่มคี วาม
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิ ิตกาลังศึกษาอยู่ให้มีความ
สอดคล้องกับคาศัพท์
English in more specific contexts through
listening, speaking, reading, and writing skill
with additions of various speaking and writing
topics

98
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
221203

หมวดวิชาเฉพาะวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
121101 หลักการเงินเบื้องต้น
Principle of Finance

สาระที่
ปรับปรุง
เปิดรายวิชา
ใหม่

เทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต์ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Technology for Business Application
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต์ทางธุรกิจ ประเด็นองค์การและระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ กระบวนการสร้างความ
เข้าใจเชิงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การประยุกต์
เทคโนโลยีเพื่องานธุรกิจขนาดต่างๆระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางธุรกิจ การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
เทคโนโลยีเว็บและนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
งานประยุกต์ด้านอื่นๆ
Basic concepts of applies technology in
business, enterprise information system issues,
understanding process in business computer,
technology application for various business in
specific areas, Information management
system, business analytics, application and
software for business, web technology and
innovation and other areas
247241 สถิติธุรกิจ
3(2-2-5) ย้ายจาก
วิชาเอก
Business Statistics
ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ
ทางด้านธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้น ความ
น่าจะเป็น การประมาณค่าและการทดสอบ
สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
ทดสอบสถิตไิ คกาลังสอง สหสัมพันธ์และการ
ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย เลขดัชนี และการควบคุม
คุณภาพทางสถิติ
Definition and advantages of statistics in
business, fundamental of data analysis,
probability, estimation and testing hypotheses,
analysis of variance , chi-square test,
correlation and linear regression, index number,
and statistical quality control
67 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะวิชาเอก
55 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ
34 หน่วยกิต
ปิดรายวิชา
3(2-2-5)
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ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับดอกเบีย้ การ
คานวณอัตราดอกเบีย้ การจ่ายหนีค้ นื อัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรและหลักทรัพย์อื่น
การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาด้าน
การเงิน การวิเคราะห์มูลค่าของกระแสเงินสด
Introduction to interest, interest rate
calculation, reimbursement, bond yields and
return of other securities, the application of
mathematics in solving financial problems,
value of cash flow analysis
การเงินและการธนาคาร
3(2-2-5)
Money and Banking
วิวัฒนาการของเงินตรา ลักษณะ บทบาท
และความสาคัญของเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ
วิธีการจัดระบบเงินตราของประเทศไทย ปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อปริมาณเงิน สภาวะเงินเฟ้อและ
เงินฝืด นโยบายการเงิน และการคลัง บทบาท
ของธนาคารกลางในการควบคุมปริมาณเงิน
และเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศ ระบบการเงินและประเภทของ
ตลาดการเงิน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของ
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น และ
กรณีศกึ ษา
Evolution currency, characteristics, roles
and the importance of money to the economy,
the currency of Thailand, factors affecting the
money supply, inflation and deflation,
monetary and fiscal policies, the role of central
banks controlling the money supply, currency
exchange rate, the financial system of financial
markets, the role of banks and financial
institutions and case study
หลักการจัดการการเงิน
3(2-2-5) 121210
Fundamentals of Financial Management
การจัดการการเงินเบือ้ งต้น แนวความคิด
พืน้ ฐานในการจัดการการเงิน สินทรัพย์ทาง
การเงิน การลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาว การ
กระจายผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น การจัดการ
เงินทุนหมุนเวียน และกรณีศกึ ษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

การบริหารการเงิน
3(2-2-5)
Financial Management
ภาพรวมการจัดการการเงิน ตลาดการเงิน
และสถาบันการเงิน งบการเงินและการวิเคราะห์
มูลค่าของเงินตามเวลา การวางแผนและการ
พยากรณ์ทางการเงิน อัตราดอกเบีย้ ความเสี่ยง
และอัตราผลตอบแทน พันธบัตรและการประเมิน
มูลค่าพันธบัตร หุ้นและการการประเมินมูลค่าหุ้น

ปรับรหัส
รายวิชา, ชือ่
รายวิชา และ
คาอธิบาย
วิชา
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Introduction to financial management,
fundamental concepts in financial
management, financial assets, investment in
long-term assets, distributions to shareholders,
working capital management and case study

121211

121212

ต้นทุนของเงินทุน วิเคราะห์งบลงทุน ประเมิน
กระแสเงินสดและวิเคราะห์ความเสี่ยง โครงสร้าง
เงินทุนและการใช้หนี้ การจัดการเงินปันผล การ
จัดการเงินทุนหมุนเวียน
An overview of financial management,
financial market and institutions, financial
statement and analysis, time value of money,
financial planning and forecasting, interest rates,
risk and rates of return, bonds and their
valuation, stocks and their valuation, cost of
capital, basics of capital budgeting analysis,
cash flow estimation and risk analysis, capital
structure and debt usage, dividend
management, working capital management
การจัดการความเสี่ยง
3(2-2-5)
Risk Management
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง วิวัฒนาการของ
ความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยง ผลกระทบของ
ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง เครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การบริหารความ
เสี่ยง การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
กรณีศกึ ษา
Basic knowledge of risk management,
antecedents of risks, risk evolution, types of
risks, risk impact, risk assessment, risk
measurement tools, strategic risk management,
process of risk management, risk management,
enterprise risk management, case study
หลักการประกันภัย
3(2-2-5)
Principles of Insurance
ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิตและประกัน
วินาศภัย แนวทางปฏิบัตกิ ารขายและจรรยาบรรณ
ในการขายประกันชีวติ และประกันวินาศภัย ความรู้
เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการประกันภัย การประกันภัย
การประกันชีวติ การประกันสุขภาพ การประกัน
วินาศภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกัน
อัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด การจัดทาแผนการประกันภัย

สาระที่
ปรับปรุง

เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่
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สาระที่
ปรับปรุง

เบีย้ ประกันภัย มูลค่ากรมธรรม์ การจ่ายสินไหม
ทดแทน ผลตอบแทนของธุรกิจประกันภัย
กรณีศกึ ษา
An overview of business life insurance and
casualty insurance, sales practices and ethical of
life insurance and casualty insurance, basic
knowledge of insurance, assurance, life
insurance, health insurance, casualty insurance,
car insurance, fire insurance, marine and
transport insurance, miscellaneous Insurance,
insurance planning, insurance premium,
nonforfeiture value, insurance reimbursement,
return on insurance company investment, case
study
121202

121301

บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Corporate Governance and Sufficiency
Economy
ทฤษฎีทางจริยธรรม นิยามของจริยธรรมใน
การดาเนินธุรกิจ การนาระบบจริยธรรมเหล่านั้น
มาประยุกต์ในทางวิชาชีพ ข้อจากัดของระบบ
จริยธรรม หลักการบรรษัทภิบาล พฤติกรรมของ
บริษัท สัจธรรมทางจริยธรรมของธุรกิจ การ
สร้างจิตสานึกทางธุรกิจ ความรับผิดชอบด้าน
ศีลธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ แนวคิดทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียง
Ethical theories, definition of business
ethics, application of ethics system in business
operations, constraint of ethics system,
principles of corporate governance,
organizational behavior, fact of business
ethics, business mind, moral responsibility
associated with profession, concept of
sufficiency economy theory and application of
sufficiency economy
หลักการลงทุนในหลักทรัพย์
3(2-2-5) 121310
Principles of Investment in Securities
ระบบการเงินและโครงสร้างตลาดการเงิน
ตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหนี้ ตลาด

