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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
: คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
Banking

: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
: Bachelor of Business Administration Program in Finance and

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อภาษาไทย ชื่อเต็ม
ชื่อภาษาไทย ชื่อย่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
Banking)
ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ

: บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร)
: บธ.บ. (สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร)
: Bachelor of Business Administration (Finance and
: B.B.A. (Finance and Banking)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่น
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

2

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
6.3 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลาในคราวประชุมครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
6.4 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ …………./……….…… เมื่อวันที่ …………………………….
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองเห็นชอบในการเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาใน
คราวประชุมครั้งที่.........../..............เมื่อวันที่...............................
6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่….../……เมื่อวันที่……
7. การขอรับการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตร
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรีในปีการศึกษา 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพทางการเงินและวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งการเข้า
ทํางานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน สามารถเลือกเส้นทางอาชีพสายตรงได้ 4 สายหลักๆ คือ
8.1 สายการธนาคาร (Banking)
8.1.1 นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst)
8.1.2 นักวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analyst)
8.1.3 นักวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analyst)
8.1.4 นักการธนาคาร (Banker)
8.2 การเงินของบริษัท (Corporate Finance)
8.2.1 เจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน (Financial Officer)
8.2.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
8.2.3 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
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8.3 สายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ (Securities and Investment Banking)
8.3.1 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analyst)
8.3.2 วาณิชธนากร (Investment Banker)
8.3.3 ผู้ขายตราสารอนุพันธ์ (Derivative Trader)
8.3.4 นักวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ (Derivative Analyst)
8.4 สายจัดการลงทุน (Fund Management)
8.4.1 ผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)
8.4.2 ผู้จัดการกองทุนตราสารอนุพันธ์ (Derivative Fund Manager)
8.4.3 ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisor)
8.4.4 นักวางแผนทางการเงิน (Financial planner)
9. ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ชือ่ นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน
1. นายสัสดี กําแพงดี *
อาจารย์
3140800130794

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา

บธ.ม.(การเงินและ
การธนาคาร)
บธ.บ.(การเงินและ
การธนาคาร)
2. นางสาวจรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์ * บธ.ม. กลุ่มวิชาการ
อาจารย์
เงินและการธนาคาร
3959900247449
วท.บ.(สถิติ)
3. นางสาวฟารีดา เอ็ลลาชี
บธ.ม.(การเงินและ
อาจารย์
การธนาคาร)
3949900075907
บธ.บ.(การเงินและ
การธนาคาร)
4. นางสาวธัญยธรณ์ โยธาทิพย์
M.Sc. (Financial
อาจารย์
Economics)
3840600175119
บช.บ.(การบัญชี)

มหาวิทยาลัย

ปี

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2548

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2543
2554

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2549

University of Leicester,
England
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2553

2549

2548
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ชือ่ นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน
5. นางสาวฟาซียะห์ ดอเลาะ
อาจารย์
1960500077926

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย

ปี

บธ.ม.(การบัญชี)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2558

บธ.บ.(การบัญชี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2555

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจและตลาดการเงินยุคใหม่ของสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง
โดยมีการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และเปิดเสรีทางการเงิน ทําให้ระบบการเงินมีการ
เชื่อมโยง เกิดการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ และการเปิดเสรีทางธุรกิจ รวมถึงการ
พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดทุนโลกเกิดการแข่งขันสูง โดยเฉพาะการเปิดการค้าเสรี
ภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ที่เกิดขึ้นในปี
พ.ศ. 2558 นั้น จะทําให้สินค้าและบริการ แรงงาน การลงทุน และเงินทุนระหว่างประเทศเคลื่อนย้าย
ได้อย่างเสรี ส่งผลให้การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีรูปแบบที่ซับซ้อนและหลากหลายมากยิ่งขึ้น
ทําให้ประเทศไทยต้องเร่งรัดการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินโลก
ประเทศไทยมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นมีจํานวนมาก โดยส่วนใหญ่อยู่ใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีความต้องการแหล่งเงินทุนที่ไม่ขัดกับหลักศาสนา และแตกต่างจากระบบ
ธนาคารพาณิชย์ทั่วไปที่ดําเนินธุรกรรมเกี่ยวกับดอกเบี้ย ซึ่งเป็นข้อห้ามของศาสนา ทําให้มีการผลักดัน
ในการก่อตั้งธนาคารอิสลามขึ้นในประเทศไทย โดยแนวคิดครั้งแรกมีขึ้นในปี พ.ศ.2537 เมื่อรัฐบาล
ไทยได้ลงนามใน “โครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ”ระหว่าง อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย ซึ่ง
รัฐบาลไทยเป็นฝ่ายรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยในปี พ.ศ. 2541 รัฐบาล
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จึงผลักดันให้ธนาคารอิสลามเกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการสําหรับชาวไทยมุสลิมให้
มีช่องทางทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม ปัจ จุบันบุคลากรทางด้านการเงินการธนาคารตาม
หลักชะรีอะฮ์ยังมีจํากัด ซึ่งผู้มีหน้าที่ในการจัดการบริหารการเงินในธุรกิจยุคใหม่ จําเป็นต้องมีความรู้
ความชํานาญในวิชาชีพตามหลักชะรีอะฮ์ รู้ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ รู้ จั ก ใช้ ค วามรู้และข้ อมู ล ข่ าวสาร ที่ ได้ รับ และทรัพ ยากรที่ มี อ ยู่ ทํ าให้ เกิ ด
ประโยชน์ในการบริหารงานทางด้านการเงินและการธนาคารตามหลักชะรีอะฮ์อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนรวมทั้งบริหารความเสี่ยงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็นพื้นที่ที่มี
ประชากรนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ การทํางานทางด้านการเงิน ทั้งด้านสถาบันการเงินและ
ด้านการลงทุนตามหลักชะรีอะฮ์มีการแพร่กระจายในวงกว้างทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒ นธรรม ก่อให้ เกิดแนวทางในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ์ในการบริการ
ธุรกิจรูปแบบใหม่ของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม การเรียนรู้ที่สามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒ นธรรมตามกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้
ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจใน
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มองเห็นความสําคัญของการบริหารการเงินและความเสี่ยงทางการเงิน
ตามหลักชะรีอะฮ์และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพปฏิบัติงานให้แก่องค์กรด้วยคุณธรรมและ
คุณภาพ รู้จักใช้ทรัพยากรขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาผลประโยชน์ขององค์กร
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ภายนอก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก
ที่มีศักยภาพและสามารถปรับ เปลี่ยนตามข้อมูล ข่าวสารและรองรับการแข่งขันทางเศรษฐกิจทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคารจําเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้า
กับลักษณะงาน โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที่เก่งและดี
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
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ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการสร้างบัณฑิตคุณภาพ หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงิน และการธนาคาร จึงมุ่งเน้น พัฒ นานักศึกษา โดยสร้างบัณ ฑิตให้มีความรู้คู่คุณ ธรรม พัฒ นา
ทักษะเชิงปัญญา เน้นการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข และใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นองค์ความรู้ แก้ปัญหา
ตลอดจนนํามาใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและ
ส่งเสริมการใช้ศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเงินและการธนาคาร ที่คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมด้วย
และเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตร
จึงต้องคํานึงถึงการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกั บศาสตร์สากลเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
เรียนรู้
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการประจํา
ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ทุกรายวิชาที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชา
เลือกและเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั กสู ต ร ต้องประสานงานกั บผู้ รับ ผิ ด ชอบรายวิช า และ/หรือ
หมวดวิชานั้นๆ เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ การจัดผู้สอน ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบ ตลอดจน
การประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
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1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้
มีการเรียนการสอนทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้และมีคุณภาพ มี
คุณธรรมจริยธรรม สามารถนําความรู้ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มุ่งเน้นความรู้ทางด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้
1.2.1 มีองค์ความรู้ด้านการเงินและการธนาคารที่สอดคล้องกับท้องถิ่น
1.2.2 มีความรู้ความสามารถเชิงวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีและสามารถบูรณาการความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในการทํางาน
1.2.3 มีความรู้ทางการเงินที่ทันสมัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
1.2.4 มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
1.2.5 สามารถใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
สื่อสารและทํางานร่วมกับผู้อื่น
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มีวัตถุประสงค์ใน
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่สําคัญ 4 ประการ ดังนี้
1.3.1 เพื ่อ ผลิต บัณ ฑิต ด้า นบริห ารธุร กิจ สาขาวิช าการเงิน และการธนาคาร ที ่มี
ความรู ้แ ละความสามารถในการบริห ารการเงิน ทั ่ว ไปและการเงิน อิส ลาม โดยสามารถนํ า ไป
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ภาคเอกชน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สนองความต้องการของตลาดงานและสอดคล้องตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1.3.4 เพื่ อ เสริ ม สร้ า งแนวคิ ด ให้ บั ณ ฑิ ต เป็ น ผู้ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ก ว้ า งไกล มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ และมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จะดําเนินการแล้วเสร็จ
ครบถ้วนในรอบการศึกษา (4 ปี) โดยมีแผนการพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนาและหลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
ดังนี้
แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
1. พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา - พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชา - เอกสารหลักสูตรหมวดวิชา
ทั่วไปให้มีมาตรฐานไม่ต่ํากว่าที่
ศึกษาทั่วไป โดยศึกษาจาก
ศึกษาทั่วไป
สํานักงานคณะกรรมอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(สกอ.) กําหนด
ระดับอุดมศึกษา (TQF)
2. พั ฒ นาหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ - ติดตามประเมินหลักสูตร
หลักฐาน :
บัณฑิตสาขาวิชาการเงินการและ อย่างสม่ําเสมอ (ปี
- เอกสารพัฒนาหลักสูตร
การธนาคารให้มีมาตรฐาน TQF การศึกษา/ครั้ง)
- รายงานผลการประเมิน
ไม่ ต่ํ าก ว่ าเก ณ ฑ์ ม าต ร ฐ า น
หลักสูตร
หลั ก สู ต รของ สํ า นั ก งานคณะ
ตัวบ่งชี้ :
กรรมอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด
- หลักสูตรได้รับการประเมิน
มาตรฐานในระดับดีขึ้นไป
- หลักสูตรได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
3. เสริมสร้างความรู้และทักษะ
หลักฐาน :
- สร้างความร่วมมือทาง
วิชาชีพของนักศึกษาและบัณฑิต วิชาการกับผู้ใช้บัณฑิตใน
- รายงานผลการประเมิน
อย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาขีดความสามารถ ความพึงพอใจในการใช้
ทางวิชาชีพของนักศึกษา
บัณฑิตของผู้ประกอบการ
และบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ :
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในด้านทักษะ ความรู้
ความสามารถในการทํางาน
โดยเฉลี่ยในระดับดี
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แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
4. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
- สนับสนุนบุคลากรด้านการ
การสอนและบริการวิชาการ ให้
เรียนการสอนให้ทํางาน
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
บริการวิชาการแก่องค์กร
และประสิทธิผล
ภายนอก
- อาจารย์ทุกคนต้องอบรม
เพือ่ พัฒนาตนเองทางด้าน
การเงิน และการธนาคาร
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
หลักฐาน :
- ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร
- เอกสาร/รายงานผลการไป
ราชการเพื่อเข้าร่วม
ฝึกอบรม
ตัวบ่งชี้ :
- อาจารย์ได้รับการพัฒนาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.4 การจัดการศึกษาในรายวิชาแกน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.5 แผนการจัดการศึกษา
ให้จัดการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา
1.6 การเปลี่ยนสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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2.2.2 สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
หรือสาขาอื่น ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ
2.2.3 เป็ น ผู้สํ าเร็จ การศึกษาระดับปริญ ญาตรีสาขาวิช าอื่น ตามหลั กสู ตรที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2.4 เป็ น ผู้ เคยศึ ก ษาในระดับ ปริญ ญาตรีข องสถาบั น อุด มศึ กษาที่ ได้ รับ การรับ รอง
มาตรฐาน จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2.5 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหรือตาม
เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
สถิติ คะแนนเฉลี่ย O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชา
ปีการศึกษา
2553
2554
2555
2556
2557
2558
ภาษาไทย
42.61
41.88
47.19
49.47
49.26
50.76
สังคมศึกษา
46.51
33.39
36.27
32.72
33.02
36.53
ภาษาอังกฤษ
19.22
21.80
22.13
25.51
25.35
23.44
คณิตศาสตร์
14.99
22.73
22.73
20.32
20.48
21.74
วิทยาศาสตร์
30.90
27.90
33.10
30.25
30.48
32.54
อ้างอิงจาก http://www.niets.or.th
จากสถิติคะแนนสอบ O-NET ที่ผ่านมา นักศึกษาแรกเข้าส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมด้าน
ทักษะพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับใช้ศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจการเงินและการธนาคาร ในด้านที่
จําเป็น ดังนี้
2.3.1 การฟัง-เขียน-อ่าน-พูด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.3.2 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
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2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดการอบรมระยะสั้นเพื่อปรับพื้ นด้านคณิตศาสตร์ที่จําเป็นต่อการศึกษาต่อ ใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจการเงินและการธนาคาร
2.4.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพื่อให้คําปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับ/ชั้นปี
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวมจํานวนนักศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ
สําเร็จการศึกษา

2559
40
40
-

จํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2560
2561
2562
40
40
80
-

40
40
40
120
-

40
40
80
40
160
40

2563
40
40
40
40
160
40

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
คนละ 8,500 บาทต่อ
ภาคการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
คนละ 700 บาทต่อปี
รวมรายรับ

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

28,000
708,000

56,000

84,000

112,000

112,000

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

2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท)
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รายละเอียดรายจ่าย
เงินคงคลัง ร้อยละ20
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 40
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ร้อยละ 40
รวม
จํานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2559
141,600
283,200

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

283,200

566,400

708,000
40
14,160

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

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

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต
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1.1
1.2
1.3
1.4

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
1) วิชาเอกบังคับ
2) วิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1) วิชาเอกบังคับ

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

12
6
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

93
33
51
36
15
9
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

30
12
10

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
Speaking and Writing Skills Development
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
English for Communication and Learning Development
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
Malayu for Communication
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
Malayu for Communication and Learning Development

2(1-2-3)

*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication 1

2(1-2-3)

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

2(1-2-3)

Thai for Careers

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้)
2) วิชาเลือก
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย
Principles of Reading and Writing Thai Words
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
Development of Speaking and Reading Skills in English
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
English for Reading and Writing Development
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
Basic Malayu
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
Basic Arabic
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
Happiness Study
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
Aesthetics Approach
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Information For Life Long Learning
2100118 ความจริงของชีวิต
Truth of Life
2100119 การพัฒนาตน
Self Development

2 หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
6 หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
Aesthetics for Life

2150101
2150102
2150103
2150108
2150109

4100101
4100102
4100103
4100108
4100109

2(1-2-3)

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
สังคมภิวัตน์
Socialization
การจัดการทางสังคม
Social Management
ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Mind
ทักษะในการดําเนินชีวิต
Skills for Life
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
Life and Thai Culture
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for the Quality of Life Development
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technology in Daily Life
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life
การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sports for the Quality of Life Development
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

3122101 การบัญชีขั้นตน 1
Accounting 1

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

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

93 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
3(2-2-5)
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3123101 ภาษีอากรธุรกิจ
Business Taxation
3124101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3126101 หลักการบริหารธุรกิจ
Principle of Business Management
3129101 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ
Economics for Business
3132101 โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเตอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ
Software Package and Internet services for Business
3126202 การจัดการการดําเนินงาน
Operations Management
3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3120201 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย
Business Laws and Legal Environment
3120302 สถิติธุรกิจ
Business Statistics
3123302 การเงินธุรกิจ
Business Finance
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
1) วิชาเอกบังคับ
3123103 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
3123104 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
Financial Institutions and Markets
3123205 การเงินส่วนบุคคล
Personal Finance
3123206 ระบบสารสนเทศทางการเงิน
Financial Information System

