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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    

สาขาวิชา การเงนิและการลงทนุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ชื่อสถาบนัการศึกษา          มหาวิทยาลัยสยาม 
คณะ/ภาควิชา       คณะบริหารธุรกิจ   ภาควิชาการเงินและการลงทุน 
 

หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 
1. รหัสและชือ่หลักสูตร 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต     สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 
 Bachelor of Business Administration Program in Finance and Investment 
 รหัสหลักสูตร  : 25501811101018 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวชิา   
 ช่ือเต็ม (ไทย)            บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การเงนิและการลงทนุ) 
 ช่ือย่อ  (ไทย)            บธ.บ.  (การเงินและการลงทนุ) 
 ช่ือเต็ม (อังกฤษ)       Bachelor of Business Administration (Finance and Investment) 
 ช่ือย่อ  (อังกฤษ)        B.B.A. (Finance and Investment)  
 

3. วิชาเอก                        การเงินและการลงทุน 
4.  จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   129   หนว่ยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ      เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
   หลักสูตรทางวิชาการ  
5.3   ภาษาทีใ่ช ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.4   การรับเข้าศึกษา  

             รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
         รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ 
                  รบัทั้งนกัศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ 

  5.5  ความร่วมมือกับสถาบนัอื่น          
     ไม่ม ี
  5.6  การให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา                  

        ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
        ให้ปรญิญามากกว่า ๑ สาขาวิชา (ทวิปริญญา) 
                 ปรญิญารว่มกับสถาบัน............................................................................................. 
 
 

มคอ.2 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 
 6.1  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
และการลงทุน(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) โดยเริ่มใช้หลักสูตรภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562   
 6.2  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  หลักสูตรการเงินและการธนาคาร 
พิจารณากลั่นกรองในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่   19  เดือน  เมษายน    พ.ศ. 2562 
 6.3   คณะกรรมการวิชาการ  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 7 
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 6.4  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ………………………………….. 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน  
       จะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  โดยพร้อมเผยแพรใ่นปีการศึกษา 2564 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา 
 ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระ และทํางานในองค์กรหรอืหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน  ดังต่อไปนี้  

8.1  นักการเงินด้านแผนกการเงินและบัญช ี
8.2  นักการเงินด้านตลาดเงิน เช่น งานด้านเงินฝาก หรือสินเชือ่ ธนาคารพาณิชย์   
8.3  นักการเงินด้านตลาดทุน เช่น บริษัทหลักทรัพย์    
8.4  นักการเงินด้านซื้อขายหลักทรัพย์   นักวิเคราะห์หลักทรพัย์  
8.5  นักการเงินด้านวาณิชธนกิจ 
8.6  นักการเงินด้านที่ปรึกษาทางการลงทุน เช่น  บริษัทหลักทรัพย์จัดการ 
8.7  นักการเงินด้านการแผนงานโครงการ   และประเมินมูลคา่สินทรัพย์ 
8.8  นักการเงินด้านบริหารความเสี่ยง 
8.9  นักการเงินด้านประกันภัยและประกันชีวิต 
8.10 นักลงทุนมืออาชีพ 
8.11 ผู้บริหารหรือทีป่รึกษาการเงินส่วนบุคคล กองทุนรวม และตราสารทางการเงิน 
8.12 ผู้ประกอบการธุรกิจ Start Up หรือผู้ประกอบการ SMEs 



 
 

 
 

9. ชื่อ นามสกลุ  ตําแหน่งทางวิชาการ  และ คุณวุฒิการศกึษาของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจาํหลักสูตร 
ลําดับ ตําแหน่ง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียงจาก
สูงสุดไป
ต่ําสุด) 

สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์)  

ผลงานทางวิชาการ อาทิ ตํารา,
งานวิจัย, บทความวิชาการ 
(เรียงตามหลักบรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

 

1 - อาจารย์สุรชัย  ภัทรบรรเจิด 
 

310180070xxxx บธ.ม 
วศ.บ 

(การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 
(อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2534 

 

12 12 สุรชัย ภัทรบรรเจิด. (2559). การจัดการ
สภาพคล่องทางการเงินสําหรับ
ผู้ประกอบการSMEs ภายใต้วิกฤติเศรษฐกิจ
โลก.วารสาร MBA-KKU Journal, 9(1), 
281-303. 
สุรชัย ภัทรบรรเจิด. (2560). นโยบายจ่าย
หุ้นปันผลแบบกําหนดสัญญาสําหรับ
ผู้ประกอบการ. วารสารสยามวิชาการ, 
18(1/30), 54-71. 