ปิดรายวิชา

หลักการลงทุน
3(2-2-5)
Principles in Investment
ปัจจัยแวดล้อมของการลงทุนและตลาด
การเงิน ตราสารทางการเงินและการตัดสินใจ

ปรับรหัส
รายวิชา, ชื่อ
รายวิชา และ
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การเงินระหว่างประเทศ ผลตอบแทนและความ
เสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ข่าวสารข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจ การให้คาแนะนาการลงทุนที่
เหมาะสม ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวม
และหน่วยลงทุน ภาพรวมของตราสารอนุพันธ์
และตลาดอนุพันธ์ และกรณีศกึ ษา
Financial system and the structure of
financial markets, equity market, bond market,
international financial markets, return and risks
of investing in securities, information for
decision making, providing appropriate
investment advice, equity, bond, mutual funds
and unit trusts, derivatives and derivatives
market and case study

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ลงทุน อัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทนและความ
เสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ การวิเคราะห์เศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม การวิเคราะห์บริษัท การ
วิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยทางเทคนิค การ
ลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ แนวปฏิบัติในการ
ขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
การปฏิบัติงานสาหรับผูท้ าหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน
การให้คาแนะนาการลงทุนที่เหมาะสม ภาพรวม
เกี่ยวกับตราสารทุนและหุ้นสามัญ การประเมิน
มูลค่าและกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นสามัญ ตราสาร
ที่เกี่ยวเนื่องกับตราสารทุน กลไกการซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ความรู้พ้นื ฐาน
เกี่ยวกับตราสารหนี้ การประเมินมูลค่าและ
ผลตอบแทนของตราสารหนี้ ความเสีย่ งจากการ
ลงทุนในตราสารหนี้ การซือ้ ขายตราสารหนีใ้ น
ประเทศไทย ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวม อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจาก
การลงทุนในกองทุนรวม พื้นฐานการวิเคราะห์
กองทุนและกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม การ
ลงทุนออนไลน์ การลงทุนในโปรแกรมจาลองของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Environment of investment and financial
market, financial instruments and investment
decision, risk and return on securities
investment, risk and return of securities
portfolio, economic and industrial analysis,
company analysis, securities technical analysis,
foreign securities investment, guidelines for
selling and providing services for financial
products, performance standards for investor
coordinators, providing suitable investment
advice, introduction to equities and common
stocks, valuation and investment strategies in
common stocks, equity linked products, trading
mechanism in the Stock Exchange of Thailand,
fundamental knowledge of fixed income,
valuation and return, risk of investment in fixed
income, trading fixed income in Thailand,
fundamental knowledge for investing in mutual

สาระที่
ปรับปรุง
คาอธิบาย
วิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

funds, rate of return and risk of mutual fund
investment, mutual fund basic analysis and
investment strategy, online investment,
investment in the simulation program of the
Stock Exchange of Thailand
121302

121303

การบริหารความเสี่ยง และหลักการธุรกิจ
ประกันภัย
3(3-0-6)
Risk Management and Principles of
Insurance Enterprise
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการจัดการความ
เสี่ยง สภาพแวดล้อมขององค์กร วัตถุประสงค์
ของการจัดการความเสี่ยง การระบุและประเมิน
ความเสี่ยง การตอบสนองและการควบคุมความ
เสี่ยง สารสนเทศ การสื่อสาร การติดตาม และ
การประเมินผลการจัดการความเสี่ยงความรู้
เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการประกันภัย สัญญา
ประกันภัย ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับการประกัน
ชีวติ เบีย้ ประกันภัย เงินสารองประกันภัย และ
มูลค่ากรมธรรม์ สัญญาประกันชีวติ และการ
เลือกซือ้ กรมธรรม์ ความรู้เบือ้ งต้นเกีย่ วกับการ
ประกันวินาศภัย การประกันภัยรถยนต์ การ
ประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและ
ขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด องค์กร
ประกันภัย
Introduction to risk management,
enterprise environment, the objective of risk
management, identify and assess risks, risk
responding and controlling, information,
communication, monitoring and risk
management evaluation, Introduction to
insurance, insurance contract, introduction to
life insurance, insurance premium, insurance
reserve, nonforfeiture value, life insurance
contracts and insurance policy selection,
introduction to casualty insurance, car
insurance, fire insurance, marine and transport
insurance, miscellaneous Insurance, insurance
organizations
การวิเคราะห์ทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Analysis

ปิดรายวิชา

เปลี่ยนเป็น
วิชาเอกเลือก
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สาระที่
ปรับปรุง

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทาง
การเงิน อัตราส่วนทางการเงินและกาไรต่อหุ้น
การวิเคราะห์สินทรัพย์ การวิเคราะห์หนีส้ ิน และ
กรณีศกึ ษา
Conceptual framework of financial
analysis, financial ratio and earnings per
share, asset analysis, liability analysis and
case study
121311

121304

การเงินระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
International Finance
ลักษณะและหน้าทีข่ องตลาดการเงิน
ระหว่างประเทศ การบริหารอัตราแลกเปลี่ยน
ระบบการเงินระหว่างประเทศ ข้อจากัดของการ
ลงทุนระหว่างประเทศ แหล่งเงินทุนระหว่าง
ประเทศ ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน ต้นทุน
เงินทุน โครงสร้างเงินทุน การบริหารเงินทุน
หมุนเวียน ทฤษฎีเสมอภาคระหว่างอัตราการ
แลกเปลี่ยน การรายงานผลการดาเนินงานของ

121312

จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัตนิ ักการ
เงิน
3(3-0-6)
Ethics and Standard of Work Financial
Career
หลักจรรยาบรรณ มาตรฐานการปฏิบัติทาง
วิชาชีพทางการเงิน ความเป็นมืออาชีพ ความ
น่าเชื่อถือของตลาดทุน หน้าที่ต่อลูกค้า หน้าทีต่ ่อ
นายจ้าง การวิเคราะห์การให้คาแนะนา และการ
ตัดสินใจลงทุน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
สาระสาคัญของกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และ
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า แนวทางปฏิบตั ิสาหรับ
นักการเงิน หลักการบรรษัทภิบาล พฤติกรรมของ
บริษัท
Code of ethics, standards of professional
conduct, professionalism, integrity of capital
markets, duties to clients, duties to employers,
investment analysis, recommendations and
action, conflict of interest, and essence of laws
relating to securities and derivatives and
guideline for financier, principles of corporate
governance, organizational behavior
การเงินระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
International Finance
วิวัฒนาการ และความสาคัญของเงินที่มีต่อ
ระบบเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณ
เงิน การแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ เสถียรภาพ
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตลาดการเงิน
ลักษณะและหน้าทีข่ องตลาดการเงินระหว่าง
ประเทศ การบริหารอัตราแลกเปลี่ยน ระบบ
การเงินระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่าง
ประเทศ ข้อจากัดของการลงทุนระหว่างประเทศ
องค์กรส่งเสริมการลงทุน แหล่งเงินทุนระหว่าง