ไม่น้อยกว่า

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

51 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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3123207 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
Financial Statements Analysis
3123315 การจัดการธนาคารพาณิชย์
Comercial Bank Management
3123316 การบริหารการเงิน
Financial Management
3123317 หลักการลงทุน
Principles of Investment
3123318 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
International Finance and Banking

3(3-0-6)

3123319 สัมมนาทางการเงินและการธนาคาร
Seminar in Finance and Banking
3123434 หลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพการเงิน
Financial Professional Ethics
3123435 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเงิน
Research Methodology for Finance

3(2-2-5)

2) วิชาเอกเลือก
3123208 วาณิชธนกิจ
Investment Banking
3123209 การวิเคราะห์หลักทรัพย์
Securities Analysis
3123210 การจัดการธนาคารอิสลาม*
Management of Islamic banks
3123211 สหกรณ์อิสลาม*
Co-operative of Islamic
3123212 การเงินอิสลาม*
Islamic Finance
3123213 กฏหมายการเงินอิสลาม*
Islamic Finance Law

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

3(3-0-6)
3(2-2-5)
15 หน่วยกิต
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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3123214 การบริการทางการเงิน
Financial Services
3123320 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ
Source of Fund Management
3123321 การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
Working Capital Management
3123322 การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน
Analysis and Evaluation of Financial Project
3123323 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
Financial Risk Management
3123324 การจัดการสินเชื่อ
Credit Management
3123325 การเงินและการธนาคารเพื่อการนําเข้าและส่งออก
Import Export Financing and Banking

3123326
3123327
3123328
3123329
3123330
3123331
3123332
3123333

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร
ตราสารหนี้
Debt Securities
ตราสารอนุพันธ์
Derivative Securities
หลักการประกันชีวิต
Principles of Life Insurance
การจัดการความเสี่ยงภัยและการประกันภัย
Risk Management and Insurance
การจัดการประกันวินาศภัย
Non – Life Insurance Management
การประกันภัยทางทะเล
Marine Insurance
การประกันภัยและสภาพแวดล้อม
Insurance Business
ศาสนบัญญัติอิสลามสําหรับนักการเงินและการธนาคาร *

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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Islamic religious law for banking and finance
3123436 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
Financial Planning and Control
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า

3123437

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ
Business Cooperative Education Preparation
และ
3123438 สหกิจศึกษาธุรกิจ
Business Cooperative Education
หรือ
3123439 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเงินและการธนาคาร
Professional Internship in Finance and Banking

3(3-0-6)
9 หน่วยกิต
3(270 ชั่วโมง)

6(600 ชั่วโมง)

6(600ชัว่ โมง)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรีย นมาแล้ว และต้องไม่เป็ น รายวิช าที่กําหนดให้ เรี ยนโดยไม่นับ หน่ว ยกิตรวมในเกณฑ์ การสํ าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร
3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

3126101 หลักการบริหารธุรกิจ
3124101 หลักการตลาด
3120201 กฎหมายธุ ร กิ จ และสภาพแวดล้ อ มทาง

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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กฎหมาย
3122101 การบัญชีขั้นต้น 1
รวม

3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
3123101
3123302
3129101
3123104

ภาษีอากรธุรกิจ
การเงินธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ
สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
รวม

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

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หน่วยกิต
โปรแกรมสํ าเร็ จรูป และอิ น เตอร์เน็ ต เพื่ อ งาน 3(2-2-5)
ธุรกิจ
การจัดการการดําเนินงาน
3(3-0-6)
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
การเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
รวม
18 หน่วยกิต
รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
3132101
3126202
3123103
3123205
แผนการศึกษา (ต่อ)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
3120302
3126203
3123206
3123207

สถิติธุรกิจ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ระบบสารสนเทศทางการเงิน
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
รวม

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

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

3123315 การจัดการธนาคารพาณิชย์
3123317 หลักการลงทุน
เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก
รวม

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

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
3123316 การบริหารการเงิน
3123318 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
3123319 สัมมนาทางการเงินและการธนาคาร
เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

แผนการศึกษา (ต่อ)

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

3123434 หลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพการเงิน
3123435 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเงิน
3(2-2-5)
เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก
3 หน่วยกิต
3123437 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 3(270 ชั่วโมง)
ธุรกิจ
หมวดวิชาเลือกเสรี
3 หน่วยกิต
รวม
15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ
3123438 สหกิจศึกษาธุรกิจ

6(600 ชั่วโมง)

หรือ
3123439 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเงินและการ
ธนาคาร
รวม

6(600 ชั่วโมง)

6 หน่วยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1) วิชาบังคับ

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต

รหัสวิชา

วิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

2100101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้
ภาษาในชีวิต ประจําวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษา
สื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การนําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการ
ใช้ภ าษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณ ธรรมและมีจิต สํ านึ กต่อสั งคมในการใช้
ภาษาไทยในการสื่อสาร
Significance of Thai language as communication tools, practice
of language in daily used in listening, speaking, reading and writing, use
of language in formal and information communication, conducting
informative presentation, giving opinion, suggestion and rational
criticism, study of problem conditions and its solutions of language
used in daily life, realizing ethics and awareness of Thai society

2100102

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อให้พูดและเขียน
ได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อ
แก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝึกวิจารณ์
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Rules and development of reading and writing in order to
speak and write effectively, practice of speaking both individual and
groups and criticizing for improvement, practice of plot writing, essay
and article writing with the emphasis on standard language used in a
certain writing and practice in criticizing

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
English for Communication and Learning
Development
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ใน
ชีวิตประจําวันในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การแนะนํา
ตนเองและผู้อื่น การร้องขอ การเสนอความช่วยเหลือ การให้คําแนะนํา การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ แหล่งข้อมูลเพื่อ
ศึ ก ษาค้ น คว้ า ในการพั ฒ นาการสื่ อ สาร เช่ น การใช้ พ จนานุ ก รม บทความ
หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Developing English skills for communication in listening,
speaking reading and writing in daily life of various situations: greeting,
leave-taking, self-introduction and other, making a request, offer for
help, suggestion, describing people objects and places; inquiring and
information giving; correspondence in telephone with opinion;
development of tools usage for research in developing communication:
dictionary use, article, newspaper and information technology use
2100107

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Malayu for Communication
การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิ ตประจํ าวัน เช่ น การทั ก ทาย การถามทุ กข์ สุ ข การขอบคุ ณ การแนะนํ าแบบ
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ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด
Use of Melayu for communication in daily life, conversation
in daily life such as greeting, saying thanks and simple introduction
emphasizing on listening and speaking skills
2100108

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
Malayu for Communication and Learning Development
พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน ฝึกการอ่านออกเสียงคําภาษามลายูให้
ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนํา
ตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้คําแนะนํา การติดต่อสอบถามข้อมูล
ทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน

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

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ถ้อยคําและสํานวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบั ติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒ นธรรมประเพณี ของประเทศ
เจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม
Practice of English listening, speaking, reading, and writing for
daily communication; focusing on basic vocabulary and expressions
relating to working performance and career fields, studying on customs
and traditions of English speaking countries including appropriate social
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etiquette

2100117

รหัสวิชา
2100103

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers
การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขีย นเพื่ อให้ เกิดการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภ าพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การ
วิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อ
นําไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้
ชีวิตประจําวัน
Practicing and developing Thai language used in listening,
speaking, reading and writing in order to communicate effectively in
accordance with the rules; both for daily life and career as well as
presenting, providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting
through process of academic research effectively and be able to use in
various situations which is beneficial to the career and daily life

2) วิชาเลือก
วิชาและคําอธิบายรายวิชา

ไม่น้อยกว่า 2

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

หลักการอ่านและการเขียนคําไทย
2(2-0-4)
Principle of Reading and Writing Thai Words
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและเขียนคําไทย ศึกษาปัจจัยที่ทําให้การ
อ่านและการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบ
คําที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไขและ
เผยแพร่การอ่านและการเขียนคําไทยให้ถูกต้อง
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Principles of reading and writing Thai words, study of factors
which affect to misreading and incorrect writing, collecting, analyzing
and comparing the words that are usually incorrectly in read and
written, discussing, summarizing, solution finding and promoting the
correct reading and writing Thai words
2100105

การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of speaking and reading skills in English
การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึก
การพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนําเสนองานหน้าชั้น และฝึกการอ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์
Effective development of speaking and reading skills in
English , practice of speaking both individual and groups, efficient class
presentation and reading practice; reading for comprehension; reading
newspapers, advertisements, and websites

2100106

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing Development
พั ฒ นาการอ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ให้ ส ามารถอ่ า นจั บ ใจความงาน
หลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียน
ภาษาอังกฤษที่ ถูกรูปแบบและหน้ าที่เพื่ อนําไปใช้ประโยชน์ทั้ งด้านการศึกษาและ
อาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงานฯลฯ
Effective development of reading comprehension in different
fields and development of writing skill emphasizing on correct forms
and functions for educational and career purposes such as writing a
letter, filling in an application form, writing a report, etc.

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Malayu
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การ
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เชื่อมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายูฝึกนําเสนอข้อมูลในเชิง
ให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม
Practice of listening, speaking, reading and writing skills,
study on basic sentence patterns; sentence combinations and Melayu
expressions, practice of giving information and expressing opinions in
accordance with social context application
2100110

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
การใช้ ภ าษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ าวั น บทสนทนาที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนําแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้น
ทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้
Use of Chinese for communication in daily life, daily
conversations such as greeting, introduction, etc. with an emphasis on
listening and speaking skills and be able to apply in communicating
with native speakers

2100111

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

2100116

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2(1-2-3)
English for Communication 2
การฝึ ก และพั ฒ นาการฟง พู ด อาน และเขี ย นภาษาอั ง กฤษ โดยใช้
สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ
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Practice and development of listening, speaking, reading and
writing English through real situations in related careers; practice of
thinking skills, problem solving analyzing and decision making skills for
daily life and future career
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

ไม่น้อยกว่า 6

หน่วยกิต

รหัสวิชา

วิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

2100112

วิทยาการแห่งความสุข
2(1-2-3)
Happiness Study
ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิง
บวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการดําเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน
การนํ าหลั กคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
Definition and scope of physical and mental happiness,
being optimistic , self -appreciated and also other surroundings,
multicultural adjustment, emotional quotient for living and coexisting,
practice of doctrine, morality, ethics, social regulations, and agreement
for peaceful coexisting in society

2100113

สุนทรียวิจักขณ์
2(2-0-4)
Aesthetics Approach
ปรัชญาว่าด้วยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม ผ่านภาพ เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์
ทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด
เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิต
Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic
perspective, perception of beauty through pictures, sounds,
movements, and artistic experiences, local and international artistic
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patterns in terms of ideas, techniques, and methods in creating and
applying to real life situations

2100114

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Information For Life Long Learning
ความหมาย บทบาท และความสําคัญ ของสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่ งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาใช้ เพื่ อ การศึ ก ษา ค้ น คว้า ด้ ว ยตนเอง วิ ธี ก ารนํ าเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน
Meanings, roles, and importance of information for life-long
learning, information sources and accessing, information searching and
collecting method for self-access learning, presenting finding results by
using standard forms and steps

2100118

ความจริงของชีวิต
2(2-0-4)
Truth of Life
ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชใน
การแก้ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบ ตาง
ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความ
จริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสู
ความสงบสุขของชีวิตและสังคม
Meaning of life, living in today society with science and
information technology, applying truth and religious in problem solving
and intellectual developing, life and society, moral and ethics
development based on religious precepts, peaceful life and society,
different worldview perception, advantages and disadvantages
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analyzing of worldviews in order to find out truth and meaning of life
to be a perfect human being and leading to a peaceful life and society
2100119

การพัฒนาตน
2(2-0-4)
Self Development
หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของพฤติกรรมของมนุษย์ ตน
กระบวนการเกิดและพัฒ นาตน การพัฒ นาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริ ย ธรรม การป้ องกัน และการจั ดการความเครีย ด การสร้างมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ การ
ทํางานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง

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

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ น ทรี ย ศาสตร์ เชิ ง ความคิ ด กั บ สุ น ทรี ย ศาสตร์ เชิ ง
พฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความสําคัญของ
การรับ รู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็ น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่
ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการ
รําลึก ความคุ้นเคยและนําเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความ
ซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying
differences in science of beauty, importance and backgrounds of
visual, hearing and movement perception towards visual arts, arts,
music arts and performance through perception process of value,
recognition, familiarity which lead to appreciation and obtaining
experiences of aesthetic appreciation
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต
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รหัสวิชา

วิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

2150101

สังคมภิวัตน์
2(2-0-4)
Socialization
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน
และสั ง คมโลก กระแสโลกา-ภิ วั ต น์ ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒ นธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง
Relationships between human beings and environments in
Thai society; ASEAN and world societies, globalization and natural
phenomenon impacting on the changing of society in various
dimensions including culture, tradition, economics and political affairs

2150102

การจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
Social Management
วิเคราะห์ ค วามหลากหลายทางวัฒ นธรรม เพื่ อ นํ าไปสู่ ก ระบวนการ
จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในท้องถิ่น
Analysis of multi-cultural diversity leading to natural
resources management and environments concerning community;
concepts of sufficiency economy philosophy; utilizing appropriate
technology for living in local community

2150103

ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2(1-2-3)
Life Skills and Public Mind
ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่สําคัญ
ของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิง
บวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุ คคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริห ารจัดการ
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ความเครียด รวมทั้งการให้ความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้างจิตสํา นึก
สาธารณะ เพื่อนําไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ
Meanings and importance of life skill including important
elements of life skill; globalization, thinking skills, decision making,
creative thinking, positive thinking, analytical thinking and emotional
intelligence; development of interpersonal relationships and
communication, self-management skills and stress management;
emphasis on public mindedness and public consciousness in order to
be peaceful coexistence
2150108

ทักษะในการดําเนินชีวิต
2(1-2-3)
Skills for Life
ความสําคัญ องค์ประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้อื่น
ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจและแก้ ไข
ปัญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือกกิจกรรม
เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด

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

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
2(1-2-3)
Life and Thai Culture
เอกลั ก ษณ์ ทางสั ง คม วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และวั ฒ นธรรมไทย
ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การ
สร้างจิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตน
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เพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ
Social identity, local and Thai culture; significance of human
relations, human nature, psychological process; public consciousness
creation in order to build interpersonal relationship and community;
self-development for the advance in life and career; religious principles
application to life and career
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ไม่น้อยกว่า 6

หน่วยกิต

รหัสวิชา

วิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

4100101

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ ย การเช่าซื้อ บัญ ชีรับ -จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
Principle and thinking process; giving reasons; financial
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and
fundamental statistics to apply in daily life

4100102

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for the Quality of Life Development
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม
และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Scientific approach, scientific process and scientific attitude;
importance and impact of science, technology and environment;
health promotion for life quality development

4100103

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technology in Daily Life

2(1-2-3)
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ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
Introduction to computers, information technology;
computer application in daily life, data warehouse application; laws
with ethics in using information system and its security system
4100108

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Science in Daily Life
พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า
ในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทํางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ พลังงานใน
การดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้
ในชีวิตประจําวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
ผลผลิ ต ทางการเกษตรและผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมโดยใช้ ค วามร้ อ น ความเย็ น
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา
Energy and its sources; electric energy and electricity
generation, electric circuits in houses and electrical equipment;
principles of electrical devices, energy for living; human organ systems,
heredity; chemical using in daily life; using microorganism in food
industries; agricultural and industrial production management with heat,
cold, radiochemical, packaging and storage

4100109

การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Sports for the Quality of Life Development
กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติใน
การเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกัน
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การนําทักษะด้านกีฬา
การพัฒ นาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น พัฒ นา
บุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้นํา
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Rules, regulations, etiquette , form and methods of sports
competition; principles and how to choose sports for its individual
potential; conduct of principles for playing sports at maximum benefits
to body, emotion and society; injury prevention from sports and basic
first aid; utilizing sports skill and developing life quality with sports and
traditional games; personality development promoting leadership
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