2 - อาจารย์สมชัย เอื้อวิบูลย์ทรัพย์ 310210113xxxx M.B.A 
บธ.บ 

(Finance) Oklahoma City University, USA 2538 
(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2527 

12  สมชัย เอื้อวิบูลย์ทรัพย์ และปรัชญา ปิ่นมณี. 
(2561). การทดสอบความเป็นเหตุและผล
แบบแกรนเจอร์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับ
การตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและ
ต่ํากว่า. ใน การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติและระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ
และการบัญชี. ขอนแก่น: 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

3 - อาจารย์สมชาย เบ็ญจวรรณ์ 373010048xxxx ปร.ด. 
บธ.ม 
ค.บ. 

(วัฒนธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2555 
(การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม 2536 

(คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์) วิทยาลัยครูนครปฐม 2534 

12 12 สมชาย เบ็ญจวรรณ์ และประเสริฐศักดิ์ คน
เพียร. (2559). การทําประกันชีวิตและการ
วางแผนการเงินของพนักงานองค์กรเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร. ใน มหาวิทยาลัย
สยาม, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
6 : เศรษฐกิจดิจิทัลในบริบทของวิสาหกิจ
เริ่ ม ต้ น  (ห น้ า  134-144). ก รุ ง เท พ ฯ : 
มหาวิทยาลัยสยาม. 
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สมชาย เบ็ญจวรรณ์ และปรัชญา ปิ่นมณี . 
(2561). การทดสอบสมมติฐานการบริโภค
สินค้าคงทนในอดีตส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
การบริโภคสินค้าคงทนในปัจจุบัน. วารสาร
สยามวิชาการ, 19(1/32), 1-18. 

4 - อาจารย์วิมล ประคัลภ์พงศ์ 310160059xxxx บธ.ม 
B.Sc. 

(การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม 2535 
(Geology) University of Baroda, India. 2524 

12 12 รุ่งโรจน์ สงสระบุญ, วิมล ประคัลภ์พงศ์ และ
สมชัย เอื้อวิบูลย์ทรัพย์. (2561). สมรรถนะ
วิชาชีพคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและ
การธนาคาร. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “Changing Era: 
What’s happening in Arts & Design in 
21St Century? เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์
สู่ศตวรรษที่ 21” (หน้า 82-92). กรุงเทพฯ: 
ศูนย์บริการวิจัย และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

5 - อาจารย์อาภรณ์  นุชาชาติพงศ ์ 310200156xxxx บธ.ม 
บธ.ม 
บธ.บ 

(การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2539 
(บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545 
(บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525 

12 12 อาภรณ์ นุชาชาติพงศ์ และปรัชญา ปิ่นมณี. 
(2558). การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุ
ภาพระหว่างราคาน้ํามันเชื้อเพลิงกับราคา
ทองคํา. วารสารสยามวิชาการ, 6(1/26), 
74-88. 

 
 



 
 

 
 

10. สถานที่จดัการเรียนการสอน 
           คณะบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลัยสยาม   
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปน็ต้องนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
       11.1  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ปัจจุบันในโลกของการเงินและการลงทุน มกีารพัฒนาตราสารและผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม ่
ทั้งด้านเทคโนโลยีการเงิน  การธนาคาร  การลงทุน  และการประกันภัย  รวมถึงการพัฒนาช่องทางในการทํา
ธุรกิจผ่านออนไลน์เพิ่มมากขึน้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของโลกการเงิน  จงึจําเป็นต้อง
พัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางการเงิน  เพื่อให้สามารถนําไปความรู้ไปบริหารกิจการให้เกิดความมั่งคั่ง
และมั่นคงอย่างยั่งยืน รวมถึงการบริหารการเงินในส่วนบุคคลเพื่อการก้าวสู่การเป็นนักลงทุนมืออาชีพ 
สอดคล้องกับกฏระเบียบในภาคธุรกิจการเงินที่มีการกําหนดให้ผู้ที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการเงินจะต้องมี
ใบอนุญาตการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน  
       11.2   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรม 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558 กําหนดให้มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบัณฑิต  5 ด้าน   ได้แก่   ด้านคุณธรรม จริยธรรม   ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ภาควิชาการเงินและการธนาคาร (ช่ือเดิม) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม จึงเห็นควรปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ.2560 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถตามกระแสเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ควบคู่กับ คุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ  
และสอดรับกับการพัฒนาประเทศสู่การเป็น Thailand 4.0 