เปิดรายวิชา
ใหม่

ปรับรหัส
รายวิชา, และ
คาอธิบาย
วิชา
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ธุรกิจระหว่างประเทศและระบบภาษี และ
กรณีศกึ ษา
Characteristics and functions of
international money market, foreign exchange
management, international monetary systems,
restriction on foreign investment, sources of
international funds, foreign exchange risk,
costs of capital, capital structure, working
capital management, international parity
condition, international business performance
reporting, and tax system and case study

121313

121305

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 3(2-2-5) 121314
Personal Financial Planning
การบริหารการเงินที่เกิดขึน้ ใน
ชีวติ ประจาวันของบุคคลสาหรับการวางแผน
ทางการ เงินในอนาคต การทางบประมาณ
รายรับและรายจ่ายส่วนบุคคล การเรียนรู้
เกี่ยวกับหลักการในการสร้างรายได้ การออม
ทรัพย์ และการจัดสรรเงินเพื่อใช้ในการอุปโภค

ประเทศ ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน ต้นทุน
เงินทุน โครงสร้างเงินทุน การบริหารเงินทุน
หมุนเวียน ทฤษฎีเสมอภาคระหว่างอัตราการ
แลกเปลี่ยน การรายงานผลการดาเนินงานของ
ธุรกิจระหว่างประเทศและระบบภาษี การป้องกัน
อาชญากรรมการเงินระหว่างประเทศ กรณีศกึ ษา
Evolution currency and importance of
money to the economic systems, factors
affecting the money supply, foreign exchange,
exchange rates stability, financial markets,
characteristics and functions of international
money market, foreign exchange management,
international monetary systems, foreign
investment, restriction on foreign investment,
investment promotion organization, sources of
international funds, foreign exchange risk, costs
of capital, capital structure, working capital
management, international parity condition,
international business performance reporting,
and tax system, international financial crime
prevention, case study
การเงินส่วนบุคคล
3 (3-0-6)
Personal Finance
ความรู้พ้นื ฐานการเงินส่วนบุคคล เงินใน
อนาคต งบการเงินส่วนบุคคล การจัดการกับเงิน
การจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคล การจัดการ
ลงทุน การวางแผนชีวิตเพื่อวัยเกษียณ กรณีศกึ ษา
Basic knowledge personal finance, future
money, personal financial statements, personal
money management, risk management,
investment management, planning for
retirement, case study
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลและ
จรรยาบรรณนักวางแผนการเงิน 3(2-2-5)
Personal Financial Planning and Ethics
Financial Planner
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน
เครื่องมือทางการเงินสาหรับการบริหารสภาพ
คล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา การรวบรวม
ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูล

สาระที่
ปรับปรุง

เปิดรายวิชา
ใหม่

ปรับรหัส
รายวิชา, ชื่อ
รายวิชา และ
คาอธิบาย
วิชา

106
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

บริโภค การจัดหาที่อยู่อาศัย การลงทุนทาง
การเงิน และกรณีศกึ ษา
Financial management in daily life of
personal for future financial planning, personal
budgeting of revenues and expenses, learning
of revenue establishment, saving and financial
allocation for consumption, housing, financial
investment and case study

121306

สาระที่
ปรับปรุง

ส่วนบุคคล ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ข้อมูลพืน้ ฐานภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา การคานวณและชาระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา จรรยาบรรณ และคู่มือการปฏิบัติงาน
สาหรับนักวางแผนการเงิน
Basic knowledge of financial planning,
financial instrument for personal liquidity
management, time value of money, collecting
personal finance information, personal data
analysis, basic knowledge of personal income
tax, basic data of personal income tax,
calculation and payment of personal income tax,
ethics, handbook practices standard for financial
planner
เปลี่ยนเป็น
วิชาเอกเลือก

การจัดการสินเชื่อ
3(2-2-5)
Credit Management
ความสาคัญและประเภทของการให้สนิ เชื่อ
หลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาการให้
สินเชื่อ การรวบรวมข้อมูลทัง้ เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ ฐาน หลักเกณฑ์
ในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจ การตรวจสอบ
สินเชื่อ การประเมินค่า การจัดชั้นลูกหนี้ รายงาน
ข้อมูลสินเชื่อ การควบคุมและติดตามการเรียก
เก็บหนี้ เทคนิคการจัดการหนีท้ ี่มีปญ
ั หา
ระบบปฏิบัติการสินเชื่อ และกรณีศกึ ษา
Importance and types of credit, criterion
and policies of credit, collection of qualitative
and quantitative data, fundamental data
analysis, criterion of decision making, credit
auditing, value evaluation, classes of account
receivables, credit reports, controlling and
following up of debts, techniques of bad debt
management, operating loans and case study
121315

ตลาดอนุพันธ์และตลาดตราสารหนี้ 3(2-2-5)
Derivatives and Debt Markets
ตราสารอนุพันธ์และตลาดอนุพันธ์ ภาพรวม
เกี่ยวกับสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ความรูพ้ นื้ ฐาน
เกี่ยวกับสัญญาฟิวเจอร์ส ความรูพ้ นื้ ฐานเกี่ยวกับ
สัญญาออปชัน กลไกการซือ้ ขายในตลาดสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้า ลักษณะและเงื่อนไขของสินค้าใน

ย้ายมาจาก
วิชาเอกเลือก
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
ปรับแก้
คาอธิบาย
รายวิชา
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ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า สัญญาสวอปและ
ตลาดสวอป ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวตราสารหนีแ้ ละ
ตลาดตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ความ
เสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารหนี้ ส่วนต่าง
ของอัตราผลตอบแทน การประเมินมูลค่าตราสาร
หนี้ การคานวณอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและราคา
และการลงทุนในโปรแกรมจาลองของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Derivatives Instrument and Derivatives
Market, Overview of Futures, Fundamental
Knowledge of Futures, Basic Knowledge of
Option, Trading Mechanism in Thailand Futures
Exchange, Contract Specifications of Products in
Thailand Futures Exchange, Swap and Swap
Market, Basic Knowledge of Debt Instruments
and Debt Market, Composition of Debt
Instrument, Risks Arising from Investing in Debt
Instrument, Difference of the Rate of Return,
Debt Instrument Valuation, Calculation of the
Yield of Debt Instrument, Relationship between
Yield and Price of Debt Instrument, and
Investment in the Simulation Program of the
Stock Exchange of Thailand
การวิเคราะห์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์
3(2-2-5)
Security Analysis and Portfolio
Management, Alternative Investment
แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์เพื่อการลงทุน หลักการลงทุน การ
วิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์บริษัท
การคานวณผลตอบแทนและการวัดความเสี่ยง
การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ทาง
เทคนิค การจัดการกลุม่ หลักทรัพย์ การลงทุนใน
สินทรัพย์จริง การลงทุนในกองทุนรวมพิเศษ การ
ร่วมลงทุน กรณีศกึ ษา
Concepts of securities investment,
fundamental analysis, company analysis,
calculation of investment return and risk
measurement, investment evaluation, technical