93
33

หน่วยกิต
หน่วยกิต

รหัสวิชา

วิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3122101

การบัญชีขั้นต้น 1
3(2-2-5)
Accounting 1
ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการ
บัญชี ประวัติของวิชาชีพบัญชี แนวคิดกฎเกณฑ์ข้อบังคับทางบัญชีแม่บทการบัญชี
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี
การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป
การจัดทํางบทดลอง การปรับปรุงและปิดบัญชี กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับ
กิจการให้บริการและกิจการซื้อขายสินค้า
Meaning and purposes of accounting, benefits of
accounting information, history of accounting profession, concept and
regulations of accounting, accounting principles and methods according
to double-entry system, accounting entry according to accounting
cycle, accounting records through ledger account, trial balance
preparation, adjusting and closing account, work sheet, financial
statement for service and trade business

3123101

ภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Taxation
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวล
รัษฎากร และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุ ลกากร ภาษี
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สรรพสามิต และอากรแสตมป์ และภาษีท้องถิ่น
Criteria, assessment process, and tax collection according to
the Tax Code and other related taxes including personal income tax,
corporate income tax, VAT, Specific Business Tax, non - resident
withholding tax, tariff, excise tax, revenue stamp and local taxes
3124101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมายและความสําคัญของการตลาด แนวทางการศึกษาวิชาการ
ตลาด แนวความคิดการจัดการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อม
วิธีการวิเคราะห์ เป้าหมายธุรกิจ แรงจูงใจและพฤติกรรมผู้บริโภค ประเภทของตลาด
และส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจจําหน่ายสินค้าและธุรกิจบริการ รวมถึง
จรรยาบรรณทางการตลาด
Definition and importance of marketing, approaches to
marketing, marketing management concept, analysis marketing
environment, business goal, motivation and consumer behavior, market
type, marketing mix for goods and service business, and marketing ethic

3126101

หลักการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
Principles of Business Management
หลักการพื้นฐานทางธุรกิจ รูปแบบในการประกอบธุรกิจ ประเภทของ
ธุรกิจ สภาพแวดล้อมและความเสี่ ยงทางธุรกิจ กระบวนการจัดการ รวมถึงศึกษา
หน้ าที่หลั กในการบริห ารธุรกิจ ในด้านการตลาด การผลิต การเงินและบัญ ชี การ
บริหารองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพฤติกรรมองค์การ ตลอดจนศึกษา
การประยุ ก ต์ ใช้ แ นวพระราชดํ า ริ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการบริ ห ารธุร กิ จ รวมถึ ง
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
Basic principle of business, form of business, type of
business, environment and business risk, management process, major
function of business management in marketing, production, finance and
accounting, organization administration, human resource administration,
organization behavior, application of sufficiency economy on business
administration and ethics of business
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3129101

เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
Economics for Business
การประยุ ก ต์ ห ลั ก และทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ เพื่ อ ใช้ ใ นด้ า นธุ ร กิ จ
พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต การตลาด รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลัง
การค้าระหว่างประเทศ วัฎจักรธุรกิจ และการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ
Application of principle and theory of economics on
business, customer behavior, production, marketing, national income,
monetary policy, fiscal policy, international trade, business cycle and
the study of economic impact

3132101

โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
3(2-2-5)
Software Package and Internet services for Business
การพิมพ์เอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยคอมพิว เตอร์ การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการงานเอกสาร โปรแกรมคํานวณ โปรแกรม
นํ าเสนอผลงาน ระบบเครือ ข่ ายอิ น เทอร์เน็ ต และการประยุ ก ต์ ใช้ ในงาน การนํ า
โปรแกรมสําเร็จรูป(Application) บนอุปกรณ์ เคลื่อนที่มาใช้ในงานธุรกิจ
Thai and English typing through computer, application of
computer program on document management, calculating program,
presentation program, internet network and its application, the use of
Application from mobile equipment for business

3126202

การจัดการการดําเนินงาน
3(3-0-6)
Operations Management
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด การเลือกทําเลที่ตั้ง การออกแบบ
และการวางผั งกระบวนการ การพยากรณ์ การวางแผน การจัดการคุณ ภาพ การ
บํ ารุ งรั กษา การจั ดการสิ นค้ าคงคลั ง และระบบคลั งสิ น ค้า เครื่องมือ และเทคนิ ค
ความรู้พื้น ฐานของโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดการการดําเนินงาน และกลยุทธ์
ด้านการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงแนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Meaning, significance, concept, location, design and process
layout, forecasting, planning, quality management, maintenance,
inventory management, warehouse system, equipment and techniques,
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basic knowledge of computer program for management and
implementation, strategy of production and service and the logistics
management and supply chain
3126203

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ความเป็ น มา ทฤษฎี แ ละหลั ก การในการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ขอบข่ายหน้ าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบและขั้ น ตอนในการจัด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ การ
วิเคราะห์ งาน การวางแผนกํ าลั งคน การสรรหา การคัดเลื อก การฝึ ก อบรม การ
พัฒ นา การประเมินผลการปฏิบัติ งาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่
สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพ ยากรมนุษย์ รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

Background, theory and principle of human resource
management, scope of responsibility and process of human resource
management, work analysis, manpower planning, selection, training,
development, performance assessment, current performance
evaluation system, information for human resource management and
business ethics and social responsibility
3120201

กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย
3(3-0-6)
Business Laws and Legal Environment
หลั ก กฎหมายและวิ ธี ป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง อํ า นาจหน้ า ที่ ก าร
ดําเนิ นงานและการยกเลิกประกอบธุรกิจ ในธุรกิจแบบห้างหุ้ นสวนสามัญ ห้ างหุ้ น
สวนสามัญนิติบุคคล ห้างหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัดบริษัทมหาชนจํากัด และ รูปแบบ
อื่นๆ กฎหมายว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา รวมทั้งหลักทั่วไปของเอกเทศสัญญา
บางประเภทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
จ้างแรงงาน ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ ตั๋ว
เงิน ประกันภัย และ พระราชบั ญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้ เช็ค อีกทั้ง

40

พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว
Law and practices with regard to establishment, authority
on operation and abolishment of ordinary partnership, registered
business ordinary partnership, limited partnership, limited company,
public limited company , and others, law of person, justice act,
contract as well as general principles of specific contract regarding to
Civil and Commercial Code such as trade, renting, hire- purchasing,
employment, guarantee, mortgage, pledge, agency, broker,
compromising, bill, insurance, and the Act of Promulgating Liability for
misuse of cheque, the Securities and Exchange Act, and also the
Foreign Business Act
3120302

สถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Statistics
ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญของสถิติ วิธีทางสถิติ การรวบรวม
และนํ าเสนอข้อมู ล ในรูป แบบต่างๆ การแจกแจงความถี่ การสุ่ มตั ว อย่าง การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็น การประมาณค่า การ
ทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควส์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบ
สถิติที่ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สมการถดถอยเพื่อพยากรณ์
แนมโน้มทางธุรกิจ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การใช้เลขดัชนี และการประยุกต์ใช้สถิติ
ในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ ข้อมูลเปรียบเทียบ
ค่าสถิติต่าง ๆ
Meaning, scope, importance of statistics, statistical
methods, data collecting and data presenting in various forms,
frequency distribution, sampling, measurement of central tendency,
measurement of dispersion, probability, estimation, hypothesis testing,
chi-square test, ANOVA testing, parametric and nonparametric testing,
regression analysis for business trends forecasting, correlation analysis,
using indices, application of statistics in business as well as software
using for data analysis and comparing statistical value
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3123302 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3122101 การบัญชีขั้นต้น 1 3(2-2-5)
โดย มีผลการเรียนในระดับ D ขึ้นไป
Prerequisite
: 3122101 Accounting 1 3(2-2-5)
passes at grade D or above
ขอบเขต ลั ก ษณะ บทบาทและหน้ า ที่ ข องฝ่ า ยการเงิ น ในธุ ร กิ จ
ตลอดจนเป้าหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการ
เบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุน การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใช้ในการดําเนินการของธุรกิจ
การวิเคราะห์ และการวางแผนการเงินการพิจารณาโครงการลงทุน ตลาดการเงิน
โครงสร้างทางการเงิน ค่าของทุน นโยบายเงินปันผล และการบริหารความเสี่ยงทาง
การเงิน
Scope and nature of the role of finance in business, the
goals and priorities of the financial business focusing on a better
understanding of the basic principles on the allocation of funds,
funding for the operation, financial analysis and planning, project
consideration, financial Market, financial structure of the capital
dividend policy and management of financial risk

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
1) วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา

วิชาและคําอธิบายรายวิชา

3123103 การบัญชีเพื่อการจัดการ

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

54
39

หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
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Managerial Accounting
บทบาทและความสําคัญ ของข้อมูลการบัญชีเพื่อการจัดการ ทั้งทางด้าน
การวางแผน การควบคุม การวัดผลปฏิบัติงาน และการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของธุรกิจ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว การจัดการต้นทุนเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีการเงินเพื่อการจัดการ
Role and importance of accounting information for
management including planning, controlling, performance evaluation and
short-term and long-term decision making, cost management for
improving effectiveness of a firm’s operation, the analysis of accounting
information for business management
3123104 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
3(3-0-6)
Financial Institutions and Markets
บทบาทและหน้าที่ของตลาดเงิน และตลาดทุน หลักการและขอบเขต
การดําเนินงานของสถาบันการเงินไทย สถาบันการเงินต่างประเทศ ปัญหาและนโยบาย
ในการดํ าเนิ น งานของสถาบั น การเงิน ต่ าง ๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
ปัจจุบัน
Roles and functions of financial institutions and
markets,principles and scopes of financial institutions in Thailand, foreign
financial institutions, problems and operational policies of financial
institutions, according to current situations
3123205 การเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
Personal Finance
ตัวแบบการเงินส่วนบุคคล เทคนิคการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล การ
วางแผนและการตัดสิ นใจด้านการซื้อด้วยเงินและเงินเชื่อ การออม การจัดหาที่อยู่
อาศัย การประกันภัย ภาษีเงินได้และการวางแผนทางการเงิน เมื่อครบเกษียณอายุการ
ทํางานและการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์และสินทรัพย์อื่น
Personal financial model,personal financial management
techniques,planning and buying decisions with cash and credits, saving,
housing, insurance,income tax and financial planning after retirement,
and investment decisions in securities and other assets
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3123206 ระบบสารสนเทศทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Information System
ความหมายและบทบาทระบบสารสนเทศทางการเงิน การออกแบบและ
การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการเงินภายในองค์การที่สัมพันธ์ไปยังจุดตัดสินใจ
ต่างๆ ความสําคัญของข้อมูลสารสนเทศ โครงสร้างของระบบสารสนเทศ โครงสร้าง
ของฐานข้อมูล ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยี สื่อสารระบบสารสนเทศทั้งภายใน
และระหว่างองค์กร เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศทางการเงิน รูปแบบ
สารสนเทศทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร
Meaning and roles of financial information system, financial
Information system design and analysis in organization, relating to
decision points, the importance of information technology, the structure
of the information systems, the structures of database, hardware ,
software and techchnology, communication systems both within and
between organizations, applying to finacial information system, types of
financial information systems to support executive decisions
3123207 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Statements Analysis
เทคนิ คและวิธีการวิเคราะห์ รายงานทางการเงินของธุรกิจ ข้อมูลการ
บัญชีที่มีผลต่อการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินและการจัดทํา
รายงานทางการเงิน วิ ธีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการ วิเคราะห์รายงานทาง
การเงินของธุรกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์รายงานทางการเงินของธุรกิจเฉพาะ
Financial techniques and tools analyze financial statements,
accounting information have an effect on financial reports analysis,
financial statements analysis and preparation of financial reports, tools
to correct errors result from the analysis of financial reports including
the analysis of financial reports of the specific businesses
3123315 การจัดการธนาคารพาณิชย์
3(3-0-6)
Commercial Bank Management
ลั กษณะและบทบาทของการเงินและการธนาคาร ระบบการเงินและ
ระบบการธนาคารพาณิชย์ นโยบายและการจัดการของธนาคารพาณิชย์ในด้านการให้
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สินเชื่อ การลงทุน การแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ เครื่องมือและเครดิตประเภท
ต่าง ๆ การจัดการกองทุนรวมและหลักทรัพย์และการจัดหาเงินทุนของธนาคารพาณิชย์

The natures and roles of finance and banking, financial
systems and banking systems, policies and commercial bank
management, according to loans, investment, foreign currency exchange,
financial instruments and types of credit, fund management, asset
management and financing
3123316 การบริหารการเงิน
3(3-0-6)
Financial Management
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทน การกําหนดมูลค่าธุรกิจ เทคนิค
การตัดสินใจลงทุน ภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล เทคนิคการจัดหาเงินทุน การขยายกิจการ การปรับปรุง การรวมและ
การเลิกกิจการ การจัดการทางการเงินและการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ภายใต้สภาวการณ์
ต่าง ๆ
Risk analysis and return, defining business values, techniques,
investment decisions under different circumstances, capital structure
theories, dividend policy, financing techniques, business expansion,
improvement, merger, liquidation, financial management implement in
various business circumstances
3123317 หลักการลงทุน
3(3-0-6)
Principles of Investment
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วไป และการลงทุนใน
หลักทรัพย์ตามหลักศาสนาอิสลาม ลักษณะการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ ความเสี่ยง
ผลตอบแทน หลักการลงทุนในหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ หลักทรั พย์ การจัดการกลุ่ม
หลักทรัพย์ และการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์และการสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้ลงทุน
Fundamentals of investment in securities and Investment in
securities in accordance with Islamic principles,valuation of securities, risk
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and return, principles of investment, security analysis, portfollio
investment, investment decisions , and maximize wealth for investors
3123318 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Finance and Banking
บทบาทและหน้ าที่ ข องตลาดเงิน ระหว่ างประเทศ การบริห ารอั ต รา
แลกเปลี่ยน ระบบการเงินระหว่างประเทศ ตลาดปริวรรตเงินตรา การบริหารเงินทุน
หมุ น เวี ย นระหว่ างประเทศ การวิ เคราะห์ แ ละพยากรณ์ อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิน ตรา
ต่างประเทศ ตลอดจนเอกสารทางการค้า

Roles and duty of international money market, exchange
rate management, international monetary system, foreign exchange
markets, international working capital management, analysis and
forecasting international monetory exchange,including trade documents
and international finance
3123319 สัมมนาทางการเงินและการธนาคาร
3(2-2-5)
Seminar in Finance and Banking
การวิเคราะห์และการอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคาร
โดยเฉพาะการเงินตามหลักศาสนาอิสลามพร้อมทั้งนําเสนอและอภิปรายผล
Analysis and discussion on finance and banking issues
focusing on Isalamic finance and banking for presentation and discussion
3123434 หลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพการเงิน
3(3-0-6)
Financial Professional Ethics
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ หลั ก จรรยาบรรณทางวิช าชี พ การเงิน ความ
ซื่อสัตย์ ความเป็นกลาง ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ หลักปฏิบัติของการประกอบ
ธุรกิจ และมาตรฐานการปฏิ บัติ ความรู้ความสามารถทางวิช าชีพ ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การปฏิบัติต่อลูกค้าและนายจ้าง
Basic principles of financial professional ethics, loyalty,
neutrality, public responsibilities, principles of business operations and
standards of conduct, professional knowledge, conflict of interests,
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treating customers and employers
3123435 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเงิน
3(2-2-5)
Research Methodology for Finance
ความหมาย วัตถุประสงค์ และประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอน
และระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางการเงิน
Meaning, objective, and business research approach, steps
and research methodologies in conducting business research, Bringing
research results to financial benefits