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1  และข้อ 11.2  ต่อการพฒันาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของสถาบนั 
       12.1   การพัฒนาหลกัสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก จึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป  จึงมีความจําเป็นจะต้องปรับและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรทั้งในส่วนของชื่อหลักสูตรและเนื้อหา
การเรียนการสอน โดยในส่วนของชื่อหลักสูตรได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น บริหารธุรกิจบัณฑิต  หลักสูตรการเงิน
และการลงทุน และในส่วนของเนื้อหารายวิชาที่เรียนได้มีการปรับปรุงโดยลดจํานวนหน่วยกิตลงเพื่อให้สอดรับ
กับความเหมาะสมในการนําไปใช้จริงในการทํางานมากยิ่งขึ้น  ซึ่งในหลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้จะเน้นให้นักศึกษา
มีความพร้อมในการไปสอบใบอนุญาติเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมากยิ่งขึ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถนํา
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเป็นผู้ประกอบการ Start Up และ ผู้ประกอบการ SMEs มากย่ิงขึ้นสอดคล้องกับบริบท
การพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
     12.2   ความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของสถาบัน 
 การพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่สังคม ดังนั้นภาควิชาการเงินฯ จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้บัณฑิตของหลักสูตรการเงินและการลงทุน มี
คุณลักษณะเป็นไปตามบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และได้รับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 



6 
 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั (ถ้ามี) 
 13.1          กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
- กลุ่มวิชาเฉพาะ วิชาแกน  ประกอบด้วย กลุ่มวิชาพื้นฐานทางการบัญชี กลุ่มวิชาพื้นฐาน

ทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางการตลาด กลุ่มวิชาพื้นฐาน
ทางการจัดการทั่วไป กลุ่มวิชาพื้นฐานทางการจัดการอุตสาหการ 

 13.2          กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
  -       กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานการเงินและเศรษฐศาสตร์  ได้แก่ เศรษฐศาสตรธุ์รกิจ  การเงินธุรกิจ  
และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 
   13.3 การบริหารจัดการ 
   13.3.1 มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสตูรการเงินและการลงทุน  
เพื่อทําหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร การพิจารณาข้อสอบ และการพิจารณาผลการเรียน 
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
  13.3.2 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยทํางานประสานกับ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ การดําเนินงานด้านวิชาการอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์ของฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย    
 

หมวดที่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา  ความสําคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 ภาควิชาการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยสยาม  มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่ดีทั้ง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  มีความเข้าใจตนเอง ผู้อ่ืน ตลอดจนสังคม เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้จักคิด
วิเคราะห์เพื่อนําไปวางแผนและตัดสินใจ ในด้านการบริหารจัดการภายใต้การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีทาง
การเงิน การลงทุน  การธนาคาร  การออม  และเป็นผู้ประกอบการ นักการเงิน นักลงทุนที่ดี ซื่อสัตย์แลละมี
คุณธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม 

1.2 ความสําคญั 
 ภาควิชาการเงินและการลงทนุ กําหนดเกณฑ์มาตรฐานให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดําเนินงานด้านการเงินและการลงทุน โดยสามารถนําความรู้ และทักษะไปวางแผน ปฏิบัติการ ประเมินผลและ
ปรับปรุงแก้ปัญหา ในด้านการบริหารงานจัดการการเงิน  การลงทุน การประกันภัย   การวิเคราะห์ทางการเงิน
ด้านต่าง ๆ ของธุรกิจได้เป็นอย่างดี   รวมทั้งการนําเทคโนโลยีทางการเงินที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
1. มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบ่ัน ซื่อสัตย์และทําหน้าที่เป็น

พลเมืองที่เข้มแข็ง ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย เพื่อสร้างสรรค์สันติสุขอย่างยั่งยืนต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
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2. มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี 
สามารถนําไปสอบใบประกอบวิชาชีพด้านการวางแผนทางการเงิน  หรือนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมใน
วิชาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเอง ชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดี    

3. มุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและบูรณาการศาสตร์ต่างๆเพื่อ
แก้ไขสังคมอย่างเป็นระบบและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 พร้อมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการแก้ปัญหา
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิทยาการสมัยใหม่ 

4. มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานได้ด้วยตนเองหรือทํางานร่วมกับผู้อ่ืน
ภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆได้ดี 

5. มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจ และมีทักษะ
ในการสื่อสาร ทักษะในการนําเสนอผ่านการประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยต่างๆได้เป็นอย่าง
ดี 

 
2. แผนพัฒนาปรบัปรุง 
2.1 แผนการพัฒนา/
เปลีย่นแปลง 

2.2 กลยุทธ ์ 2.3  หลักฐาน / ดัชนีชี้วัด 

1. ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
การ เงิน และการล งทุ น  ให้ มี
ม าต รฐ าน ไม่ ตํ่ าก ว่ า  เกณ ฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 

1. ประเมินคุณภาพหลักสูตรเป็น
ระยะๆอย่างต่อเนื่อง 
2. ปรับปรุงหลักสูตร ทุกๆ  5 ปี  
ตามเกณฑ์ของ สกอ. 

1. รายงานผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรอยู่ในระดับดี 
2. หลักสูตรฉบับปรับปรุง ได้
ดําเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาที่
กําหนด  

1. พัฒนานักศึกษาให้มี ความรู้ 
ทักษะ สอดคลอ้งกับความ
ต้องการของตลาดการเงิน และ
ตลาดทุน 

1.ศึกษาความต้องการของ ผู้ประ 
กอบการ  สถาบันการเงินต่างๆ  
ทั้งในและต่างประเทศ  
2. สร้างความร่วมมือทางวิชาการ
กับ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

1. ผลการศึกษาความต้องการของ
ผู้ประกอบการ  สถาบันการเงิน ธุรกิจ  
2.บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ / 
กิจกรรม/โครงการ ที่องค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน ใหก้ารสนับสนุน และ
ดําเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย 
3. รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ในด้านความรู้ ทักษะ  
ความสามารถ  อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

1. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริม สนบัสนุน อาจารย์ให้
มีประสบการณ์วิชาการ  เพื่อ
นํามาใช้ปฎิบัติงานให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

1. รายงานสรุปปริมาณการเข้าอบรม 
สัมมนา  การศกึษาต่อ  และการ
พัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ 
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หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา การดาํเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

        1.1  ระบบ    
 มหาวิทยาลัยสยามจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีออกเป็นสองภาค
การศึกษาปกติ แต่ละภาคจะมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  และหากเห็นสมควรมหาวิทยาลัย
อาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนก็ได้    
 การกําหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้กําหนดเป็นหน่วยกิตโดยมีเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 -  การศึกษาภาคทฤษฏี  การบรรยาย  สัมมนา  หรือการเรียนการสอนลักษณะอื่นที่เทียบเท่า ให้คิด ๑ 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง  ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 -  การศึกษาภาคปฏิบัติ  การทดลอง  การฝึก  หรือการศึกษาที่เทียบเท่าให้คิด ๒ ถึง ๓ ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์  หรือต้ังแต่ ๓๐ ถึง  ๔๕  ช่ัวโมง  ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติเท่ากัน ๑ หน่วยกิต 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

การศึกษาฤดูร้อน  มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์  และต้องมีช่ัวโมงเรียนของแต่ละ
รายวิชารวมกันทั้งหมดเทียบเท่ากับช่ัวโมงของการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค 
    ไม่ม ี
2.  การดําเนนิการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 
                     วันจันทร-์วันศุกร์ เวลา 17.00-21.00 น. 
                     วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา  07.30 – 17.30 น. และ เวลา 18.00 – 21.00 น. 
 ภาคเรียนที่ 1 สิงหาคม-ธันวาคม  ภาคเรียนที่ 2 มกราคม-พฤษภาคม 
 ภาคฤดูร้อน มิถุนายน-สิงหาคม 
          2.2  คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา 

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า 

2. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือประกาศนียบัตรอื่นที่
กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักการเทียบโอนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาเป็นกรณี 

3. ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสยาม และระบบการคัดเลือกของสํานักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา 

4. นักศึกษาที่ขอโอนจากสถาบันอื่น ตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสยาม เรื่องการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น 

5. การรับนักศึกษาพิการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และการวดัผลตามที่มหาวิทยาลัยสยามกําหนด 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

 1. ปัญหาด้านสังคม เช่น การปรับตัวของนักศึกษา 
 2. ปัญหาความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้งทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
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2.4  กลยุทธ์ในการดําเนนิงานเพื่อแก้ไขปญัหา / ข้อจาํกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 1.   จัดทําให้นกัศึกษาใหม่ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ก่อนการเปิดภาคการศึกษา 
 2. จัดหลักสูตรอบรมเสริมคณติศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และใหค้ําปรึกษาแก่นักศึกษาในระหว่าง
ภาคการศึกษา     
 3. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของหลักสูตรเฉพาะสําหรับนักศึกษาในหลกัสูตรการเงินฯ เพื่อเกิด
ความใกล้ชิดและให้คําปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
 4. จัดทําแฟ้มสะสมงานของนักศึกษาเพื่อติดตามผลการเรียนอย่างต่อเนื่อง 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 รับนักศึกษาปีการศึกษาละ..100..คน และคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้ 

ชั้นป ี
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ช้ันปีที่ 1 100 100 100 100 100 
ช้ันปีที่ 2 -  95  95  95  95 
ช้ันปีที่ 3 - - 95 95 95 

ช้ันปีที่ 4 - - - 95 95 

รวม 100 195 290 385 385 
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 95 95 

2.6  งบประมาณตามแผน    
 2.6.1 รายรับจากค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมที่จะเก็บจากนักศึกษาตามอัตราของมหาวิทยาลัย 
 

รายการ ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2562 2563 2564 2565 2566 