สาระที่
ปรับปรุง

ย้ายมาจาก
วิชาเอกเลือก
เปลี่ยนรหัส
วิชา
ปรับซื่อ
รายวิชา
ปรับแก้
คาอธิบาย
รายวิชา
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ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5) 121410
Research Methodology
ความรู้เบือ้ งต้นของระเบียบวิธีวิจัย ประเภท
ของการวิจัย การกาหนดประเด็นปัญหาและ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย การทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้อง สมมติฐานการวิจัยและตัวแปรในการ
วิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการสร้างแบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์และการสังเกต การตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงานการ
วิจัย และโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิตเิ พื่อการ
ประยุกต์ใช้ในการวิจัย
Introduction to concepts in research
methodology, types of researches, research
problem and objective, literature review,
research hypothesis, research design,
collecting data and questionnaire, interview,
sampling method, writing project proposals,
report writing, statistics application for
research
สัมมนา
1(0-3-2) 121411
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ การ
อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็น
ทางด้านการเงิน และการธนาคาร
Searching, collecting data, analyzing,
report writing, presenting, discussing and
answering question in finance and banking
การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Planning and Controlling
เครื่องมือในการวางแผนและควบคุม
ทางการเงิน การวางแผนและควบคุมสินทรัพย์
หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร หนีส้ ิน และส่วนของ
เจ้าของ การควบคุมรายได้และค่าใช้จ่าย การ
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analysis, portfolio management, real assets
investment, special funds investment, joint
investment, case study
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความรู้เบือ้ งต้นของระเบียบวิธีวิจัย ประเภท
ของการวิจัย การกาหนดประเด็นปัญหาและ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย การทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้อง สมมติฐานการวิจัยและตัวแปรในการ
วิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการสร้างแบบสอบถาม การสัมภาษณ์
และการสังเกต การตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และ
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการประยุกต์ใช้ใน
การวิจัย
Introduction to concepts in research
methodology, types of researches, research
problem and objective, literature review,
research hypothesis, research design, collecting
data and questionnaire, interview, sampling
method, writing project proposals, report
writing, statistics application for research
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และ
การตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านการเงิน
Searching, collecting data, analyzing, report
writing, presenting, discussing and answering
question in finance

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
รายวิชา, และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชาและ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา
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วางแผนกาไร การพยากรณ์ยอดขาย งบการเงิน
ล่วงหน้า การจัดการงบประมาณทางการเงิน
การพยากรณ์และวางแผนงบประมาณเงินทุน
และกรณีศกึ ษา
methods and tools for financial planning,
planning and controlling current assets, fixed
assets, liabilities and owner equity, revenue
and cost controlling, profit planning, sales
forecasting, pro-forma statement, financial
budgeting management, forecasting and
planning of capital budgeting and case study
การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
Taxation I
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นติ ิบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่
จ่าย อากรแสตมป์ ภาษีศลุ กากร ภาษี
สรรพสามิต และกฎหมายการบัญชี
General knowledge about taxation,
personal income tax, corporate income tax,
value added tax, specific business tax,
withholding tax, stamp duty, tariffs, excise
and legal of accounting
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารทางธุรกิจ 1
3(2-2-5)
English for Business Communication I
เอกสารทางธุรกิจ การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่ง
ข้อความทางโทรสาร การเขียนบันทึกข้อความ
และจดหมายทางธุรกิจ การเขียนประวัติย่อส่วน
บุคคลและการสัมภาษณ์งาน
Business documents; writing for business
communication, e-mailing, faxing, writing
memorandum and business letters, composing
curriculum vitae and giving a job interview
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารทางธุรกิจ 2
3(2-2-5)
English for Business Communication II
การแปลเอกสารทางธุรกิจ การสนทนาใน
เนือ้ หาเชิงธุรกิจ การติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์
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สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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การเจรจาทาการตกลงทางธุรกิจ การเตรียม
ความพร้อมก่อนสอบเพื่อเข้าทางานและ/หรือใช้
ในการสมัครงาน
Business document translation; discussion
in business contexts; making business calls;
business dealing; test preparations for job
applications
สถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Statistics
ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ
ทางด้านธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้น
ความน่าจะเป็น การประมาณค่าและการทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
ทดสอบสถิตไิ คกาลังสอง สหสัมพันธ์และการ
ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย เลขดัชนีและการ
ควบคุมคุณภาพทางสถิติ
Definition and advantages of statistics in
business, fundamental of data analysis,
probability, estimation and testing hypotheses,
analysis of variance, chi-square test,
correlation and linear regression, index
number, statistical quality control
กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
วาณิชธนกิจ
3(3-0-6)
Investment Banking
ความหมายและขอบเขตของวาณิชธนกิจ
บทบาทหน้าที่ของวาณิชธนากร การสร้างมูลค่า
ให้กับกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ การ
วิเคราะห์ทางเลือกในการจัดหาเงินทุนและ
วิธีการในการกาหนดราคาหลักทรัพย์ การ
ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของธุรกิจ จรรยาบรรณ
ของวาณิชธนากร กฎระเบียบของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
Definition and scope of investment
banking, roles and functions of investment
banker, firm value building, firm restructuring,
analysis of choices in fund financing and
methods in security prince, asset valuation,
ethics of investment banker, regulations of
investment banking
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สาระที่
ปรับปรุง

ย้ายไปเป็น
กลุ่มวิชา
พืน้ ฐาน
วิชาชีพทาง
การเงิน

กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ปิดรายวิชา
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การบริหารธนาคารและการเงินเพือ่
สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Bank Management and Green Finance
โครงสร้างการบริหารภายในธนาคาร การ
ปฏิบัติงานทั้งส่วนหน้าและส่วนหลัง ผลิตภัณฑ์
ธนาคาร นวัตกรรมการบริการ การบริการ
อิเล็คทรอนิคส์ การบริการที่ดี การจัดหาเงินทุน
และการลงทุนสาหรับโครงการเพื่อสิง่ แวดล้อม
การจัดหารเงินทุนสาหรับนโยบายสาธารณะเพื่อ
สิ่งแวดล้อม ระบบการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม แผน
ทางการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม ต้นทุนทางการเงิน
การลงทุนและการตัดสินใจการพิจารณาให้
สินเชื่อเพื่อโครงการสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง
ยืน
Bank management structure, font and
bank operation, bank production, service
innovation, electronic service, service mind,
financing and investment for green project,
financing of public green policies, green
financial system, green finance mapping,
capital cost, investment and lending decisions
are taken on the basis of environmental
screening, corporate social responsibility and
environment for sustainable development
การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่ม
หลักทรัพย์
3(2-2-5)
Security Analysis and Portfolio
Management
แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์เพื่อการลงทุน หลักการลงทุน การ
วิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์บริษัท
การคานวณผลตอบแทนและการวัดความเสี่ยง
การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ทาง
เทคนิค การจัดการกลุม่ หลักทรัพย์ และ
กรณีศกึ ษา
Concepts of securities investment,
fundamental analysis, company analysis,
calculation of investment return and risk
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สาระที่
ปรับปรุง

measurement, investment evaluation, technical
analysis, portfolio management and case study
121320