2) วิชาเอกเลือก
รหัสวิชา

วิชาและคําอธิบายรายวิชา

ไม่น้อยกว่า

15

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

3123208 วาณิชธนกิจ
3(3-0-6)
Investment Banking
ภาพรวมของวาณิชธนกิจ , องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวาณิชธน
กิจ ในประเทศไทย,การจัดจําหน่ ายหลั กทรัพ ย์ ,การควบรวมกิจการและการแปรรูป
องค์กรธุรกิจ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับวาณิชธนกิจ
Investment banking overview, oganizations involve in
investment banking in Thailand, the issuance of securities, mergers,
acquisitions, investment banking career paths
3123209 การวิเคราะห์หลักทรัพย์
3(2-2-5)
Securities Analysis
ปั จ จั ย สํ าคั ญ ในการวิเคราะห์ ห ลั ก ทรัพ ย์ ชนิ ด ของหลั กทรัพ ย์ หลั กการ
จัดสรรการลงทุนในหลักทรัพย์ การเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ โดยใช้แบบจําลองภายใต้ความ
เสี่ ย ง การวิ เคราะห์ มู ล ค่ า ที่ แ ท้ จ ริ ง และการเปลี่ ย นแปลงราคาของหลั ก ทรั พ ย์ การ
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คาดคะเนกําไรสุทธิและเงินปันผล และการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์
Important factors in securities analysis, types of securities,
asset allocation, portflolio management, using risk model, actual value
analysis, and changing security prices, focasting earnings and dividends,
and security valuation
3123210 การจัดการธนาคารอิสลาม*
3(3-0-6)
Management of Islamic banks
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรขององค์ ก รโดยผู้ มี อํ า นาจหน้ าที่ เพื่ อ ให้
สามารถบรรลุเป้าหมายด้วยคุณความดี ด้วยความถูกต้องและสอดคล้องกับแนวทางอัน
เป็นมาตรฐานสากล การสร้างมูลค่า (Value Creation) แก่กิจการ การพัฒนาและการ
กํากับดูแลในการประกอบธุรกิจ
Managing oganazational resources by authorities, achieving
goals with merit, accuracy, according to international standards, value
creation in business, development, supervision in business

หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร
3123211 สหกรณ์อิสลาม*
3(3-0-6)
Co-operative of Islamic
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ องค์ ประกอบของสหกรณ์ สถานการณ์
และมูลเหตุ การกําเนิ ดรูปแบบต่ างๆ ของสหกรณ์ หลั กการทั่วไปของสหกรณ์ อิสลาม
วิวัฒ นาการรวมถึงหลักสากลต่างๆ ประเภทของสหกรณ์และการผสมผสานของระบบ
สหกรณ์อิสลาม
Principle of Co-operative of Islamic, Co- operative of Islamic
element, Co- operative of establishment, improvement of standard in
Co-operative of Islamic, types of Co- operative of Islamic including system
combination in Co- operative systemof Islamic
3123212 การเงินอิสลาม*

3(3-0-6)
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Islamic Finance
ความหมายและความสํ า คั ญ ของการเงิน อิ ส ลาม รากฐานของการเงิ น
อิสลาม หลักชารีอะห์และกรอบมาตรฐานของการเงินอิสลาม ริบา(ดอกเบี้ย) และสิ่งที่
ต้องหลีกเลี่ยง ประเภทของริบา ความไม่แน่นอนและข้อห้ามในการเงินอิสลาม การพนัน
และข้อห้ามทางการเงินอิสลาม
Meaning and significant of Islamic finance, foundation of
Islamic finance, principle of Shariah and standard framework of Islamic
finance, Riba( interest) and prohibit, Category of Riba, uncertainty and
prohibit in Islamic finance, gamble and prohibit in Islamic finance
3123213 กฎหมายการเงินอิสลาม*
3(3-0-6)
Islamic Finance law
แนวคิดและหลักชาริอะฮ์ (Shariah) ข้อสําคัญๆ ที่เป็นพื้นฐานของระบบ
การเงิน อิส ลาม กําหนดส่ ว นแบ่งผลกําไร (profit sharing) การควบคุมราคาและการ
บิ ดเบื อ นราคา การร่ ว มลงทุ น (co-investing) รายได้อั นมิ ช อบ (unearned income)
การทํ าหน้ าที่ผู้ รั กษาทรัพ ย์สิ น (trustee partnership) การให้ เช่าทรัพ ย์สิ น (leasing)
รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Shariah concept that is significantly based in Islamic
finance,profit and sharing agreement, price controlling and price distortion,
Co-investment, unearned income, being a trustee partnership, Leasing,
involving elements

หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร
3123314 การบริการทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Services
ความหมายและความสํ าคั ญ ของการตลาดการเงิน และการบริก ารทาง
การเงิน ประเภทของตลาดการเงิน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดการเงินและ
การบริการ การแบ่งส่วนตลาด การกําหนดตลาดเป้าหมาย และพฤติกรรมของนักลงทุน
การกําหนดกลยุทธ์การตลาดสําหรับนักลงทุนทางการเงิน
Meaning of financial marketing and services, the significant of
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financial services, types of financial market, analysis of financial market
environment, market sharing, market targeting and segmentation, Investor
behavior, financial investor’s strategy
3123320 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ
3(3-0-6)
Source of Fund Management
ศึกษาถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจกลยุทธ์และเทคนิคในการจัดหาเงินทุน ของ
ธุรกิจได้แก่ การจัดหาเงินทุนระยะสั้น การจัดหาเงินทุนระยะปานกลางและระยะยาว
โดยมีหลักทรัพย์ของกิจการค้ําประกัน หรือการเพิ่มทุนโดยออกหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นกู้ การเช่า (Leasing) ค่าของทุน ตลาดหลักทรัพย์ และนโยบายในการจ่ายเงินปันผล
Source of fund education,source of fund technics and
strategies such as short term source of fund, medium-term source of fund,
issuing shares, preference shares, debenture, leasing, stock market fund
value, dividend policy
3123321 การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
3(3-0-6)
Working Capital Management
ศึกษาถึงการตัดสินใจและปัญหาที่ธุรกิจต้องเผชิญในการดําเนินงานด้าน
การเงิ น ระยะสั้ น ทั้ ง ภายในและต่ า งประเทศ การพยากรณ์ แ ละการบริ ห ารเงิ น สด
ความสัมพันธ์ของธุรกิจกับสถาบันการเงิน การบริหารด้านการลงทุนระยะสั้น ปัญหาด้าน
การบริหารสินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้า
Domestic and foreign short term capital management
decisions and problems, cash management and cash forecasting, business
and financial organization relationship, short-term investment
management, inventory management problems and debtors

3123322 การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน
Analysis and Evaluation of Financial Project

3(2-2-5)
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หลั กการและวิธีการวิเคราะห์ โครงการและประเมินค่าทางการเงินของ
โครงการรวมทั้งหลักการและวิธีการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการในเชิงธุรกิจและ
สั ง คม ทั้ งด้ า นการตลาด การผลิ ต การเงิ น ผลกระทบทางสั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม การ
ประมาณกระแสเงินสดของโครงการและการหาผลตอบแทนของโครงการ
Principle and analysis process in project including project fund
value evaluation, possibility of business project including social, market,
produce, financial, society and environment, cash flow forecasting in
project and returns
3123323 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Risk Management
ความหมายและประเภทของความเสี่ ยงทางการเงิน ปั จจัยที่ ทํ าให้ เกิ ด
ความเสี่ยงทางการเงิน ขั้นตอนและวิธีการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน เครื่องมือและ
นวัตกรรมที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ตลอดจนการควบคุม ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
Financial risk management meaning,type of financial risk
management, cause of financial risk, financial risk management processes
and methods, financial risk management tools and innovation, financial
risk management controlling and evaluation
3123324 การจัดการสินเชื่อ
3(3-0-6)
Credit Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3153216 การบริหารการเงิน
Prerequisite
: 3153216 Financial Management
ลักษณะขอบเขตการจัดการสินเชื่อและประเภทของสินเชื่อ การกําหนด
นโยบายในการให้สินเชื่อ การวิเคราะห์ การจัดการและการควบคุมสินเชื่อ แนวปฏิบัติใน
การเรี ย กเก็ บ หนี้ การจั ด การ จั ด การสิ น เชื่ อ ที่ มี ปั ญ หา และตระหนั ก ถึ ง จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณในวิชาชีพทางการเงิน
Credit types and credit agreements, credit management
policy, credit management controlling and analysis, colleting debt process,
doubtful credit management, financial and credit management ethics
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3123325 การเงินและการธนาคารเพื่อการนําเข้าและส่งออก
3(3-0-6)
Import Export Financing and Banking
หลั ก การค้ า ระหว่ า งประเทศ กฎเกณ ฑ์ ใ นการนํ า เข้ า และส่ ง ออก
หลักประกันและความเสี่ยง มาตรการคุ้มกันทางการค้าและข้อตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน วิธีการดําเนินงานทางการเงินเพื่อการนําเข้าและส่งออก
ตลอดจนสถาบันการเงินที่เกี่ยวกับการนําเข้าและส่งออก
International trade principles, Import and export rules and
agreement, Insurance and risk in import and export, defensive measure of
import and export, import and export agreement, exchange rate system,
financial process of import and export
3123326 ตราสารหนี้
3(2-2-5)
Debt Securities
ศึ ก ษาการลงทุ น ตราสารหนี้ แ ละกลไกการทํ า งานของตราสารหนี้ ใ น
ประเทศไทยและที่เป็ นสากล โครงสร้างของตราสารหนี้ การกําหนดราคา พฤติกรรม
ความเสี่ยง การออกแบบตราสารหนี้ การวิเคราะห์ตราสารหนี้ที่มีลักษณะซับซ้อน กล
ยุทธ์การลงทุนและการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มตราสารหนี้
Education on how to invest debt securities and Thai debt
securities and international debt securities system, debt securities
structure, price specification, risking behavior, debt securities design
complication debt securities analysis, investment strategy risk management
in debt securities
3123327 ตราสารอนุพันธ์
3(2-2-5)
Derivative Securities
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures / Forward) สิทธิ
อนุพัน ธ์ เช่น Option Warrant และ Swap การกําหนดราคาของตราสาร รวมทั้งการ
ออกแบบกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อเก็งกําไร หรือป้องกันความเสี่ยงได้
Basic of future/forward derivative securities such as option
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warrant, swap, derivative securities price specification including strategy
design for getting high profit and risk protection
3123328 หลักการประกันชีวิต
3(3-0-6)
Principles of Life Insurance
ความหมายและประโยชน์ของการประกันชีวิตต่อครอบครัว สังคม ธุรกิจ
หลักและวิธีการดําเนินธุรกิจการประกันชีวิต ปัจจัยที่ใช้ในการคํานวณเบี้ยประกัน ชีวิต
ประเภทของการประกันชีวิต การเก็บ เบี้ยประกันแบบเส้นตรง เงินสํารองมูลค่าเวนคืน
เงินสด กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจประกันชีวิตและการประกัน
ชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม
Meaning and benefit of life insurance, impact to family,
society and business ,principles and processes in insurance business,
factors in insurance budget calculating, types of insurance, collecting linear
interest, reserving fund,cash return value, insurance law and insurance
organization including Islamic insurance
3123329 การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย
3(3-0-6)
Risk Management and Insurance
ศึกษาลักษณะความเสี่ยงภัยและความเสียหายทางการเงิน ประเภทของ
ความเสีย หาย วิธีบริห ารความเสี่ ยงภัย ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความเสี่ ยงภัย หลักการ
ประกันภัย การบริหารองค์การประกันภัย การพิ จารณาเลือกผู้รับประกัน การประกันต่อ
การควบคุมธุรกิจประกัน ความรู้เบื้องต้นของการประกันภัยแขนงต่างๆ
Risk and financial damage, type of financial damage, risk
management method, factors that directly impact to risk, principle of
Insurance, insurance organization management, choosing insurer,
reinsurance, insurance business controlling, principle basic of any type in
insurance
3123330 การจัดการประกันวินาศภัย
3(3-0-6)
Non-Life and Insurance Management
ศึกษาลักษณะความเสี่ ยงภัย และประเภทของความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่
สินทรัพย์ รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดภาระหนี้ ธุรกิจการประกันภัยต่อ การบริหาร
องค์กรและบทบาทของภาครัฐในการส่ งเสริมธุรกิจประกัน วิน าศภัย การบริห ารการ
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ประกันภัยต่อการบริหารการเงิน
Types of risk, types of damage in asset, risk causes to debt
Reinsurance business, organization management and government
responsibility in non-life insurance management, insurance management
with financial management
3123331 การประกันภัยทางทะเล
3(3-0-6)
Marine Insurance
ศึกษาวิธีการปฏิบัติและกฎเกณฑ์โดยทั่วๆ ไป ของกฎหมายการประกันภัย
กรมธรรม์ ประกันภัยทางทะเลฉบับใหม่ของ Lloyds, Institute Clause สําหรับตัวสินค้า
และตั ว เรื อ ซึ่ งเป็ น กฎเกณฑ์ เพิ่ ม เติ ม ที่ เกิ ด ขึ้ น มา เงื่อ นไขการคุ้ ม ครอง ตลอดจนการ
ประเมินและการชดใช้ค่าเสียหายระหว่างคู่สัญญา

Measure and regulation of marine insurance, marine insurance
law, Lolyds, institute clause’s law in term of products and ship, protection
agreement and evaluation of contract parties
3123332 การประกันภัยและสภาพแวดล้อม
3(3-0-6)
Insurance Business
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี ที่ มี ผ ลต่ อ การดํ า เนิ น ธุ ร กรรมของบริ ษั ท ประกั น ภั ย การจั ด ร ะบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการและควบคุมความเสี่ยงภัย การกําหนดแผนงานและหลักการ
ประกันภัยตะกาฟุล
Environment changing in term of law, social, economics and
technology that impact to insurance transaction processes, information
management and controlling risk, principles and plan for Takaful insurance
3123333 ศาสนบัญญัติอิสลามสําหรับนักการเงินและการธนาคาร*
3(3-0-6)
Islamic religious law for banking and finance
หลั ก การที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความสงบสุ ข การมี เสถีย รภาพกิ จ กรรมที่ ตั้ งอยู่ บ น
พื้นฐานของทรัพย์และการมีตัวตนของทรัพย์ การดําเนินกิจกรรมทางการเงินที่อยู่ในรูปตัว
เงินสมมุติ หลักการซื้อขายหนี้ด้วยหนี้ทุกรูปแบบ หลักการให้ความสะดวกง่ายดายและ
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ผ่อนปรนต่อผู้ที่มีหนี้สิน
Peaceful concept and stable activities in term of assetfinancial
transaction in module cash, debt selling-buying concept, benefits for
debtor
3123436 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Planning and Control
เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการวางแผนทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิค
เกี่ยวกับการพยากรณ์ยอดขายและการวางแผนกําไร ศึกษาเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการ
วางแผนและควบคุม เช่น พฤติกรรมต้นทุนและการวิเคราะห์
ส่วนต่างๆ ทางการเงิน การจําลองเหตุการณ์ (Simulation) เครื่องมือและตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์
Financial planning techniques, especially sales forecasting
techniques and profit planning, planning and control tools such as cost
behavior, sectional financial analysis, simulation, Mathematical models and
tools

หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร
2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า