1.ค่าบํารุงการศึกษา 1,965,000.00 3,665,500.00 5,276,500.00 6,798,000.00 6,798,000.00 

2.ค่าเล่าเรียน(หน่วยกิต) 4,455,000.00 8,687,250.00 12,696,750.00 16,483,500.0
0 

16,483,500.0
0 

3.เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

รวมทั้งสิ้น 6,420,000.00 12,352,750.0
0 

17,973,250.00 23,281,500.0
0 

23,281,500.0
0 

 รายได้ต่อหัว ตลอดหลักสูตร  = 251,750.00 บาท 
 
     2.6.2 รายจ่าย ค่าเครื่องมือ อุปกรณ์ ค่าสอนของอาจารย์ประจําประจํา และอาจารย์พิเศษ
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

รายการ 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2562 2563 2564 2565 2566 
1.ค่าใช้จ่ายด้านการผลิตบัณฑิต 
(ค่าสอน) 

2,850,000.00 5,557,500.00 8,122,500.00 
10,545,000.0

0 
10,545,000.0

0 

2.ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย 300,000.00 585,000.00 855,000.00 1,110,000.00 1,110,000.00 



10 
 

 

3.ค่าใช้จ่ายด้านบริการวิชาการ 100,000.00 195,000.00 285,000.00 370,000.00 370,000.00 

4.ค่าใช้จ่ายด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

50,000.00 97,500.00 142,500.00 185,000.00 185,000.00 

5.ค่าเงินอุดหนุน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

6.ค่าใช้จ่าย อ่ืน ๆ   
(ค่าเครื่องมือ อุปกรณ์) 

700,000.00 1,365,000.00 1,995,000.00 2,590,000.00 2,590,000.00 

รวมทั้งสิ้น 4,000,000.00 7,800,000.00 
11,400,000.0

0 
14,800,000.0

0 
14,800,000.0

0 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 40,200.- 40,200.- 40,200.- 40,200.- 40,200.- 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร 160,000.00 บาท 

2.7  ระบบการศึกษา 
                 แบบช้ันเรียน 
  แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่หลัก 
              แบบทางไกลผ่านอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
  อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวิทยาลัย 
 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการเทียบโอนความรู้และการให้โอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและเพื่อ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ  พ.ศ. ๒๕๕๒  และประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรียงหลักเกณฑ์
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
3. หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 

 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1   จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร   129 หนว่ยกิต 
3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   129 หน่วยกิต  
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต  

 
    1. ให้เรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามที่กําหนด จาํนวน 18 หน่วยกิต ดังนี้  
-กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    3  หน่วยกิต 
-กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     9 หน่วยกิต 
-กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     3 หน่วยกิต 
-กลุ่มวิชาพลศกึษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์   3  หน่วยกิต 
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   2. เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ ได้อีกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                                        90  หน่วยกิต  
 กลุ่มวิชาแกน          48   หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ          27  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาชีพเลือก           15  หน่วยกิต 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสร ี      6         หน่วยกิต  

 3.1.3   รายวชิาในหลักสูตร  
               1) การกําหนดรหัสประจําวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรการเงินและการลงทุนมีดังนี้ 

1. กําหนดรหัสไว้ 6 ตัว  
2. ตัวเลข  3  ตัวแรก  หมายถึง  กลุ่มวิชา 
3. ตัวเลข  3  ตัวหลัง หมายถึง เลขกํากับรายวิชา 

 101-1xx หมายถึง   กลุม่วิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 101-2xx หมายถึง   กลุม่วิชา ภาษาและการสื่อสาร 
 101-3xx หมายถึง   กลุม่วิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 101-4xx หมายถึง   กลุม่วิชา พลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 
 130     หมายถึง   กลุม่วิชาแกน 
 131     หมายถึง   ภาควิชาการบัญชี 
 132     หมายถึง   ภาควิชาการเงินและการลงทุน 
 133     หมายถึง   ภาควิชาการตลาด 
 134     หมายถึง   ภาควิชาการจัดการและการประกอบการ 
 135     หมายถึง   ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
2)   รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  มีดังนี้ 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   33   หน่วยกิต  

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี ้ 3 หน่วยกิต 

   *101-101     หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 
   (Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร ใหเ้รียนรายวิชาต่อไปนี ้   9 หน่วยกิต 

   *101-201   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 
(Thai Language for Communication)  

  **@101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพ้ืน     3(2-2-5) 
(English for Remediation) 
(@ เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S)  
จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ได้)  

 **101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                    3(2-2-5) 
                               (Daily Life English)  

**101-205   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ                3(2-2-5) 
                     (English for Academic Study)  
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3. กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียนรายวชิาต่อไปนี ้  3 หน่วยกิต 
 **101-301    ทักษะดิจิทัลสาํหรับศตวรรษที่ 21              3(2-2-5) 
    (Digital Literacy for 21ST Century)    