121321

การวิเคราะห์ทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Analysis
แนวคิดในการวิเคราะห์งบการเงิน กาไร
ทางการบัญชีและสินทรัพย์ตามเกณฑ์คงค้าง การ
วิเคราะห์กระแสเงินสด ความแตกต่างของวิธกี าร
บัญชีในประเทศต่างๆ การวิเคราะห์งบการเงิน
กาไรต่อหุ้นและหลักทรัพย์ที่ทาให้กาไรต่อหุ้นปรับ
ลดลง การวิเคราะห์สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ระยะ
ยาว การวิเคราะห์สินทรัพย์ระยะยาว การบัญชี
ภาษีเงินได้ การวิเคราะห์หนีส้ ินทางการเงิน
สัญญาเช่าและหนีส้ ินนอกงบดุล กรณีศกึ ษา
Conceptual of financial statement analysis,
accounting profits and assets on an accrual
basis, cash flow analysis, differences in
accounting methods in different countries,
financial statement analysis, earnings per share
and securities that have decreased earnings per
share, analysis of inventories, long-term assets,
long-term asset analysis, accounting for income
tax, financial liabilities analysis, rental and offbalance sheet liabilities, case study
การจัดการสินเชื่อ
3(2-2-5)
Credit Management
ความสาคัญและประเภทของการให้สนิ เชื่อ
หลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาการให้
สินเชื่อ การรวบรวมข้อมูลทัง้ เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ ฐาน หลักเกณฑ์
ในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจ การตรวจสอบ
สินเชื่อ การประเมินค่า การจัดชั้นลูกหนี้ รายงาน
ข้อมูลสินเชื่อ การควบคุมและติดตามการเรียกเก็บ
หนี้ เทคนิคการจัดการหนีท้ ี่มปี ัญหา
ระบบปฏิบัติการสินเชื่อ กรณีศกึ ษา
Importance and types of credit, criterion
and policies of credit, collection of qualitative
and quantitative data, fundamental data
analysis, criterion of decision making, credit
auditing, value evaluation, classes of account
receivables, credit reports, controlling and

ย้ายมาจาก
เอกบังคับ
ปรับรหัส
รายวิชาและ
คาอธิบาย
รายวิชา

ย้ายมาจาก
เอกบังคับ
ปรับรหัส
รายวิชา
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121421

121324

121422

การบริหารกลยุทธ์ทางการเงิน 3(2-2-5) 121322
Financial Strategic Management
การวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อม
ปัจจัยภายนอกและภายในของบริษัท กลยุทธ์
ทางการบริหารและกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์
การประเมินและการควบคุม และกรณีศกึ ษา
Analysis and evaluation of the external
and internal factors, management strategy and
financial strategy, evolution and control
strategy and case study
การบริหารและการวิเคราะห์โครงการ
121323
3(2-2-5)
Project Management and Analysis
การวิเคราะห์โครงการด้านอุปสงค์และ
ตลาด การวิเคราะห์โครงการด้านเทคนิค ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและด้าน
การเงิน การจัดการเงินทุนของโครงการ การ
วิเคราะห์ความเสี่ยง การติดตาม การประเมินผล
โครงการ และกรณีศกึ ษา
Demand and market analysis, project
analysis including techniques, economics,
environment, social, and financial, project
financial management, risk analysis,
monitoring, project evaluation and case study

ตลาดอนุพันธ์และตลาดตราสารหนี้
3(2-2-5)
Derivatives Market and Debt Market
ความหมาย แนวคิด ของตลาดอนุพันธ์
บทบาทและพัฒนาการของอนุพันธ์ทางการเงิน
ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ประเมินราคา และความเสี่ยงของตราสาร
อนุพันธ์ ตราสารสิทธิ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทั้ง
ประเภทอัตราดอกเบีย้ ดัชนีหุ้น และเงินตรา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
following up of debts, techniques of bad debt
management, operating loans, case study
การบริหารกลยุทธ์ทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Strategic Management
การวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อม
ปัจจัยภายนอกและภายในของบริษัท กลยุทธ์
ทางการบริหารและกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์
การประเมินและการควบคุม กรณีศกึ ษา
Analysis and evaluation of the external and
internal factors, management strategy and
financial strategy, evolution and control strategy,
case study
การศึกษาความเป็นไปได้และประเมินโครงการ
3(2-2-5)
Feasibility Study and Project Evaluation
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไป
ได้และการประเมินโครงการ วงจรการวางแผน
โครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
หลักเกณฑ์การตัดสินใจลงทุนทาโครงการ การ
ประเมินโครงการภายใต้ความเสี่ยงและความไม่
แน่นอน การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านตลาด
ด้านเทคนิค ด้านการเงิน ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านสังคม กรณีศกึ ษา
General knowledge of feasibility studies and
project assessments, project planning cycle,
project feasibility study, criteria for making
investment decisions for a project, project
assessment under risk and uncertainty,
feasibility study in marketing; technical;
financial; economic; environmental; and social,
case studies

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา, ชื่อ
รายวิชา และ
คาอธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยนเป็น
วิชาเอกบังคับ
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121424

ต่างประเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนโดยเน้นการ
ประยุกต์ใช้งานและกรณีศกึ ษา ความหมาย
บทบาทของตลาดตราสารหนี้ ประเภทตลาดตรา
สารหนี้ วิวัฒนาการตลาดตราสารหนีไ้ ทย ตรา
สารหนีแ้ ละกลไกการทางานของตลาดตราสาร
หนีใ้ นประเทศไทยและสากล โครงสร้างของตรา
สารหนี้ การกาหนดราคา พฤติกรรมความเสี่ยง
การออกแบบตราสารหนี้ การวิเคราะห์ตราสาร
หนีท้ ี่มีลกั ษณะซับซ้อน กลยุทธ์การลงทุนและ
การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มตรา
สารหนีแ้ ละกรณีศกึ ษา
Definition and concepts of derivatives
market, roles and development of financial
derivatives, financial derivatives market,
theories of price and risk appraisal for
derivatives, such as options, futures and
forward in interest rate, stock index and
foreign exchanges, including swap by
emphasizing in implementation and case
studies definition, roles of debt market, types
of debt instruments, evolution of the Thai debt
market, debt instruments and methods of debt
market in Thailand and global, debt instrument
structure, pricing, behavior risks, creating of
debt instruments, complicated debt
instruments analysis, strategy and risk
management in investing in debt instruments
and case study
การลงทุนในตราสารทุน
3(2-2-5)
Equity Investment
การตัดสินใจในการลงทุน โครงสร้างและ
หน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีราคาหลักทรัพย์
ประสิทธิภาพของตลาดทุน ภาพรวมเกี่ยวกับการ
ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ตลาดหุ้น
และการวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์
บริษัทและการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ การ
วิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค และกรณีศกึ ษา
Investments decision, structure and
functions of stock exchange, security price
index, capital market efficiency, stock
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สาระที่
ปรับปรุง

valuation, stock market analysis and industrial
analysis, company analysis and common
stocks valuation, technical analysis and case
study
121324

121325

121326

การลงทุนธุรกิจและการจัดการการจัดสรร
เงินทุน
3(2-2-5)
Business Investment and Asset Allocation
Management
แนวคิดการลงทุนธุรกิจ ประเภทและขนาด
ของธุรกิจ ระเบียบและข้อกาหนดการลงทุนทาง
ธุรกิจ เครื่องมือการวิเคราะห์การลงทุน การ
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม บริษัท และ
สภาพแวดล้อมการลงทุนทางธุรกิจ แหล่งเงินทุน
ของธุรกิจ การกระบวนการระดมทุน แนวคิดการ
จัดสรรเงินทุน กระบวนการจัดสรรเงินทุน การ
จัดสรรเงินทุน การบริหารการเงินสาหรับดาเนิน
ธุรกิจ กรณีศกึ ษา
concept of business investment, type
and size of business, regulations and
requirements business investment, investment
analysis instruments, analysis of economic,
industry, company and business investment
environment, funding source for business,
fundraising process, concept of asset l allocation,
asset allocation process, asset allocation,
financial management for running business, case
studies
การจัดการการเงินธุรกิจสตาร์ทอัพ 3(2-2-5)
Startup Business Financial Management
แนวคิดธุรกิจสตาร์ทอัพ ภาพรวมของแหล่ง
เงินทุนสตาร์ทอัพ นักลงทุนในธุรกิจสตาร์อัพ
แนวคิดนักลงทุน กระบวนการระดมทุน การออก
ธุรกิจสตาร์ทอัพ
Concepts of startup business, overview of
startup fundraising, investor of startup business,
concepts investor, process fundraising, exit
startup business
นวัตกรรมทางการเงินและระบบการชาระเงิน
3 (2-2-5)

เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่
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121330

121331

Financial Innovation and Payment System
ทฤษฎีของนวัตกรรม นวัตกรรมการเงิน
เทคโนโลยีทางการเงิน ระบบการชาระเงินของเงิน
ของไทย ระบบการชาระเงินสาหรับรายใหญ่ ระบบ
การชาระเงินรายย่อย ระบบบล็อกเชน ระบบการ
ชาระเงินดิจิทัล ระบบสังคมไร้เงินสด
Theory of innovation, financial innovation,
fintech in corporate finance, payment system in
Thailand, payment system for corporate,
payment system for retail, Blockchain, epayment system, cashless system,
การวางแผนการลงทุน
3(2-2-5)
Investment Planning
แนวคิดเบื้องต้นการลงทุนและการวาง
แผนการลงทุน หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดการเงิน
และตลาดตราสารทุน หลักทรัพย์ลงทุนในตลาด
ตราสารหนีแ้ ละตลาดอนุพันธ์ การลงทุนใน
ทางเลือกอื่น ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ
ลงทุน ความรู้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการบริหารกลุ่ม
หลักทรัพย์ การจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์
กลยุทธ์การบริหารกลุม่ หลักทรัพย์ การวัด
ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์
Fundamental concepts of investment and
investment planning, securities invest in financial
markets and equity markets, securities investing
in the bond and derivatives markets, investment
in other alternatives, data and analysis for
investment decisions, fundamental knowledge in
securities group management, allocation of
investments in securities, strategy for managing
securities groups, measuring return of securities
group
การวางแผนการประกันภัย
3(2-2-5)
Insurance Planning
ภาพรวมของการวางแผนการวางแผน
ประกันภัย การจัดการความเสี่ยง การวางแผนการ
ประกันภัย การวางแผนการประกันชีวิต การ
วางแผนประกันสุขภาพ การวางแผนประกันวินาศ
ภัย การจัดทาแผนการประกันภัย

สาระที่
ปรับปรุง

เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่
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121333

Insurance planning overview, risk
management, insurance planning, life insurance
planning, health insurance planning, non-life
insurance planning, making insurance plans
การวางแผนเพื่อวัยเกษียณอายุ
3(2-2-5)
Retirement Planning
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัย
เกษียณ การประกันสังคม กองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ การบริหารความเสี่ยงในการวางแผน
เพื่อวัยเกษียณ การลงทุนสาหรับการวางแผนเพื่อ
วัยเกษียณ กระบวนการวางแผนทางการเงินเพื่อ
วัยเกษียณ การวางแผนเพื่อวัยเกษียณสาหรับ
ผู้ประกอบการส่วนตัว บทบาทของนักวางแผนทาง
การเงินกับการวางแผนเพื่อการเกษียณ
กรณีศกึ ษา
Fundamental knowledge of retirement
planning, social insurance, government pension
fund, provident fund, retirement mutual fund,
risk management for retirement planning,
investment planning for retirement, financial
planning process for retirement, retirement
planning for entrepreneur, role of the financial
planner for retirement planning, case study
การวางแผนภาษีและมรดก
3(2-2-5)
Tax and Estate Planning
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการวางแผนภาษี
โครงสร้างและองค์ประกอบการคานวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา กระบวนการวางแผนภาษี 6
ขั้นตอน กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา การวางแผนภาษีสาหรับมนุษย์เงินเดือน
การวางแผนภาษีสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพอิสระ
การวางแผนภาษีสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจรับเหมา
และธุรกิจอื่น การวางแผนภาษีสาหรับผูม้ ีเงินได้
จากการลงทุนในหลักทรัพย์ การวางแผนภาษีของ
ผู้มีเงินได้จากการใช้หรือเช่าทรัพย์สิน การวางแผน
ภาษีของผู้มีเงินได้จากการขายทรัพย์สิน แนวคิดใน
การวางแผนทรัพย์สินและมรดก การจัดการ
ทรัพย์สินในขณะมีชวี ิต การตกทอดทางมรดก

สาระที่
ปรับปรุง

เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่
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121334

121423

การลงทุนกองทุนรวม
3(2-2-5) 121335
Fund Investment
โครงสร้างตลาดการเงิน ผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงจากการลงทุน สินทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน การวิเคราะห์การลงทุน ธรรมาภิบาลการ
ลงทุน กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุน
สารองเลี้ยงชีพ การจัดแบ่งประเภทกองทุนรวม
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมดัชนี กองทุน
รวมที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์
และกองทุนประเภทอื่น

Basic knowledge of tax planning, structure
and components of personal income tax
calculations, 6-step tax planning process,
strategies for personal income tax planning, tax
planning for employees, tax planning for
freelances, tax planning for contractor
entrepreneurs and other entrepreneurs, tax
planning for securities investors, tax planning for
real estate entrepreneurs, concept of property
and inheritance planning, property management
during life and inheritance
การวางแผนการเงินแบบองค์รวม 3(2-2-5)
Holistic Financial Planning
ภาพรวมของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคล การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า การ
เก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า การวิเคราะห์และ
ประเมินสถานะทางการเงินของลูกค้า การจัดทา
แผนและการนาแผน การดาเนินแผนและการ
ทบทวนแผน
Personal finance planning overview,
concepts and theories about personal financial
planning, building customer relationships,
collection of customer information, analyzing and
evaluating the financial status of clients, making
plans and implementing plans, implementation
of plans and review of plans
การลงทุนกองทุนรวม
3(2-2-5)
Fund Investment
โครงสร้างตลาดการเงิน ผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงจากการลงทุน สินทรัพย์เพื่อการลงทุน
การวิเคราะห์การลงทุน ธรรมาภิบาลการลงทุน
กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ การจัดแบ่งประเภทกองทุนรวม กองทุน
เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุน
รวมตลาดเงิน กองทุนรวมดัชนี กองทุนรวมที่
ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุนประเภทอื่น
Financial market structure, investment risk
and rate of return, assets investment,

สาระที่
ปรับปรุง

เปิดรายวิชา
ใหม่

เปลี่ยนรหัส
วิชา
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Financial market structure, investment
risk and rate of return, assets investment,
investment analysis, good governance
investment, mutual funds, private fund,
provident fund, fund classification, retirement
mutual fund, long-term equity fund, money
market fund, index fund, foreign investment
fund, property fund and other funds

สาระที่
ปรับปรุง

investment analysis, good governance
investment, mutual funds, private fund,
provident fund, fund classification, retirement
mutual fund, long-term equity fund, money
market fund, index fund, foreign investment
fund, property fund, other funds