9 หน่วยกิต

3123437 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาธุรกิจ
3(270 ชั่วโมง)
Business Cooperative Education Preparation
หลั ก การ แนวคิ ด กระบวนการสหกิ จ ศึ ก ษาและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่
เกี่ยวข้อง เทคนิคในการสมัครงาน ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานใน สถานประกอบการ
เพื่ อ นํ า ไปพั ฒ นาตนเองตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ของแต่ ล ะสาขาวิ ช าเช่ น การพั ฒ นา
บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่ อสาร มนุษยสัมพันธ์ การทํางาน
เป็ น ที ม และระบบบริห ารงานคุ ณ ภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธี ก ารเขี ย น
รายงาน เทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการและการฝึกปฏิบัติจริง
Principle, concept, cooperative education process and related
regulations, technique of job application, basic knowledge for working in
the workplace in accordance with occupational standard, personality
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development, English, information technology, communication, human
relation, teamwork, quality management system in the workplace, report
writing, academic presentation technique and practice
3123438 สหกิจศึกษาธุรกิจ
6(600 ชั่วโมง)
Business Cooperative Education
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3123437 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษาธุรกิจ โดยมีผลการเรียน
ในระดับ D ขึ้นไป
Prerequisite
: 3123437 Business Cooperative
Education Preparation passes at
grade D or above
การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานประเภทต่าง ๆ โดยการปฏิบัติงานและการ
ทํารายงานจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริห ารแต่ละหน่วยงานและอาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยเน้นการปฏิบัติจริง
Business Cooperative Education Preparation is prerequisite
with grade level of D higher up. Practice in the organization under the
supervision of administrators and advisors with at least 600 hours or 16
weeks of actual practice

3123439 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเงินและการธนาคาร
6(600 ชั่วโมง)
Professional Internship in Finance and Banking
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 3123437 เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษาธุรกิจ โดย
มีผลการเรียน ในระดับ D ขึ้นไป
Prerequisite
: 3123437 Business
Cooperative Education
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Preparation passes at
grade D or above
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะการเงินและการ
ธนาคารในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้ก ารควบคุมดูแลของ
อาจารย์นิเทศก์ โดยนําความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้
ในสถานการณ์จริง การวางแผนและการควบคุมติดตามผลการจัดฝึกประสบการณ์ โดย
อาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมด หรือฝึกประสบการณ์ และทําโครงการพิเศษ หรือฝึก
ประสบการณ์ หรือทําภาคนิพนธ์
Professional Internship especially in banking and financial field
at government departments, state enterprises or private businesses, Under
the supervision of the supervisor, bringing the theoretical and practical
knowledge implement in real situations,planning ,controlling and evaluate
the internship experiences by field experience ,making special project or
dissertation

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
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ชื่อ นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
1. นายสัสดี กําแพงดี
อาจารย์
3140800130794

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา

บธ.ม.(การเงิน
และการธนาคาร)
บธ.บ.(การเงิน
และการธนาคาร)
2. นางสาวจรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์ บธ.ม. กลุ่ม
อาจารย์
วิชาการเงินและ
3959900247449
การธนาคาร
วท.บ.(สถิติ)
3. นางสาวฟารีดา เอ็ลลาชี
อาจารย์
3949900075907
4. นางสาวธัญยธรณ์ โยธาทิพย์
อาจารย์
3840600175119

5. นางสาวฟาซียะห์ ดอเลาะ
อาจารย์
1960500077926

สําเร็จการศึกษา
จาก
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
บธ.ม.(การเงิน
มหาวิทยาลัย
และการธนาคาร) รามคําแหง
บธ.บ.(การเงิน
มหาวิทยาลัย
และการธนาคาร) รามคําแหง
M.Sc.
University of
(Financial
Leicester,
Economics)
England
บช.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์
บธ.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปีที่
ภาระการสอน
สําเร็จ
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา)
การ
2559 2560 2561 2562 2563 2564
ศึกษา
2554 15 15 15 15 15 15
2548
2549 15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

2543

2554 15
2549
2553 15
2548

2558 15
2555
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3.2.2 อาจารย์ประจํา
ชื่อ นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน

สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ/สาขาวิชา

1. นางวาสนา พิทักษ์ธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3800300214429

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ศ.บ.เศรษฐศาสตร์
(การเงิน)

2.ดร.ชมพูนุช ศรีพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3959900008291

Ph.D. Business
Administration

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
วท.บ.(เคมี)
3. นายมานพ ทองไทย
อาจารย์
3100601454611

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

4. นางดุษฎี นาคเรือง
อาจารย์
3959900317510

MB.A. (General
Management)

บธ.บ.(การเงิน)

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
The Institute of
International
Studies
Ramkhamheang
University
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร์
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
The Institute of
International
Studies
Ramkhamheang
University
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปีที่ ภาระการสอน
สําเร็จ (ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา)
การ
ศึกษา
2559 2560 2561 2562 2563 2564
2545 8
8
8
8
8
8
2534
2554 12

12

12

12

12

12

8

8

8

8

8

12

12

12

12

12

2541
2536
2552 8
2545
2527
2545 12

2542
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ชื่อ นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน
5. นายสันติ อารักษ์คณ
ุ ากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3959900121623

สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
มหาวิทยาลัย
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
บธ.บ.(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเกริก

ปีที่ ภาระการสอน
สําเร็จ (ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา)
การ
ศึกษา
2559 2560 2561 2562 2563 2564
2546 12 12 12 12 12 12
2526

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
เลขบัตรประจําตัวประชาชน

1. ดร.ชูตรา ประโมจนีย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันทีส่ ําเร็จ
การศึกษาจาก

Ph.D Economics University Utara
Malaysia

ตําแหน่งงาน
อาจารย์ประจําสาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจําเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมระดับท้องถิ่นโดย
ใช้การบริหารธุรกิจเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสถานประกอบการได้
(5) มีความกล้าในการแสดงออกและนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
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4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
จะต้องได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ในการทํางานวิจัยทางการเงินและการธนาคาร เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา สําหรับนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัย สามารถศึกษาต่อและทําวิจัยในระดับการศึกษาที่
สูงขึ้นได้
5.2.2 มีทักษะและสมรรถนะในการทําวิจัยด้านการเงินและการธนาคาร เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา
5.2.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถทํางานเป็นทีม
5.2.4 เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ทางด้านคอมพิวเตอร์
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยจัดนักศึกษาทํางานวิจัยเป็นรายกลุ่ม
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําปรึกษาในการเลือกหัวข้อการวิจัยที่นักศึกษาสนใจ
ตลอดจนกระบวนการศึกษาค้นคว้า และการประเมินผล
5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คําปรึกษา ติดตามการทํางานของศึกษาและ
จดบันทึกการให้คําปรึกษา
5.5.4 นักศึกษานําเสนองานวิจัยเพื่อรับข้อเสนอแนะ และประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
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ประเมินผลงานวิจัย โดยให้นักศึกษาส่งรูปเล่มรายงานวิจัยและนําเสนองานวิจัย และเข้า
สู่กระบวนการประเมินผลโดยอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และ/หรือ อาจารย์ประจําหลักสูตร

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) มีทักษะการใช้ภาษามลายูกลาง 1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป บังคับเรียน 2 รายวิชา
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) โดยการอบรมเพิ่มเติม
2) ด้านทักษะทางการเงิน
1) จัดรายวิชาในหมวดกลุ่มวิชา
และการธนาคาร
แกนบังคับเรียน 1 รายวิชา
2) ประกวดทักษะด้านการเงิน
3) ด้านบุคลิกภาพ
1) กําหนดให้การแต่งกายตาม
2) ระเบียบที่ถูกต้อง
3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
4) โดยการอบรมบุคลิกภาพ
4) ด้านภาวะผู้นํา และความ
1) จัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรม
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง 2) มาตรการการตรงต่อเวลา
3) จัดให้มีเวทีแสดงความคิดเห็น

5) จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

1) ธนาคารความดี
2) จัดกิจกรรมยกย่องคนดี

6) มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปบังคับเรียน 1 รายวิชา
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย

กลยุทธ์การประเมินผล
1) การสอบวัดผล
2) การประเมินผล
การเข้าร่วมกิจกรรม
1) การสอบวัดผล
2) การประเมินผล
การเข้าร่วมกิจกรรม
1) การประเมินผลการ
2) เข้าเรียนโดยอาจารย์ผู้สอน
3) การประเมินผล
4) การเข้าร่วมกิจกรรม
1) คณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน
2) คณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน
3) คณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน
1) คณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน
2) คณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน
1) การสังเกตการณ์
2) ประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม
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คุณลักษณะพิเศษ
7) จิตอาสา และมีจิตสํานึก
สาธารณะ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
กลยุทธ์การประเมินผล
การอบรมเพิ่มเติม
1) กําหนดให้นักศึกษาทําโครงการ 1) นําเสนอกิจกรรมต่อ
ปี ล ะ 1 ชิ้ น ง า น แ ล ะ ให้ มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
โครงการช่ ว ยป ระชาชนใน
หลักสูตร
ท้องถิ่นที่ประสบภัยตามโอกาส
และนํ า เสนอการดํ า เนิ น งาน
ตามโครงการ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) การปฏิบัติตนตามกรอบ
1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กร เพื่อ
ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน
บ่มเพาะให้นักศึกษามีระเบียบ
และสังคม
วินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยใน
ให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่ง
การเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
กายที่เป็นไปตามระเบียบของ
สุจริต ขยัน อดทนและสู้งาน
มหาวิทยาลัยนักศึกษาต้องมี
3) การแสดงออกถึงการเคารพ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
สิทธิและรับฟังความคิดเห็น
สถาบันและสังคม เคารพสิทธิ
ของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่า
และรับฟังความคิดเห็นของ
และศักดิ์ศรีของความเป็น
ผู้อื่น และมีความซื่อสัตย์สุจริต
มนุษย์
2) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธ๊
4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤติ
และจิตสํานึกสาธารณะ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
5) รักและภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่น
สังคมและวิชาการ
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
3) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
เชิงปฏิบัติการ (Interactive
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
Action Learning)
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
4) การใช้กรณีศึกษา

กลยุทธ์การประเมิน
1) วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
2) วัดและประเมินจากกลุ่ม
เพื่อน
3) วัดและประเมินจากผลงาน
กรณีศึกษา
4) วัดและประเมินจากผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
การมีจิตอาสา

กลยุทธ์การประเมิน
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(Case Study)
5) มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนา
การเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และการมีจิตอาสา
2.1.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) การแสดงออกถึงความสามารถ 1) จัดกิ จกรรมการเรียนการสอน
ในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้
โดยให้ ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้ว ย
2) การแสดงออกถึงความสามารถ
ตนเอง การเรีย นรู้ แ บบมี ส่ ว น
ในการบู ร ณาการความรู้ และ
ร่วม สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
การประยุกต์ความรู้
บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู้ แ ล ะ
3) มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ ค ว าม เข้ าใจ
ประยุกต์ใช้ความรู้ตามหลักการ
เกี่ย วกับ หลั กการและทฤษฎี ที่
และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่
สําคัญในเนื้อหาของหมวดวิชา
ศึก ษา โดยใช้ กลวิธีก ารสอนที่
ศึกษาทั่วไป
หลากหลายทั้ ง การบรรยาย
ร่ ว ม กั บ ก ารอ ภิ ป ราย ก าร
ค้ น คว้า กรณี ศึ ก ษา ตลอดจน
นําเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ
เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม

1)
2)
3)
4)

กลยุทธ์การประเมิน
การทดสอบย่อย
ท ดสอบ ก ลางภ าคเรี ย น
ปลายภาคเรียน
ป ร ะ เมิ น จ า ก ร า ย ง า น
การศึกษาค้นคว้า
ประเมิ น จากการนํ า เสนอ
รายงานในชั้นเรียน
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2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมิน
1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมี 1) การสอนที่ เน้ น ให้ ผู้ เรีย นได้ ฝึ ก 1) การสอบวัดความสามารถใน
วิจ ารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิด
ทั ก ษะการคิ ด และการแก้ ไ ข
การคิดและแก้ไขปัญหาโดย
เชิ งเหตุ ผ ล และคิ ด เชิ ง บู ร ณา
ปัญหา ทั้งระดับบุคคลและกลุ่ม
ใช้กรณีศึกษา
การ ในชีวิตประจําวันได้อย่างมี
ในสถานการณ์ ทั่ ว ไป โดยใช้ 2) การประเมิ น จากผลงานที่
ประสิทธิภาพ
วิธีการสอนที่ห ลากหลาย เช่น
เกิดจากการใช้กระบวนการ
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อ
การอ ภิ ป ราย ก ลุ่ ม ก ารทํ า
แก้ ไ ขปั ญ ห า การศึ ก ษ า
สร้ างประโยชน์ ต่ อ ตนเองและ
กรณี ศึ ก ษา การโต้ ว าที การ
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การ
สังคมได้
จัดทําโครงการ และการใช้เกม
วิ เค ร า ะ ห์ วิ จ า ร ณ์ เช่ น
เป็นต้น
ร า ย ง า น ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
วิ จ า ร ณ์ ก ร ณี ศึ ก ษ า
การศึกษาอิสระ รายงานผล
ก ารอ ภิ ป ราย ก ลุ่ ม ก าร
ประชุมปรึกษาปัญ หา และ
การสัมมนา
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมิน
1) สามารถทํางานร่วมกับ ผู้อื่น ได้ 1) กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ เ น้ น การมี 1) การประเมิน ความสามารถ
ทั้ ง ในฐานะผู้ นํ า และสมาชิ ก
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ระหว่ างผู้ เรีย นกั บ
ในการทํ า งานร่ ว มกั บ กลุ่ ม
กลุ่ม
ผู้ เรี ย น ผู้ เรี ย นกั บ ผู้ ส อนและ
เพื่ อ น และที ม งานอย่ า งมี
2) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ บทบาท
ผู้เรียนกับสังคม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
หน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง 2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สร้างสรรค์
ต่อผู้อื่น และต่อสังคม
มี ก ารทํ างาน เป็ น ที ม เพื่ อ 2) การประเมิ น ผู้ เรี ย นในการ
3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่
ส่ งเสริมการแสดงบทบาทของ
แสดงบทบาทของการเป็ น
ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
การเป็นผู้นาํ และผู้ตาม
ผู้ นํ า แ ล ะ ผู้ ต า ม ใ น
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3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษา
สถานการณ์การเรียนรู้ตาม
ไ ด้ มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ
วัตถุประสงค์
ปฏิ สั ม พั นธ์ ที่ ดี ใ นสั ง คมพ หุ 3) ป ระเมิ น ผ ล จาก ก ารจั ด
วัฒนธรรม
กิ จ กรรมและการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมของนักศึกษา

2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมิน
1) การแสดงออกถึงความสามารถ 1) การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการ 1) การประเมิ น ผลงานตาม
ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
สอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
กิจกรรมการเรียนการสอน
2) การแสดงออกถึงความสามารถ
การสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คลทั้ ง
โดยใช้ แ บบสั ง เกต และ
ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร โดยใช้
การพูด การฟัง และการเขียน
แบบประเมินทักษะการพูด
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
ในกลุ่ ม ผู้ เรียน ระหว่างผู้ เรีย น
การเขียน
3) การแสดงออกถึงความสามารถ
แ ล ะ ผู้ ส อ น แ ล ะ บุ ค ค ล ที่ 2) การทดสอบทั กษะการฟั ง
ในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผล
เกี่ยวข้อง
จ า ก แ บ บ ท ด ส อ บ ที่
และนํ า เสนอข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า ง 2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เหมาะสม และใช้ เป็ น พื้ น ฐาน
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและ
การเรียนรู้
แก้ ปั ญ หาและการตั ด สิ น ใจใน
ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ 3) การทดสอบการวิเคราะห์
ชีวิตประจําวัน
ก ารสื่ อ ส า รที่ ห ล าก ห ล า ย
ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบ การ
4) การแสดงออกถึ งการมี ทั ก ษะ
รูปแบบและวิธีการ
ทํารายงานกรณี และการ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผลการ
ก ารสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เพื่ อ ก า ร
ที่ ส่ ง เส ริ ม ให้ ผู้ เรี ย น ได้ ใช้
ศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ
แสวงหาความรู้
ความสามารถใน การเลื อ ก
สารสนเทศและฝึ ก ทั ก ษะการ
นําเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสมกั บ ผู้ ฟั ง
และเนื้อหาที่นําเสนอ
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1)

2)

3)

4)
5)