4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสนุทรยีศาสตร ์ให้เรยีนรายวชิาต่อไปนี ้ 3 หน่วยกิต 
**101-401   ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย    3(2-2-5) 
                     (Life, Well-Being and Sports)              

และใหเ้ลือกเรยีนรายวชิาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต ดังนี ้

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
**101-102   ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก    3(3-0-6) 
    (Civic Literacy in Thai and Global Context)    
**101-103   การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นํา    3(2-2-5) 
    (Designing Your Self and Personality for Leadership)   
**101-104   การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด              3(3-0-6) 

(Smart Money Management) 
**101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรูผ้่านกิจกรรม                3(2-2-5) 

(Community Explorer and Service Learning) 
  **101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว              3(3-0-6) 
   (Politics and Law in Everyday Life) 

101-107   ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต    3(3-0-6) 
(Philosophy, Religions and Life Style)   

101-108   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต   3(2-2-5) 
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   

 *101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ    3(3-0-6) 
  (Human Relations and Personality Development) 
*101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 

(Psychology in Daily Life) 
*101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม ่      3(3-0-6) 

(ASEAN in the Modern World)   
*101-112 อารยธรรมศึกษา       3(3-0-6) 

(Civilization Studies) 
*101-113   ทักษะการศึกษา       3(2-2-5) 

(Study Skills)      
101-114  จิตวิทยาทั่วไป       3(3-0-6) 

 (General Psychology) 
 101-115  สังคมวิทยาเบื้องต้น   3(3-0-6) 
   (Introduction to Sociology) 
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 101-116  หลักเศรษฐศาสตร์                      3(3-0-6) 
   (Principle of Economics)    

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 *101-202  ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ      3(2-2-5) 
  (Thai Language for Presentation) 

**101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ             3(2-2-5) 
                (English for Professional Presentation) 

**101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน    3(2-2-5) 
                      (English for Proficiency Test) 
**101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน    3(2-2-5) 
                      (Computer Coding for Everyone) 

 101-209   ภาษาจีน 1 (Chinese 1)      3(2-2-5) 
101-210   ภาษาจีน 2 (Chinese 2)      3(2-2-5) 

 101-211  ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1)     3(2-2-5) 
 101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese 2)     3(2-2-5) 
 101-213  ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)     3(2-2-5) 

 101-214 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)     3(2-2-5) 

3.  กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

   **101-302  วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ      3(2-2-5) 
(Data Science and Visualization)              

 **101-303   เทคโนโลยีสีเขยีวเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน    3(3-0-6)
              (Green Technology for Sustainable Development) 
    **101-304   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่    3(3-0-6) 

(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)   
**101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน      3(2-2-5) 

(Internet of Thing for Everyone)  
**101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความย่ังยืน        3(2-2-5) 
  (Living Lab for Campus Sustainability)  
*101-307   เทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5) 

(Information Technology)       
*101-308   คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน   3(2-2-5) 

   (Computer for Studies and Work) 
 *101-309   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
   (Life and Environment) 

*101-310   อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี      3(3-0-6)  
(Healthy Diet) 

 



14 
 

 

*101-311   เคมีในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6)  
(Chemistry in Daily Life) 

*101-312   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
(Mathematics in Daily Life)  

*101-313   สถิติในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6)               
 (Statistics in Daily life) 

101-314  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม      3(3-0-6)  
(Mathematics in Civilization)   

*101-315  สถิติและความน่าจะเป็น         3(3-0-6)   
   (Statistics and Probability)           
  

4.  กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 

 **101-402   ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต     3(3-0-6) 
     (Art and Music Appreciation)        

**101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม                3(3-0-6) 
(Thai Appreciation and Unseen in Siam)  

 **101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน               3(2-2-5) 
   (Designing Your Dream) 

**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต              3(2-2-5)  
  (Yoga, Meditation and Art of Living) 
**101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์          3(2-2-5) 
  (Creative Photography) 
 

ข.   หมวดวิชาเฉพาะ    90  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาแกน   ( 48 หน่วยกิต) หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 กําหนดให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
 130-104  เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ  3(3-0-6) 
  (Business Economics)   
 130-204  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
   (Data Analysis for Decision Making in Business)    
 130-215   ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
  (International Business) 
 130-217  ธุรกิจอัจฉริยะ           3 (3-0-6) 
  (Business Intelligence) 
 130-302  กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
              (Business Law) 
 130-303  การภาษีอากร 1 3(3-0-6) 
  (Taxation 1) 
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 130-405  การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน 3(3-0-6) 
              (Strategic Management for Competitiveness)   
 130-403  การออกแบบนวัตกรรม  3(3-0-6) 
  (Design Thinking Studio) 
 130-404  การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพ                                   3(3-0-6) 
              (Entrepreneurship and Startup Business) 
 131-103  การบัญชีการเงิน 1  3(3-0-6) 
              (Financial Accounting 1) 
 131-104   การบัญชีการเงิน 2 3(3-0-6) 
              (Financial Accounting 2) 
 131-204  การบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 
                       (Managerial  Accounting) 
 132-203  การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
                       (Business  Finance) 