121336

นวัตกรรมการลงทุน
3(2-2-5)
Innovation Investment
ทฤษฎีของนวัตกรรม เทคโนโลยีในการลงทุน
บล็อกเชน สกุลดิจทิ ัล การวิเคราะห์การลงทุนใน
สกุลเงินดิจิทัล ขัน้ ตอนการลงทุนในสกุลเงินดิจทิ ัล
กฎระเบียบในการลงทุนในสุกลดิจทิ ลั ผลตอบแทน
ในการลงทุนในสกุลดิจิทัล ความเสี่ยงในการลงทุน
สกุลเงินดิจิทัล สกุลเงินที่ถกู เข้ารหัส ภาษีในการ
ลงทุนสกุลเงินดิจิทัล การลงทุนในฟอเร็กซ์
Theory of innovation, fintech in investment,
blockchain, digital currency, digital currency
investment analysis, digital currency trading
procedure, regulation for digital currency
trading, return from investing in digital currency,
risk from investing in digital currency,
cryptocurrency, tax of digital currency trading,
forex trading
กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ สหกิจศึกษา การฝึกงาน
กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ สหกิจศึกษา การฝึกงาน
6 หน่ายกิต
6 หน่ายกิต
121431 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต 121441 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูน
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
ประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ในฐานะ
การเงิน และการธนาคาร ในฐานะพนักงาน
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กร
ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือ
ภาครัฐ หรือเอกชน
เอกชน
Working, learning, gaining experience,
Working, learning, gaining experience,
improving working skill in finance as an
improving working skill in finance and banking
apprentice in private or government sectors
as an apprentice in private or government
sectors
121432 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต 121442 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
Professional Training

ปรับ
รหัสรายวิชา
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา
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การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และการ
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ในสถาน
ธนาคารในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
หรือเอกชน
Training, learning, gaining experience,
Training, learning, gaining experience,
improving working skill in finance in private or
improving working skill in finance and banking
government sectors
as an apprentice in private or government
sectors
121433 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต 121443 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Studies
Independent Studies
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และ
และอภิปรายในหัวข้อทางด้านการเงิน
อภิปรายในหัวข้อทางด้านการเงิน
Studying, collecting data, researching,
Studying, collecting data, researching,
analyzing, report writing, presenting and
analyzing, report writing, presenting and
discussing in finance and banking
discussing in finance
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

สาระที่
ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา
คาอธิบาย
รายวิชา
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001111
005171
005173
126100
004XXX
121101

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2559
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental of English
ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
ทักษะชีวติ
Life Skills
เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
Introduction to Economics
กลุ่มวิชาพลานามัย
Personal Hygiene Courses
หลักการเงินเบือ้ งต้น
Principle of Finance

3(3-0-6)

001102

2(1-2-3)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)

121100
หลักการจัดการ
Principles of Management

3(3-0-6)

122120
124132
128110

รวม

3 (2-2-5)

3(3-0-6)

004101

122131

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English

18 หน่วยกิต

ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
คณิตศาสตร์การเงิน
Mathematical Finance
หลักการจัดการ
Principles of Management
การบัญชีสาหรับผูป้ ระกอบการ
Accounting for Entrepreneurship
หลักการตลาด
Principles of marketing
รวม

3 (2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
18 หน่วยกิต
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001103
001112
121102
124151
100004
128221

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2559
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
การเงินและการธนาคาร
Money and Banking
การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
กฎหมายธุรกิจ
Business Laws
หลักการตลาด
Principles of Marketing

3(3-0-6)

001101

3(3-0-6)

001103

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
003202
121101
124212
126100

รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English

18 หน่วยกิต

การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
Health and Environmental Management
การเงินธุรกิจ
Business Finance
การบัญชีบริหาร
Management Accounting
เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
Introduction to Economics
รวม

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 หน่วยกิต
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121211
00XXXX
003134
003136
005172
124201
247241

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2559
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
การเงินธุรกิจ
Business Finance
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
General Elective
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ *
Civilization and Indigenous Wisdom
พะเยาศึกษา*
Phayao Studies
การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
การภาษีอากร 1
Taxation I
สถิตธิ ุรกิจ
Business Statistics

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
001204
002202
003201
121210
121211
221203

รวม

18 หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
การบริหารการเงิน
Financial Management
การจัดการความเสี่ยง
Risk Management
เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ
Technology for Business Application
รวม

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
18 หน่วยกิต
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122220
00XXXX
121201
121202

221110

00XXXX

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2559
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and Operations Management
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
General Elective
หลักการจัดการการเงิน
Fundamentals of Financial Management
บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง
Corporate Governance and Sufficiency
Economy
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ
Fundamental Information Technology In
Business
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
General Elective

3(2-2-5)

122220

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

3(2-2-5)

3(X-X-X)
002201
004201
146200
121212
247241

รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
3 (2-2-5)
Production and Operations Management

18 หน่วยกิต

พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
หลักการประกันภัย
Principles of Insurance
สถิตธิ ุรกิจ
Business Statistics
รวม

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
18 หน่วยกิต
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121304
121301
121302

121303
121305
146271

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2559
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
การเงินระหว่างประเทศ
International Finance
หลักการลงทุนในหลักทรัพย์
Principles of Investment
การบริหารความเสี่ยงและหลักการธุรกิจ
ประกันภัย
Risk Management and Principles of
Insurance Enterprise
การวิเคราะห์ทางการเงิน
Financial Analysis
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
Personal Planning in Finance
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
English for Business Communication I

3(2-2-5)

121312

3(2-2-5)

121310

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

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
100008

121311

121313
XXXXXX
รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
การเงินระหว่างประเทศ
International Finance
หลักการลงทุน
Principles in Investment

18 หน่วยกิต

กฎหมายการเงิน หลักทรัพย์ ภาษีอากร
และประกันภัย
Finance and Securities, Taxation,
Insurance Laws
จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบตั ิ
นักการเงิน
Ethics and Standard of Work Financial
Career
การเงินส่วนบุคคล
Personal Finance
วิชาเอกเลือก
Major Elective

3 (2-2-5)

รวม

18 หน่วยกิต

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (X-X-X)
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121307
121306
146371

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2559
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
การจัดการสินเชื่อ
Credit Management
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
English for Business Communication II

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
121314

121315
121316

121XXX
121XXX
XXXXXX

วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(X-X-X)

121XXX

3(X-X-X)

121XXX

3(X-X-X)

121XXX

18 หน่วยกิต

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลและ
จรรยาบรรณนักวางแผนการเงิน
Personal Financial Planning and Ethics
Financial Planner
ตลาดอนุพันธ์และตลาดตราสารหนี้
Derivative Market and Debt Market
การวิเคราะห์และการจัดการกลุ่ม
หลักทรัพย์
Security Analysis and Portfolio
Management
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective

3 (2-2-5)

รวม

18 หน่วยกิต

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

3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
3(X-X-X)
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2559
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
121410
121401

สัมมนา
Seminar

1(0-3-2)

121411

121XXX

วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(X-X-X)

121XXX

121XXX

วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(X-X-X)

121XXX

XXXXXX

วิชาเลือกเสรี
Free Elective
การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
Financial Planning and Controlling
รวม

3(X-X-X)

XXXXXX

121402

121431
หรือ
121432
หรือ
121433

ภาคการศึกษาปลาย
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
การฝึกงาน
Professional Training
การศึกษาอิสระ
Independent Studies
รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
สัมมนา
Seminar
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3 (X-X-X)