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมิน
การป ฏิ บั ติ ต น ต าม กรอ บ 1) กําหนดวัฒ นธรรมองค์กร เพื่อ 1) มี ก ารประเมิ น ระหว่ า งเรี ย น
ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน
บ่มเพาะให้ นักศึกษามีระเบียบ
โดยผู้ เ รี ย นประเมิ น ตนเอง
และสังคม
วินั ย โดยเน้ น การเข้าชั้ น เรีย น
กลุ่ ม เพื่ อ น อาจารย์ และใช้
การแสดงออกถึงการมีวินัยใน
ให้ ตรงเวลา ตลอดจนการแต่ง
วิธีการประเมินที่หลากหลาย
การเรียน ตรงต่อเวลา ความ
กายที่เป็ นไปตามระเบี ยบของ
ได้ แ ก่ ก า ร สั ง เก ต ก า ร
รับ ผิ ดชอบต่อตนเองสถาบั น
มหาวิ ท ยาลั ย นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี
สั ม ภาษณ์ การสนทนากลุ่ ม
และสังคม
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง
แบบประเมิ น ตนเอง และ
การแสดงออกถึ งการเคารพ
สถาบัน และสั งคมเคารพสิ ท ธิ
ประเมิน จากการจัก กิจกรรม
สิ ท ธิแ ละรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น
และรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
เสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของผู้ อื่ น รวมทั้ ง เคารพใน
ผู้อื่น มีจิตอาสา
คุณ ค่าและศักดิ์ศรี ของความ 2) อาจารย์ ผู้ ส อนต้ อ งสอดแทรก
เป็นมนุษย์
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการ
การแสดงออกถึ ง การมี จิ ต
สอนทุกรายวิชา
อาสา
3) มี ก าร จั ด กิ จ ก ร ร ม สํ าห รั บ
การแสดงออกถึงการยึดมั่นใน
พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
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คุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ

1)

2)

3)

4)

5)
6)

1)

2)

3)

จริยธรรม

2.2.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
การแสดงออกถึงการมีทักษะ 1) จัดกิ จกรรมการเรียนการสอน
การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
โดยให้ ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้ว ย
และห้องสมุดเพื่อการแสวงหา
ตนเอง การเรีย นรู้ แ บบมี ส่ ว น
ความรู้
ร่วม สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ความสามารถในการเข้ า ถึ ง
ประยุกต์ใช้ความรู้ตามหลักการ
แหล่งการเรียนรู้
และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่
ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
ศึก ษา โดยใช้ กลวิธีก ารสอนที่
ความสามารถในการบู ร ณา
หลากหลายทั้ ง การบรรยาย
การความรู้
ร่ ว ม กั บ ก ารอ ภิ ป ราย ก าร
ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
ค้ น คว้า กรณี ศึ ก ษา ตลอดจน
ความสามารถในการประยุกต์
นําเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ
ความรู้
เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม
การแสดงออกถึ งการมี ห ลั ก
คิดทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ
มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
การแสดงออกถึงการคิดอย่าง 1) การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
มีวิจารณญาณ และคิด
ทักษะการคิดและการแก้ไข
วิเคราะห์
ปัญหาทั้ง ระดับบุคคลและกลุ่ม
การแสดงออกถึง
ในสถานการณ์ทั่วไป โดยใช้
ความสามารถในการคิดเชิง
วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น
เหตุผล
การอภิปรายกลุ่ม การทํา
การแสดงออกถึง
กรณีศึกษา การโต้วาที การ

กลยุทธ์การประเมิน
1) การทดสอบย่อย
2) ทดสอบกลางภาคเรียน ปลาย
ภาคเรียน
3) ป ร ะ เ มิ น จ า ก ร า ย ง า น
การศึกษาค้นคว้า
4) ประเมิ น จากการนํ า เสนอ
รายงานในชั้นเรียน

กลยุทธ์การประเมิน
1) การสอบวัดความสามารถใน
การคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้
กรณีศึกษา
2) การประเมินจากผลงานที่เกิด
จากการใช้กระบวนการแก้ไข
ปัญหาการศึกษาค้นคว้าอย่าง
เป็ น ระบ บ การวิ เ ค ราะห์
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ความสามารถในการคิดเชิง
บูรณาการ
4) การแสดงออกถึง
ความสามารถในการคิดเชิง
สร้างสรรค์

1)
2)

3)
4)

5)

จัดทําโครงการและการใช้เกมส์
เป็นต้น

วิ จ ารณ์ เช่ น รายงานการ
วิเคราะห์ วิ จารณ์ ก รณี ศึ ก ษา
การศึ ก ษาอิ ส ระ รายงานผล
การอภิปรายกลุ่ม การประชุม
ปรึกษาปัญหาและการสัมมนา

2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมิน
สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิต 1) สามารถทํ างานกับผู้ อื่นได้เป็ น 1) ประเมิ น จากพฤติ ก รรมและ
ในสถาบัน
อย่างดี
การแสดงออกของนั ก ศึ ก ษา
ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง 2) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานที่
ในการนํ าเสนอรายงานกลุ่ ม
ความสามารถในการเรียนเป็น
ได้รับมอบหมาย
ในชั้ น เรี ย น และสั ง เกตจาก
กลุ่ม
3) ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว เข้ า กั บ
พฤติกรรมที่แสดงออกในการ
การแสดงออกถึ ง การเป็ น
สถานการณ์ และวั ฒ นธรรม
ร่วมกิจกรรมต่างๆ
แบบอย่างที่ดีและเหมาะสม
องค์กรได้เป็นอย่างดี
ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง 4) มี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ
ความสามารถในการทํ างาน
ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป
เป็นทีม
5) มีภาวะผู้นํา
แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม

2.2.5 ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมิน
1) แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยให้ 1) ประเมิ น ผลตาม
ความสามารถใน
ผู้ เรี ย นมี ก ารใช้ ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารในการติ ด ต่ อ
กิจกรรมการเรียน
การใช้ภ าษาเพื่ อ
สื่อสารระดับบุคคล กลุ่มคน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสอน โดยการ
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การสื่อสาร
2) แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
ความสามารถใน
การติดต่อสื่อสาร
ระดับบุคคล โดย
ใช้ เท ค โ น โ ล ยี
ส าร ส น เท ศ ใน
การแลกเปลี่ ย น
ข้อมูล
3) แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
ความสามารถใน
ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
ตั ว เลข แปลผล
แ ล ะ นํ า เส น อ
ข้อมูล
4) แสดงออกถึง
ความสามารถใน
การสื่อสารต่อ
สาธารณชน โดย
ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม

การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ทั้ ง
สถานการณ์ จริงและสถานการณ์ จําลองและนํ าเสนอ
การแก้ ปั ญ หาที่ เหมาะสม ประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์

สั ง เกต ประเมิ น
ทั ก ษ ะ ก า ร พู ด
ก า ร เ ขี ย น
แ บ บ ท ด ส อ บ ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัต ถุ ป ระสงค์ ก าร
เรียนรู้
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3. การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม
(2) การแสดงออกถึงการมีวินั ยในการเรียน ตรงต่อ เวลา ซื่อสั ต ย์สุ จริต ขยั น
อดทน และสู้งาน
(3) การแสดงออกถึงการเคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็ นของผู้ อื่น รวมทั้ ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ
(5) รักและภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิล ปวัฒ นธรรม
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1.2 ความรู้
(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยุกต์
ความรู้
(3) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.3 ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผ ล
และคิดเชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้
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3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่ม
(2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้ง ต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อ
สังคม
(3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม

3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม
(3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและนําเสนอ
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานแก้ปัญหาและการตัดสินใจใน
ชีวิตประจําวัน
(4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
เพื่อการแสวงหาความรู้

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

รายวิชา

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4

ข้อ
5

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

3.ด้าน
ทักษะ
ทาง
ปัญญา

4. ทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ข้อ
1

ข้อ
1

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4

2100101 ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
2100107 ภาษามลายูเพือ่ การสือ่ สาร
2100108 ภาษามลายูเพือ่ การสือ่ สารและพัฒนาการเรียนรู้
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2100117 ภาษาไทยเพือ่ การประกอบอาชีพ
ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

รายวิชา

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4

ข้อ
5

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

3. ด้าน
ทักษะ
ทาง
ปัญญา

4. ทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ข้อ
1

ข้อ
1

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4

2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน
ภาษาอังกฤษ
2100106 ภาษาอังกฤษเพือ่ พัฒนาการอ่านและ
การเขียน
2100109 ภาษามลายูพน้ื ฐาน
2100110 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สาร
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
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2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ด้าน
ทักษะ
ทาง
ปัญญา

4. ทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

จํานวน 5 ข้อ

จํานวน 3 ข้อ

จํานวน
2 ข้อ

จํานวน 3 ข้อ

จํานวน 4 ข้อ

รายวิชา

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4

ข้อ
5

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4

2100112 วิทยาการแห่งความสุข
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
2100114 สารสนเทศเพือ่ การเรียนรูต้ ลอดชีวติ
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2100118 ความจริงของชีวติ
2100119 การพัฒนาตน
2100120 สุนทรียภาพเพือ่ ชีวติ
ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทาง
ปัญญา

4. ทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ข้อ
1

ข้อ
1

ข้อ
1

รายวิชา
ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4

ข้อ
5

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
2

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4

2150101 สังคมภิวตั น์
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2150102 การจัดการทางสังคม
2150103 ทักษะชีวติ และจิตสาธารณะ
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวติ
2150109 ชีวติ และวัฒนธรรมไทย
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน
4100109 การกีฬาเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม
(2) การแสดงออกถึ งการมี วินั ยในการเรียน ตรงต่ อเวลา ความรับ ผิ ดชอบต่ อตนเอง
สถาบัน และสังคม
(3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา
(5) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ
3.2.2 ด้านความรู้
(1) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ และห้ องสมุดเพื่ อการ
แสวงหาความรู้
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้
(3) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้
(4) การแสดงออกถึงความสามารถในการประยุกต์ความรู้
(5) การแสดงออกถึงการมีหลักคิดทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ
(6) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การแสดงออกถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดวิเคราะห์
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการการคิดเชิงเหตุผล
(3) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงบูรณาการ
(4) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์
3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในสถาบัน
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการเรียนเป็นกลุ่ม
(3) การแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีและเหมาะสม
(4) การแสดงออกถึงความสามารถในการทํางานเป็นทีม
(5) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
(6) มีความรับผิดชอบในการพัฒ นาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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(1) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
(2) แสดงออกถึ งความสามารถในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารระดั บ บุ ค คล โดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
(3) แสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปลผลและนําเสนอข้อมูล
(4) แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสารต่อสาธารณชน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

3122101การบัญชีขั้นต้น 1

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4


O

O


3123101 ภาษีอากรธุรกิจ

3124101 หลักการตลาด

3126101 หลักการบริหารธุรกิจ

3129101 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ  

O
O
O
O
O

3132101 โปรแกรมสําเร็จรูปและ
อินเตอร์เน็ตเพื่องาน
O  O
ธุรกิจ
3126202 การจัดการการ
  O
ดําเนินงาน
3126203 การจัดการทรัพยากร
  O
มนุษย์

O
O
O
O
O

O

O
O
O

2. ด้านความรู้

O





O
O
O
O
O

O
O

O
O

O
O
O
O

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา


O

O





  

O
O
O

O

O
O
O
O
 O


O
O

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

O
O

O
O

O
O
O
O
O

O
O
O
O


O
O
O
 O







O
O
O
O
O

O
O
O
O
O


O




O
O
O
O

O

O
O
  O

O

O

O   O  O O O O O   O  O O  O O  O 
O O O    O O   O  O O O  O O  O  O
O O O O O    O  O O  O O   O O  O O
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80

ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

3120201 กฎหมายธุรกิจและ
สภาพแวดล้อมทาง
กฎหมาย
3120302 สถิติธุรกิจ
3123302 การเงินธุรกิจ

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

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

  O O O O O O O O    O O O  O O O O O O  O
  O O O   O O O   O O O O O O  O O  O  O
ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
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81

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
วิชาเอกบังคับ
3123103 การบัญชีเพื่อการจัดการ

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

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

81
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3123104 สถาบันการเงินและตลาด
การเงิน
3123205 การเงินส่วนบุคคล
3123206 ระบบสารสนเทศทาง
การเงิน
3123207 การวิเคราะห์รายงานทาง
การเงิน
3123315 การจัดการธนาคาร
พาณิชย์
3123316 การบริหารการเงิน

O  O O O  O O O   O  O O O  O O O O  O O O
  O O O  O O  O O  O O  O  O O O O  O O O
O  O O O  O O  O O O O  O   O O O O  O O 
O   O O O O  O O O  O  O O   O O O  O  O
  O O O O O O  O   O O O O  O O O O  O O O
O  O O O  O O  O O   O O O  O O O O  O O O
 ความรับผิดชอบหลัก

O ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ(ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
วิชาเอกบังคับ (ต่อ)
3123317 หลักการลงทุน
3123318 การเงินและการธนาคาร
ระหว่างประเทศ
3123319 สัมมนาทางการเงิน
และการธนาคาร
3123434 หลักจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพการเงิน
3123435 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเงิน

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

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

* หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนโดยมีลักษณะความเป็นเฉพาะของหลักสูตร
 ความรับผิดชอบหลัก

O ความรับผิดชอบรอง
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84

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
วิชาเอกเลือก
3123208 วาณิชธนกิจ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

O
3123209 การวิเคราะห์หลักทรัพย์
O
3123210 การจัดการธนาคารอิสลาม* O
3123211 สหกรณ์อิสลาม*
O
3123212 การเงินอิสลาม*
O
3123213 กฎหมายการเงินอิสลาม*
3123214 การบริการทางการเงิน
3123320 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ






 
O 
O 

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
 O
O O
O O

O
O
O
O
O
O
O
O

2. ด้านความรู้

O
O

O



O

O

O

O
O

O

O
O
O
O
O
O

O

O

O
O
O
O
O


3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

O
O
O
O
O

O
O



 
O O
O O



O
O
O
O





O



O


O
O
O
O
O
O
O
O

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

O
O

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O


O

O
O
O

O
O
O
O
O
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O
O
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O
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3123321 การจัดการเงินทุน
หมุนเวียน

O  O O O O  O O O O  O O O   O O O O O O  O
 ความรับผิดชอบหลัก

O ความรับผิดชอบรอง

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
วิชาเอกเลือก (ต่อ)
3123322 การวิเคราะห์และประเมิน
โครงการทางการเงิน
3123323 การบริหารความเสีย่ งทาง
การเงิน
3123324 การจัดการสินเชื่อ

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

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

85

86

3123325 การเงินและการธนาคารเพื่อ
  O
การนําเข้าและส่งออก
3123326 ตราสารหนี้
O  O
3123327 ตราสารอนุพันธ์
O  O

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

3123328 หลักการประกันชีวิต

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

3123329 การจัดการความเสี่ยงภัย
และการประกันภัย

O  O O O  O O  O O  O  O O  O O O O  O  O
 ความรับผิดชอบหลัก

O ความรับผิดชอบรอง

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จํานวน 5 ข้อ
จํานวน 6 ข้อ
จํานวน 4 ข้อ
จํานวน 6 ข้อ
จํานวน 4 ข้อ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

3123330 การจัดการประกันวินาศภัย O  O
3123331 การประกันภัยทางทะเล
  O

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

O   O O O O   O O O  O  O  O  O  O
O O  O O O O  O  O O  O O O O O O  O O
86

87

3123332 การประกันภัยและ
  O O O  O O
สภาพแวดล้อม
3123333 ศาสนบัญญัติอิสลามสําหรับ
O O   O O
นักการเงินและการธนาคาร*  
3123436 การวางแผนและการควบคุม
O   O O   O
ทางการเงิน

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

 ความรับผิดชอบหลัก

O ความรับผิดชอบรอง

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 5 ข้อ
จํานวน 6 ข้อ
จํานวน 4 ข้อ
จํานวน 6 ข้อ
จํานวน 4 ข้อ
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

87

88

กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3123437 เตรียมฝึกประสบการณ์
และเตรียมสหกิจศึกษา
ธุรกิจ
3123438 สหกิจศึกษาธุรกิจธุรกิจ
3123439 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการเงินและ
การธนาคาร