3(2-2-5)
13 หน่วยกิต

13 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

121441

6 หน่วยกิต

หรือ
121442

6 หน่วยกิต

หรือ
121443

6 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6 หน่วยกิต

การฝึกงาน
Professional Training

6 หน่วยกิต

การศึกษาอิสระ
Independent Studies
รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมพัฒนาหลักสูตร
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130

131

ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร

132

133

134

135

136

137

138

139

ภาคผนวก จ
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรสอบใบประกอบวิชาชีพทางการเงิน และ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุนปรับปรุง 2564
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรสอบใบประกอบวิชาชีพทางการเงิน กับ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน หลักสูตรปรับปรุง 2564
รายละเอียดโครงสร้าง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ใบอนุญาตผู้แนะนาการลงทุน
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
Investment Consultant : IC
ปรับปรุง 2564
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หลักสูตรผู้แนะนาการลงทุนตราสารทั่วไป
(Plain Products: Full Paper) มีหมวดความรู้
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
121101 การเงินธุรกิจ
- ความรูพ้ ืน้ ฐานด้านการเงินและการลงทุน
126100 เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
(Fundamental Knowledge)
124132 การบัญชีสาหรับผูป้ ระกอบการ
121310 หลักการลงทุน
- ความรูด้ ้านกฎระเบียบที่เกีย่ วข้องและการให้ 121311 จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติ
คาแนะนาการลงทุนที่เหมาะสม (Ethics,
นักการเงิน
Rules and Suitability)
100008 กฎหมายการเงิน หลักทรัพย์ ภาษี
อากร และประกันภัย
- ความรูเ้ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มี 121310 หลักการลงทุน
ความซับซ้อน (Investment Products)
หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
ซับซ้อน: ตราสารหนี้และกองทุนรวม
(Complex Products: Bond and Mutual
Fund)
มีองค์ความรู้ท่เี กี่ยวข้อง ดังนี้
- ความรูเ้ กี่ยวกับตราสารหนี้ที่มคี วามเสี่ยงสูง 121315 ตลาดอนุพันธ์และตลาดตราสารหนี้
หรือมีความซับซ้อน
- ความรูเ้ กี่ยวกับกองทุนรวมที่มคี วามเสี่ยงสูง 121310 หลักการลงทุน
หรือมีความซับซ้อน
121335 การลงทุนกองทุนรวม
- ความรูเ้ กี่ยวกับบทบาทของ IC สาหรับการ
121311 จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติ
ให้คาแนะนาการลงทุน ในตราสารหนี้และ
นักการเงิน
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-

รายละเอียดโครงสร้าง
ใบอนุญาตผู้แนะนาการลงทุน
Investment Consultant : IC
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงและ/หรือมี
ความซับซ้อน
หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความ
ซับซ้อน: สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Complex Products: Derivatives)
มีองค์ความรู้ท่เี กี่ยวข้อง ดังนี้
ความรูภ้ าพรวมเกี่ยวกับสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า
ความรูพ้ ืน้ ฐานเกี่ยวกับสัญญาฟิวเจอร์ส
ความรูพ้ ืน้ ฐานเกี่ยวกับสัญญาออปชัน
ความรูเ้ กี่ยวกับกลไกการซื้อขายในตลาด
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ความรูเ้ กี่ยวกับลักษณะและเงื่อนไขของ
สินค้าในตลาดสัญญาฯ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
ปรับปรุง 2564

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา

121311 จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติ
นักการเงิน
121315 ตลาดอนุพันธ์และตลาดตราสารหนี้
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ใบอนุญาตนักวิเคราะห์การลงทุน
Investment Analyst
หลักสูตร Certified Investment and Securities
Analyst หรือ CISA
หลักสูตร CISA ระดับ 1
กลุ่มวิชาที่ 1
- จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- มาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานระดับ
สากล (GIPS)
- แนวทางปฏิบัติสาหรับผูท้ าหน้าที่ตดิ ต่อกับผู้
ลงทุน
- กฎหมายไทย
กลุ่มวิชาที่ 2
- เศรษฐศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
ปรับปรุง 2564

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
121311 จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติ
นักการเงิน
100008 กฎหมายการเงิน หลักทรัพย์ ภาษี
อากร และประกันภัย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
126100 เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น

- การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

247241 สถิตธิ ุรกิจ
122220 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ

- งบการเงิน

124132 การบัญชีสาหรับผู้ประกอบการ
124212 การบัญชีบริหาร

- การเงินธุรกิจ

121101 การเงินธุรกิจ
121210 การบริหารการเงิน
121330 การวิเคราะห์ทางการเงิน
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
121310 หลักการลงทุน
121335 การลงทุนกองทุนรวม
121315 ตลาดอนุพันธ์และตลาดตราสารหนี้
121211 การจัดการความเสี่ยง

กลุ่มวิชาที่ 3
- การลงทุนในตราสารทุน
การลงทุนในทางเลือกอื่น
- การลงทุนในตราสารหนี้
- การลงทุนในตราสารอนุพันธ์
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กลุ่มวิชาที่ 4
- ทฤษฎีตลาดทุน
ใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน
Investment Planner : IP / AFPT
- พืน้ ฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และ
จรรยาบรรณ

- การวางแผนการลงทุน

- การวางแผนการประกันภัย
- การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
- การวางแผนภาษีและมรดก
- การจัดทาแผนการเงิน

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
121310 หลักการลงทุน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงินและการลงทุน ปรับปรุง 2564
รายวิชา ชื่อรายวิชา
121313 การเงินส่วนบุคคล
121314 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลและ
จรรยาบรรณนักวางแผนการเงิน
121330 การวางแผนการลงทุน
121210 การบริหารการเงิน
121311 หลักการลงทุน
121315 ตลาดอนุพันธ์และตลาดตราสารหนี้
121316 การวิเคราะห์และการจัดการกลุ่ม
หลักทรัพย์ สินทรัพย์ทางเลือก
121310 หลักการประกันภัย
121331 การวางแผนการประกันภัย
121332 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณอายุ
121333 การวางแผนภาษีและมรดก
121314 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลและ
จรรยาบรรณนักวางแผนการเงิน
121334 การวางแผนการเงินแบบองค์รวม

ใบอนุญาตเป็น
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
นายหน้าประกันชีวติ และนายหน้าประกัน
การเงินและการลงทุน
ชีวติ (สานักงานคณะกรรมการกากับและการ
ปรับปรุง 2564
ส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย)
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต รายวิชา ชื่อรายวิชา
- ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต
100008 กฎหมายการเงิน หลักทรัพย์ ภาษีอากร
และประกันภัย
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- แนวทางปฏิบัติในการขาย การรูจ้ ักลูกค้า
และการให้คาแนะนาดานประกันชีวิต
- จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการ
ให้บริการ
ใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกันวินาศภัย และ
นายหน้าประกันวินาศภัย
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศ
ภัย
- ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย
- แนวทางการขาย การรู้จักลูกค้าและให้
คาแนะนาด้านประกันวินาศภัย
- จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการ
ให้บริการ

121211 การจัดการความเสี่ยง
121212 หลักการประกันภัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงินและการลงทุน
ปรับปรุง 2564
รายวิชา ชื่อรายวิชา
100008 กฎหมายการเงิน หลักทรัพย์ ภาษี
อากร และประกันภัย
121211 การจัดการความเสี่ยง
121310 หลักการประกันภัย
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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