  O  O O   O O O   O    O O



O   O 

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

 ความรับผิดชอบหลัก

O ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การให้ ระดับคะแนน (เกรด) ให้ เป็ นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา การทวนสอบใน
ระดับรายวิชา โดยให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนและคุณภาพ ผลการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการ
สอนในแต่ละภาคการศึกษา กําหนดให้มีคณะกรรมการในแต่ละสาขาวิชาประเมินข้อสอบ วิธีการวัด
ประเมินผล และการให้คะแนน/ลําดับขั้น การทวนสอบในระดับหลักสูตร ดําเนินการโดยใช้ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดในหลักสูตรและแบบรายงาน มคอ 7
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ประเมินการได้งานทํา
ที่สัมพันธ์กับสาขา ระยะเวลาในการได้งาน ประเมินความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจในการ
ประกอบอาชีพ ประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ หรือผู้บังคับบัญชา สํารวจการสําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎยะลา

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
รายวิชา
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียด
หลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.4 กําหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คําแนะนําปรึกษา
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
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2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นา
ความรู้และคุณธรรม
2.2.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ท้องถิ่นและการวิจัยเพื่อพัฒ นาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา มีการกระตุ้น
อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในหลักสูตรบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
2.2.3 ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย และการทําวิจัยในชั้นเรียน
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ
2.2.7 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําสื่อเพื่อการเรียนการสอน เช่น E-learning

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้กํากับดูแลและ
คอยให้คําแนะนําปรึกษา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจําหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์
ผู้สอน ติดตามรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปีอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1) พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย 1) จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
1) หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
อาจารย์และนักศึกษาสามารถ
มาตรฐานวิชาชีพบริหารธุรกิจใน
มาตรฐานที่กําหนดโดยหน่วยงาน
ก้าวทันหรือเป็นผู้นําในการสร้าง
ระดับชาติ
วิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจ
องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านการ 2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมี
มีความทันสมัยและมีการปรับปรุง
บริหารธุรกิจ
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
สม่ําเสมอ
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เป้าหมาย
การดําเนินการ
2) กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ ทุกๆ 5 ปี
มีแนวทางการเรียนที่สร้างทั้ง
3) จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียน
ความรู้ความสามารถในวิชาการ
ให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิชาชีพ ที่ทันสมัย
และมีกิจกรรมประจําวิชาให้
3) ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่ทันสมัย
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ด้วยตนเอง
4) มีการประเมินมาตรฐานของ
4) จัดให้มีผ้สู นับสนุนการเรียนรู้ และ
หลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ
หรือ ผู้ช่วยสอน เพื่อกระตุ้นให้
นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้
5) กําหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิ
ไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในรายวิชานั้น และ
จํานวนคณาจารย์ประจําไม่น้อย
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
6) สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็น
ผู้นําในทางวิชาการ และหรือ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้านการ
บริหารธุรกิจ หรือในด้านที่
เกีย่ วข้อง
7) ส่งเสริมอาจารย์ประจําหลักสูตร
ให้ไปดูงานในหลักสูตรหรือ
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและ
ต่างประเทศ
8) มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกปี และภายนอกอย่าง
น้อยทุก 4 ปี
9) จัดทําฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย
งบประมาณ ผลงานทางวิชาการ
ทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูล

การประเมินผล
2) จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าความรู้
ใหม่ได้ด้วยตนเอง
3) จํานวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจําประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์และการพัฒนา
อบรม ของอาจารย์
4) จํานวนบุคลากรผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้ และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู้
5) ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน และการสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้ โดยนักศึกษา
6) ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะ
วิทยาการจัดการ ทุก 2 ปี
ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ 4 ปี
7) ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้สําเร็จ
การศึกษาทุกๆ 2 ปี
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เป้าหมาย

การดําเนินการ
ในการประเมินของคณะกรรมการ
10) ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

การประเมินผล

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
หลักสูตรได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อวัสดุ
ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วน
ระดับหลักสูตรมีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
อย่างพอเพียง
2.2.1 สถานที่
ลําดับ
อาคารสถานที่
จํานวน
อุปกรณ์ประกอบ
ที่
(ห้อง)
1 ห้องบรรยายอาคารเรียน 23
3
กระดานดํา โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และ
ความจุ 100 คน
Projector
2 ห้องบรรยายอาคารเรียน 23
10 กระดานดํา โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และ
ความจุ 50 คน
Projector
3 ห้องบรรยายอาคารเรียน 3
7
กระดานดํา โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และ
ความจุ 55 คน
Projector
4 ห้องบรรยายอาคารเรียนรวม
6
กระดานดํา โต๊ะ เก้าอี้ และ Projector
อาคาร 20 ความจุ 100 คน
5 ห้องบรรยายอาคารเรียนรวม
12 กระดานดํา โต๊ะ เก้าอี้ และ TV 36 นิ้ว
อาคาร 20 ความจุ 55 คน
6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3
- เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 30 เครื่อง/ห้อง
- โปรเจคเตอร์
- เครื่องขยายเสียง
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2.2.2 อุปกรณ์การเรียนการสอน (ของคณะ)
ลําดับที่
รายการและลักษณะเฉพาะ
1
คอมพิวเตอร์ PC จํานวน 3 ห้อง ๆ ละ 41 เครื่อง
2
Note Book หลักสูตรละ 2 เครื่อง จํานวน 5 หลักสูตร + ผู้บริหารฯ คณะ 10
เครื่อง
3
Projector
4
TV 36 นิ้ว

จํานวนที่มีอยู่
123 เครื่อง
20 เครื่อง
10 เครื่อง
5 เครื่อง

2.2.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้บริการ
การสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจาก WEBSITE http://yru.ac.th
2.2.3.1 เอกสารและตํารา
1) หนังสือ
1.1) ภาษาไทย
จํานวน 5,081 ชื่อเรื่อง
1.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน
240 ชื่อเรือง
รวม
จํานวน 16,368 เล่ม
1.3) รายงานการวิจัย จํานวน
263 ชื่อเรื่อง
2) วารสารและนิตยสารทางวิชาการ
2.1) ภาษาไทย
จํานวน
40 ชื่อเรื่อง 400 เล่ม
2.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน
6 ชื่อเรื่อง 60 เล่ม
3) หนังสือพิมพ์รายวัน/รายสัปดาห์
3.1) ภาษาไทย
จํานวน
7 ชื่อเรื่อง 5,040 เล่ม
3.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน
1 ชื่อเรื่อง 720 เล่ม
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ลําดับที่
รายการและลักษณะเฉพาะ
จํานวนที่มีอยู่
1
2

ห้องเรียนแบบบรรยาย บรรจุ 55 คน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บรรจุ 50 คน

7 ห้อง
3 ห้อง

จํานวนที่ต้องการ
เพิ่มในอนาคต
3 ห้อง
2 ห้อง

หมายเหตุ

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
จํานวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และที่เกี่ยวข้อง
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ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

ประเภท/รายการ
ตําราภาษาไทย
ตําราภาษาอังกฤษ
วารสารทางวิชาการภาษาไทย
วารสารทางวิชาการภาษาอังกฤษ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลสําเร็จรูป ซีดีรอม วิดีโอเพื่อ
การศึกษา
อื่น ๆ เช่น แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ผ่านเครือข่าย Internet

ห้องสมุด
มหาวิทยาลัย
500 เรื่อง
50 เรื่อง
100 เรื่อง
50 เรื่อง
20 ฐานข้อมูล

ห้องสมุด
คณะ
-

ไม่จํากัด

-

2.5 แหล่งการเรียนรู้/แหล่งฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษาธุรกิจ
ลําดับที่
ชื่อสถานที่/สถานที่ตั้ง
1
ธนาคารพาณิชย์
2
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
3
หอการค้าจังหวัด
4
สํานักงานคลังจังหวัด
5
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
6
สํานักงานการค้าภายในจังหวัด
7
สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
8
สํานักงานสรรพากรพื้นที่
9
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

หมายเหตุ

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยอาจารย์
ใหม่จ ะต้องมีวุฒิ การศึกษาระดับ ปริญ ญาโทขึ้นไปในสาขาบริห ารธุรกิจการเงินการธนาคารหรือสาขาวิช า
บริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
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คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจําเป็นและ
ข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
บุคคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตําแหน่ง
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
จัดการอบรมและศึกษางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหน่ง
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอื่น ๆ แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจํากลุ่มเรียนให้แก่นักศึกษา สําหรับการพบอาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นไปตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัดทําโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
การอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.1 จัดการศึกษาโดยมุ่งตอบสนองตลาดแรงงานตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 ที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พุ ท ธศั ก ราช 2545 เพื่ อ มุ่ ง เน้ น คนดี คนเก่ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจ
6.2 มุ่งผลิตบั ณ ฑิตโดยอาศัยข้อมูลจากการสํ ารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏยะลา

7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
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ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่ อติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อย
ละ 100 ของตั ว บ่ งชี้ ผ ลการดํ าเนิ น งานที่ ร ะบุ ไว้ในแต่ ล ะปี และข้อ 6-12 ร้อ ยละ 80 ของตั ว บ่ งชี้ ผ ลการ
ดําเนินงาน ที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปีที่
1

ปีที่
2

ปีที่
3

ปีที่
4

ปีที่
5

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่
1

ปีที่
2

ปีที่
3

ปีที่
4

ปีที่
5

×

×

×

×

×

×

×

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
×
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1/5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กําหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์การ
ประเมินการสอน และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละภาคการศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดําเนินการดังนี้
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการสอนของ
อาจารย์
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้ายและ
บัณฑิตใหม่
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก
การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
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การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ

4.3 ดําเนินการปรับปรุง
4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา
4.3.2 ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี
(1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา(มคอ.7)
(2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก ก
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4146/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร พ.ศ. 2559
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คณะวิทยาการจัดการ
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ภาคผนวก ข
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 592/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร พ.ศ. 2559
คณะวิทยาการจัดการ
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ภาคผนวก ค
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
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ภาคผนวก ง
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 24/2556เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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ภาคผนวก จ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
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ภาคผนวก ฉ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดรหัสวิชา
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ภาคผนวก ช
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551
---------โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตร 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
และมติสภาทห่วิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 ให้ออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับสําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
“คณะ” หมายความว่า คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และให้หมายรวมถึงหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ
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“คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะ และให้หมายรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน
“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และให้หมายรวมถึงคณะกรรมการในหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรไม่ต่ํากว่า
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
“กองบริการการศึกษา” หมายความว่า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อทํา
หน้าที่ควบคุมแนะนํา และให้คําปรึกษาด้านการเรียนและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอํานาจในการออกระเบียบ คําสั่งหรือประกาศ
และเป็นผู้วินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
หมวด 2
ระบบการศึกษา
ข้อ 6 ระบบการศึกษา
การจัดการศึกษาให้ใช้ระบบ
6.1 ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์
6.2 ระบบไตรภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
ในกรณีที่มีการจัดการศึกษาในระบบอื่นให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค
ข้อ 7 รูปแบบการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้
7.1 โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ
7.2 โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห์ เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดประจําสัปดาห์
7.3 โปรแกรมการเรียนนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวลานอกเวลา
ราชการ
7.4 โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใช้ระบบทางไกล ผ่านไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิดีทัศน์
สองทาง หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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7.5 โปรแกรมชุดวิชา (Modules System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราวๆ คราวละ
1 รายวิชา หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจัดเป็นชุดวิชาของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน
7.6 โปรแกรมนานาชาติ เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศหรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ
7.7 โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) ให้เป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
7.8 โปรแกรมการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต
8.1 ระบบทวิภาค
8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.1.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.1.4 การทําโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทํา
โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2 ระบบไตรภาค
หน่วยกิจระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิต
ระบบทวิภาค เทียบกันได้ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค
หากมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบอื่นให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค
ข้อ 9 เกณฑ์มาตรฐานสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามข้อบังคับนี้ตั้งแต่หมวดนี้เป็นต้นไปให้ใช้
ระบบทวิภาค กรณีการศึกษาระบบอื่นๆ ให้เทียบเคียงกับระบบทวิภาคและให้เป็นไปตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
หมวด 3
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
ข้อ 10 ให้จัดหลักสูตรปริญญาตรี ไว้ดังนี้
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10.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน
132 หน่วยกิต ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่น้อยกว่า 14 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา
10.2 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน
165 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
10.3 หลักสูตรปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วย
กิต แต่ไม่เกิน 198 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 20 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 18 ปีการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
10.4 อาจารย์ประจําหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

หมวด 4
การรับเข้าเป็นนักศึกษา และสภาพนักศึกษา
ข้อ 11 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
11.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี
หรือสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าสําหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง
11.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี
11.3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
11.4 ไม้เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
11.5 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต
11.6 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
11.7 มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ
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ข้อ 12 การรับเข้าเป็นนักศึกษา
กําหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย สําหรับผู้ที่
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยจะกําหนดให้ยกเว้นวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อน
แต่จะให้การสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทนหรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 13 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
13.1 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาแล้ว โดยต้องส่งหลักฐาน พร้อมทั้งชําระเงินตามประกาศในวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
13.2 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาที่มิได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามวันเวลา
และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดเป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะมีเหตุจําเป็นและ
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
13.3 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาระบบใดต้องขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาในระบบนั้น
13.4 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาและทําการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์
การศึกษาใด จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและทําหารศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษานั้น
ข้อ 14 การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษาเปลี่ยน
รูปแบบการศึกษาได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งชําระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา โดยให้นับระยะเวลาการศึกษาต่อจากที่ได้ศึกษา
มาแล้ว
ข้อ 15 สภาพนักศึกษา
15.1 สภาพนักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 สภาพ ดังนี้
15.1.1 นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษา
แรกหรือนักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
15.1.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แก่นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่ํากว่า 2.00 โดยให้จําแนกนักศึกษาในสภาพรอพินิจ ดังนี้
1) นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคเรียนปกติแล้วได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่สองตั้งแต่ 1.60 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติที่ได้รับค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 1
2) นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่๑ ที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 2
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3) นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 3
15.2 ในกรณีลงทะเบียนเรียนฤดูร้อนให้ถือว่าเป็นภาคการศึกษาต่อเนื่อง
15.3 ผู้ที่มีสภาพนักศึกษาให้มีบัตรประจําตัวนักศึกษาเป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการใช้วิทธิ
ต่างๆ ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย
15.4 การพ้นสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
15.4.1 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 11
15.4.2 ตาย
15.4.3 ลาออก
15.4.4 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
15.4.5 ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออกหรือโอนไปยังสถาบันอุดมศึกษาอื่น
15.4.6 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายใน
เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.4.7 ไม่ลงทะเบียนหรือลาพักการเรียนหรือชําระเงินค่าธรรมเนียมการจัด
การศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย
15.4.8 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.60 ในภาคการศึกษา
ปกติที่สองทีเ่ ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก
15.4.9 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.70 ในภาคการศึกษา
ปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 1
15.4.10 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.80 ในภาคการศึกษา
ปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 2
15.4.11 ไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยาเวลาที่กําหนดตาม ข้อ 10
15.4.12 นักศึกษาลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.80
15.4.13 กระทําการทุจริต หรือมีความประพฤติอันเป็นการเสื่อมเสียแก่
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัย
นักศึกษา
ข้อ 16 การรับโอนนักศึกษา
16.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กําลังศึกษา
ในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
16.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
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16.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับนี้
16.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ
ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา
16.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นคําร้องต่อมหาวิทยาลัย
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดการศึกษาของภาคที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้น พร้อมทั้งแนบเอกสาร
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
16.4 นักศึกษาที่รับโอนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
16.5 การนับเวลาให้นับระยะต่อเนื่องจากสถาบันเดิม
หมวด 5
อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ 17 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 18 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ ดังนี้
18.1 ให้คําแนะนําและทําแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษา ให้ถูกต้องตาม
หลักสูตรที่กําหนดไว้
18.2 ให้คําแนะนําในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการศึกษาแก่นักศึกษา
18.3 ให้คําแนะนําในการลงทะเบียนเรียน การถอน เพิ่ม โอน
18.4 แนะนําวิธีเรียน ให้คําปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา
18.5 ทําการตรวจสอบและติดตามการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามโครงสร้างของ
หลักสูตร
18.6 ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
18.7 รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย
กําหนดไว้ในกรณีที่นักศึกษากระทําผิดวินัยให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานให้ประธานหลักสูตรและคณบดีทราบ
เพื่อพิจารณานําเสนออธิการบดีพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อไป
หมวด 6
การลงทะเบียนเรียนและการโอนผลการเรียน
ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียน
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19.1 กําหนดการ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
19.2 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้ชําระตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 20 จํานวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา
นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบเต็มเวลาแต่ละภาคการศึกษาปกติ ไม่ต่ํากว่า 9
หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบไม่เต็มเวลา แต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ํา
กว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่ต่ํากว่า 3 หน่วยกิตและไม่เกิน ๙
หน่วยกิต
หากมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนที่มีจํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ต้องเรียนให้ครบ
ตามจํานวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
กรณีนักศึกษามีสภาพรอพินิจจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของแผนการเรียน
ข้อ 21 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษเป็นการลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร โดยนักศึกษาต้องยื่นคําร้องต่อกองบริการการศึกษาภายใน 20 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
ปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนประกอบด้วย
21.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษที่เป็นการลงทะเบียนแบบนับหน่วยกิต
21.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต โดยมีผลการเรียนเป็น Au
(Audit)
ข้อ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดที่มีวิชาบังคับก่อนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตร
ข้อ 23 การเพิ่ม ถอนหรือยกเลิกรายวิชา
23.1 การเพิ่มหรือถอนรายวิชาเรียนต้องกระทําภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษา
ฤดูร้อน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
23.2 การยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียน ต้องยื่นคําร้องต่อกองบริการ
การศึกษาตามแบบฟอร์มที่กําหนดก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาค ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ สําหรับภาคการศึกษาปกติ และ 1 สัปดาห์ สําหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน และ
บันทึกผลการเรียนเป็น W (Withdraw)
ในกรณีลงทะเบียนเรียนแล้วลาพักการเรียน ให้ถือว่าได้ยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาด้วย
ข้อ 24 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
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นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัย
นักศึกษาหรือไม่มีรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการเรียนนั้น จะต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาและ
ชําระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
20 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 10 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน มิฉะนั้นจะ
ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
กรณีที่พ้นสภาพตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาสามารถขอคืนสภาพได้แต่ทั้งนี้พ้นสภาพไปแล้วไม่
เกิน 2 ภาคการเรียนติดต่อกัน และให้นับเวลาที่พ้นสภาพเป็นระยะเวลาที่รวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย
ข้อ 25 การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ปฏิบัติตามวิธีการ
ขั้นตอนและในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด การผ่อนผันการชําร่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นอํานาจของ
อธิการบดีทั้งนี้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะลงทะเบียนในภาคการเรียนถัดไปจะต้อง
ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการเรียนที่ค้างชําระก่อน
การขอยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นอํานาจของสภามหาวิทยาลัย โดยให้จัดทําเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 26 การลาพักการศึกษา
26.1 การลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องยื่นคําร้องขอลาพักการศึกษาต่อกองบริการ
การศึกษาภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่จะลาพักการศึกษา
26.2 การลาพักการศึกษากระทําได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้านักศึกษายังมีความ
จําเป็นที่จะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
26.3 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 27 การลาออก
นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 28 นักศึกษาสามารถโอนผลการเรียน โดยนําหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจาก
ประสบการณ์การทํางานโดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นอีก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของสภามหาวิทยาลัย
หมวด 7
การวัด และการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 29 การมีสิทธิเข้าสอบ
29.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้
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29.1.1 มีเวลาเรียนวิชาใดไม่น้อยกว่าร้อนละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
29.1.2 กรณีที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิสอบ
29.2 นักศึกษาผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 29.1.1 หรือข้อ 29.1.2 ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณา
ให้ผลการเรียนเป็น E
ข้อ 30 ระเบียบการสอบ
30.1 หลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
30.2 นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบปลายภาคตามกําหนด จะต้องยื่นคําร้องขอสอบภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค โดยให้ผู้ขาดสอบดําเนินการสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วันนับตั้งแต่
วันประกาศผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หากพ้นกําหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E”
ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นที่ไม่สามารถดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อธิการบดี
30.3 นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้ถือว่าสอบตกได้ E หรือไม่ผ่านได้ F ในวิชานั้น และถือว่า
ผิดวินัยทางการศึกษาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ข้อ 31 ให้มีการประเมินลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร เป็น 2 ระบบ ดังนี้
31.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม
4.0
B+
ดีมาก
3.5
B
ดี
3.0
C+
ดีพอใช้
2.5
C
พอใช้
2.0
D+
อ่อน
1.5
D
อ่อนมาก
1.0
E
ตก
0.0
ระบบนี้ใช้สําหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ํา
กว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ํากว่า “D” ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะ
สอบได้ กรณีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านที่เป็นระวิชาเลือกและรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ํากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นได้ แล้วให้เปลี่ยนคะแนนวิชาดังกล่าวที่สอบตกนั้น เป็น
“Au” (Audit) ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นคําร้องขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนภายใน 2 สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิด
ภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป
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31.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับการประเมิน
ผ่านดีเยี่ยม
PD (Pass with Distinction)
ผ่าน
P (Pass)
ไม่ผ่าน
F (Fail)
ระบบนี้ใช้สําหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกําหนดเฉพาะ และรายวิชา
ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนดให้เรียนเพิ่ม
รายวิชาที่ได้รับผล “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้
ข้อ 32 สัญลักษณ์อื่น มีดังนี้
Au (Audit) ใช้สําหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต
W (Withdraw) ใช้สําหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนกําหนดสอบ
ปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือ
ถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว และรายวิชาเลือกที่ได้รับอนุมัติให้ไป
เรียนวิชาอื่นแทน
I (Incomplete) ใช้สําหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายังทํางานไม่
เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดําเนินการขอรับการประเมินเพื่อ
เปลี่ยนระดับคะแนน ดังนี้
1) กรณีนักศึกษายังทํางานไม่เสร็จ ให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น
2) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้ดําเนินการตามข้อ 30.2
ข้อ 33 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไม่นําหน่วยกิต
มารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย
33.1 กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้ํา ให้นําเฉพาะผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งสุดท้ายที่
ผ่านมาคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
33.2 กรณีที่สอบตกแต่ไม่เรียนซ้ํา ไม่ให้นําผลการศึกษาและหน่วยกิตมาคํานวณค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ย
33.3 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไปแล้ว หรือเรียนวิชาที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น
ข้อ 34 ผู้ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
34.1 มีความประพฤติดี
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34.2 สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนดให้มีการเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
34.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00
34.4 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตร
ปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ข้อ 35 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จํานวนหน่วยกิตครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้วจะได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ 34.5
ข้อ 36 ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
36.1 สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยม
อันดับ 2
36.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ํากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตามระบบ
ไม่มีค่าระดับคะแนน
36.3 มีเวลาเรียน หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่
น้อยกว่า 6 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่
เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
36.4 ไม่มีรายวิชาที่มีการโอนผลการเรียนตามข้อ 28
ข้อ 37 การประเมินผลการศึกษา
37.1 ให้คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชา
37.2 การส่งผลการเรียน
37.2.1 กรณีเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษาผู้สอนจะต้องส่งผลการเรียน
ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค
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37.2.2 กรณีที่ไม่ใช่ภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษา ผู้สอนจะต้องส่งผลการเรียน
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค
ข้อ 38 การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา
38.1 ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตต่อกองบริการการศึกษา ตามขั้นตอนและ
เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมทั้งต้องชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
38.2 นักศึกษาที่ขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาจะต้องไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ ต่อ
มหาวิทยาลัยและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย
บทเฉพาะกาล
ข้อ 39 ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด หรือหลักเกณฑ์ใดเพื่อปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ให้นําประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลบังคับ
ใช้อยู่ก่อนข้อบังคับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด หรือ
หลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551

(ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๑๕๕๔
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โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยจึงกําหนดข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับ
ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อที่ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปเฉพาะข้อ ๕ ส่วนข้อ ๔ และ ๖ ให้ใช้บังคับตัง้ แต่บัดนี้เป็น
ต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สภามหาวิทยาลัย หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อธิการบดี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนีเ้ ป็นวรรคสองของข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑
“การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๑๕.๔.๘ ถึง ๑๕.๔.๑๒ ของข้อบังคับ
สภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สามารถคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ในหลักสูตร
เดิม โดยให้โอนผลการเรียนตามข้อ ๒๘ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๑
ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารในประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนีเ้ ป็นข้อ ๓๔.๖ ข้อ ๓๔ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑
“๓๔.๖ นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศ
มหาวิทยาลัย”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๓.๓ และให้
ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“๓๓.๓ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบได้แล้วที่มคี ่าระดับคะแนนต่ํากว่า C โดยให้
นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียนและให้ปรากฏในเอกสารแสดงผลการเรียนด้วย ทั้งนี้นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ําในกรณีนี้ไม่สามารถรับเกียรตินิยมได้”
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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ภาคผนวก ซ
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร
ชื่อ – สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ผศ.ดร.สุพัตรา โมกขกุล
2. นายเอนก อิงวิยะ
3. อาจารย์วงศ์ทวี ธนานันท์
4. อาจารย์สรันดร์ วรากุลสลาม
ลําดับ
ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
การปรับปรุงแก้ไข
1 จากผลการศึกษาควรเน้นด้านอิสลามให้ชัดเจน เพิ่มเนื้อหาด้านอิสลามในแต่ละรายวิชาที่
เหมาะสม
2 ควรมีการศึกษาด้านจริยธรรมในสาขาวิชา
เพิ่มรายวิชา หลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพการเงิน
3 คําอธิบายรายวิชา วาณิชธนกิจ กับการจัดการ ทําการปรับเปลี่ยนให้ถูกต้อง
สินเชื่อสลับกัน
4 ควรมีรายวิชาเกี่ยวกับสหกรณ์อิสลามและ
เพิ่มรายวิชา สหกรณ์อิสลามและการเงินอิสลาม
การเงินอิสลาม
5 เน้นการเรียนรู้รูปแบบธนาคารเฉพาะ
เพิ่มรายวิชา การจัดการธนาคารอิสลาม
6 ควรมีรายวิชาทางการธนาคารเพื่อให้สอดคล้อง เพิ่มรายวิชา การจัดการธนาคารพาณิชย์
กับชื่อหลักสูตร
7 ตัดรายวิชา วิทยานิพนธ์สําหรับปริญญาตรีออก ทําการตัดรายวิชาวิทยานิพนธ์สําหรับปริญญาตรี
และเพิ่มรายวิชา หลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
การเงิน
8 ขาดรายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เพิ่มรายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
9 วิชาการบริหารการเงิน ชื่อวิชาแต่ละที่ไม่
แก้ไขชื่อวิชาให้ตรงกัน
ตรงกัน
10 ในโครงสร้างหลักสูตรระบุจํานวนหน่วยกิจรวม แก้ไขให้ตรงกับโครงสร้างหลักสูตร ปรับเป็น 129
ตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต แต่ในแผนการ หน่วยกิต
ศึกษาจํานวนรวมทั้งหมดไม่ตรงกับที่โครงสร้าง
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11
12
13

วิชาการประกันภัยทางทะเลมีคําอธิบาย
รายวิชาซ้ํากัน 2 ครั้ง
Curriculum mapping ขาดรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน
ควรมีการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ จุลภาค
และมหภาค เพื่อให้ผู้เรียนมองภาพของระบบ
เศรษฐกิจได้

แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
เพิ่มรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การเงินใน Curriculum mapping
เนื้อหาในรายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค
และมหภาค มีเนื้อหารวมอยู่ในวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจแล้ว

ภาคผนวก ฌ
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร
2. ชื่อ – สกุล นายสัสดี กําแพงดี
3. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
4. สังกัด ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา

พ.ศ.
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ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

บธ.ม. การเงินและการธนาคาร

2554

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

บธ.บ. การเงินและการธนาคาร

2548

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)
6.1 งานวิจัย
สัสดี กําแพงดี. ผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย, 2554.
สัสดี กําแพงดีและคณะ. ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2556.
สัสดี กําแพงดีและคณะ. ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2556.
6.2 บทความ (ถ้ามี)
ไม่มี
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา สถิติธุรกิจ

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 3 ปี
ชื่อวิชา สถิติธุรกิจ
ชื่อวิชา หลักบริหารธุรกิจ
ชื่อวิชา การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
ชื่อวิชา เขียนแผนธุรกิจ
ชื่อวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์
ชื่อวิชา การบริหารโครงการ
ชื่อวิชา การวิจัยทางธุรกิจ
ชื่อวิชา การจัดการทางการเงิน

3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(2-2-5) นก.
3(3-0-6) นก.
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ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ
ชื่อวิชา วิเคราะห์เชิงปริมาณ

3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.

7.1.2 ระดับปริญญาโท …-…. ปี
7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ
ไม่มี

นายสัสดี กําแพงดี
เจ้าของประวัติ
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร
2. ชื่อ – สกุล นางสาวจรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
3. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
4. สังกัด ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บธ.ม. กลุ่มวิชา การเงินและการธนาคาร
ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.บ.

สถิติ

พ.ศ.
2549
2543

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)
6.1 งานวิจัย
จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์ และสัสดี กําแพงดี .ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในตําบลสะเตง, อําเภอเมือง จังหวัดยะลา,2558
6.2 บทความ (ถ้ามี)
ไม่มี
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
ไม่มี

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
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7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 2 ปี
ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์เพื่อธุรกิจ
ชื่อวิชา วิเคราะห์เชิงปริมาณ
7.1.2 ระดับปริญญาโท …-…. ปี

3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.
3(3-0-6) นก.

7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ
ไม่มี

นางสาวจรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
เจ้าของประวัติ
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร
2. ชื่อ – สกุล นางสาวธัญยธรณ์ โยธาทิพย์
3. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
4. สังกัด ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปริญญาโท
University of Leicester
M.Sc. Master of Science in Financial
Economics
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บช.บ. การบัญชี

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)
6.1 งานวิจัย
ไม่มี
6.2 บทความ (ถ้ามี)
ไม่มี
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
ไม่มี

พ.ศ.
2553
2548
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี - ปี
7.1.2 ระดับปริญญาโท - ปี

7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ
ไม่มี

นางสาวธัญยธรณ์ โยธาทิพย์
เจ้าของประวัติ
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร
2. ชื่อ – สกุล นางสาวฟารีดา เอ็ลลาชี
3. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
4. สังกัด ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บธ.ม.. การเงินและการธนาคาร

พ.ศ.
2554
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ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

บธ.บ.

การเงินและการธนาคาร

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)
6.1 งานวิจัย
ไม่มี
6.2 บทความ (ถ้ามี)
ไม่มี
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
ไม่มี
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี - ปี
7.1.2 ระดับปริญญาโท - ปี

7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ
ไม่มี

นางสาวฟารีดา เอ็ลลาชี
เจ้าของประวัติ

2549
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 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร
2. ชื่อ – สกุล นางสาวฟาซียะห์ ดอเลาะ
3. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
4. สังกัด ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บธ.ม.. การบัญชี
ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

บธ.บ.

การบัญชี

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)
6.1 งานวิจัย
ไม่มี
6.2 บทความ (ถ้ามี)
ไม่มี
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
ไม่มี
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี - ปี
7.1.2 ระดับปริญญาโท - ปี

7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ

พ.ศ.
2558
2555

157

ไม่มี

นางสาวฟารีดา เอ็ลลาชี
เจ้าของประวัติ