133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 
            (Principles of Marketing and Digital Marketing)  

 134-201  หลกัการจัดการ                                                                      3(3-0-6) 
              (Principles of Management) 
 136-301  การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน                                           3(3-0-6) 

(Production and Operation Management) 
      กลุ่มวิชาชพีเฉพาะ   (27  หน่วยกิต)                    หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 132-302  การจัดการการเงิน  3(3-0-6) 

 (Financial Management) 
132-311 ตลาดการเงินและการลงทุน        3(3-0-6) 
             (Financial  and Investment Market) 
132-312  การวางแผนการลงทุน  3(3-0-6) 
             (Investment Planning) 
132-314 การลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวม  3(3-0-6) 

                       (Debt Instrument and Mutual Fund Investments) 
 132-315  พ้ืนฐานการวางแผนการเงิน   3(3-0-6) 
  (Foundation in Financial Planning) 
 132-316  นวัตกรรมการเงินและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเงิน    3(2-2-5) 
  (Financial  Technology Application and Innovation) 

132-403 การวิเคราะห์งบการเงิน  3(3-0-6) 
             (Financial Statement Analysis)  

 132-408 วิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์  3(3-0-6) 
                       (Analysis of  Derivatives) 
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132-409  การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย  3(3-0-6) 
             (Risk  Management and Insurance) 

 
 กลุ่มวิชาชพีเลือก    (15 หน่วยกิต)                       หน่วยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 130-211   การเงินส่วนบุคคล                                                                    3(3-0-6) 
                       (Personal Finance) 
 130-212  การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน                                                3(3-0-6) 
              (Investment in Money Market and Capital Market) 
 130-402  เศรษฐศาสตร์จลุภาคว่าด้วยขีดความสามารถในการแข่งขัน 3(3-0-6) 
   (Microeconomics of Competitiveness) 
 132-304  การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
              (International Finance and Banking) 

132-310  การจัดการสินเชื่อ  3(3-0-6) 
             (Credit Management) 

 132-313  สถติิเพื่อการตัดสินใจทางการเงิน                                   3(3-0-6) 
              (Statistic for Financial Decision) 
 132-402 การวาณิชธนกิจ  3(3-0-6) 
                       (Investment Banking)   
 132-407 สัมมนาการจัดการการเงิน  3(3-0-6) 
                       (Seminar in  Financial  Management)   

132-410  การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านการเงิน  3(3-0-6)  
             (Project Analysis  and  Evaluation) 

 132-411 การประเมินอสังหาริมทรัพย ์  3(3-0-6) 
                       (Real Estate  Appraisal)                  
 132-413  การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน            3(3-0-6)  
     (Financial Planning and Control) 
 132-416  การประกันวินาศภัย การประกันชีวิตและสุขภาพ  3(3-0-6) 
                       (Casualty Insurance, Life and Health Insurance ) 
 132-418  การศึกษาเฉพาะด้านการเงิน   3(3-0-6) 
  (Special Topics in Finance) 
    132-419 การเงินสําหรับสตาร์ทอัพและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม           3(3-0-6) 
                (Start-up Business and SMEs Finance) 
   132-420  คณิตศาสตร์ประกันภัย                                                            3 (3-0-6) 
            (Actuarial science)                                               
 130-490 เตรียมสหกิจศึกษา  1(1-0-2) 
  (Co-operative Education  Preparation ) 
 130-491 สหกิจศึกษา 1   5(0-30-0) 
  (Co-operative Education) 
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 130-492  สหกิจศึกษา 2   5(0-30-0) 
  (Co-operative Education 2) 
 
หมายเหต ุ   
1. สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา 1 ต้องลงทะเบียนดังนี้ 

1.1 130-490 เตรียมสหกิจศึกษา จํานวน 1 หน่วยกิต 
1.2 130-491 สหกิจศึกษา 1  จํานวน 5 หน่วยกิต 
1.3 ลงเรียนรายวิชาชีพเลือก จํานวน 9 หน่วยกิตจากรายวิชาชีพเลือกข้างต้น หรือเลือกเรียนจากวิชาชีพ

เฉพาะของหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ โดยรวมแล้วเป็นจํานวน 9 หน่วยกิต 
 
2. นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา 2 ต้องลงทะเบียนดังนี้  

2.1 130-490 เตรียมสหกิจศึกษา จํานวน 1 หน่วยกิต 
2.2 130-491 สหกิจศึกษา 1 จํานวน 5 หน่วยกิต 
2.3 130-492 สหกิจศึกษา 2 จํานวน 5 หน่วยกิต 
2.4  ลงเรียนรายวิชาชีพเลือก จํานวน 6 หน่วยกิตจากรายวิชาชีพเลือกข้างต้น หรือเลือกเรียนจากวิชาชีพ

เฉพาะของหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ โดยรวมแล้วเป็นจํานวน 6 หน่วยกิต 
 
3. กรณีนักศึกษาไม่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา ต้องลงทะเบียนดังนี้ 

3.1 ต้องฝึกงานจํานวน 320 ช่ัวโมง 
3.2 ลงเรียนรายวิชาชีพเลือก จํานวน 15 หน่วยกิต จากรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกข้างต้น หรือเลือกเรียน

จากวิชาชีพเฉพาะของหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ โดยรวมแล้วเป็นจํานวน 15 หน่วยกิต 
 
4. ในกรณีที่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ต่างหลักสูตร ที่ต้องการเลือกเรียนสาขาวิชาการเงินและการลงทุนเป็นวิชา
โท นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาการเงินและการลงทุน จํานวน 15 หน่วยกิต  
      โดยกําหนดให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จํานวน   6  หน่วยกิต   

1. 132-302  การจัดการการเงิน 
2. 132- 312  การวางแผนการลงทุน  

และให้เลือกเรียนรายวิชาใดก็ได้ จากกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ในสาขาวิชาการเงินและการลงทุนอีกจํานวน 9 หน่วยกิต    
 
5. ในกรณีนักศึกษาต่างคณะ ที่ต้องการเลือกเรียนสาขาวิชาการเงินและการลงทุน เป็นวิชาโท  นักศึกษาจะต้องลง
เรียนทั้งหมด 15 หน่วยกิต โดยลงในรายวิชาต่อไปนี้ จํานวน 6 หน่วยกิต 
  1. 132-203  การเงินธุรกิจ 
  2. 130-404  การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพ 
และให้เลือกเรียนรายวิชาใดก็ได้ จากกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ในสาขาวิชาการเงนิและการลงทุนอีกจํานวน 9 หน่วยกิต  
   

ค.      หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต 
     นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสยาม 

    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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3.1.4  แผนการศึกษา  
 

แผนการศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

หลักสูตรการเงินและการลงทุน หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ) 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น (ไม่นับหน่วยกิต) 3 
101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3 

130-104 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 
133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล 3 

130-215 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3 
134-201 หลักการจัดการ 3 

รวม 15 
 
. 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 
101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3 
101-301 ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21 3  
131-103 การบัญชีการเงิน 1 3  
132-203 การเงินธุรกิจ 3  
132-311 ตลาดการเงินและการลงทุน  3 

รวม 18 
 
 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 3  
101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย 3 
130-204 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3 
130-302 กฎหมายธุรกิจ 3 
130-403 การออกแบบนวัตกรรม 3  
131-104 การบัญชีการเงิน 2  3  
132-315 พื้นฐานการวางแผนทางการเงิน 3 

รวม 21 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 1 3 
xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 2 3 
131-204 การบัญชีบริหาร 3  
132-302 การจัดการการเงิน 3  
 130-404 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพ 3 

136-301 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 3 

132-409 การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย 3 

รวม 21 
 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 3 
130-303 การภาษีอากร 1 3 
130-217 ธุรกิจอัจฉริยะ 3 
132-312 การวางแผนการลงทุน 3 
132-314 การลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวม 3 
132-316 นวัตกรรมการเงินและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเงิน 3 
xxx-xxx วิชาชีพเลือก 1 3 

รวม 21 
 
 
 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 4 3 
xxx-xxx วิชาชีพเลือก 2 3 
xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3  3 
132-408 วิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ 3 
132-403 การวิเคราะห์งบการเงิน 3 
xxx-xxx วิชาชีพเลือก 4 (เฉพาะนักศึกษาท่ีเลือกฝึกงาน) 3  
xxx-xxx วิชาชีพเลือก 5 หรือ 130-490 เตรียมสหกิจศึกษา 3 หรือ 1 

รวม 21 หรือ 16 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
130-491 สหกิจศึกษา 1** 5 

 หรือฝึกงาน(ไม่มีหน่วยกิต) 0 
รวม 5 หรือ 0 

 
 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 5 3 
130-405 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน 3 
xxx-xxx เลือกเสรี 3 
xxx-xxx เลือกเสรี 3 

                               รวม 12  
 
 
** หมายถึง นกัศึกษาที่เลือกปฏิบัติสหกิจศึกษา  ต้องผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษากอ่น  จากนั้นต้องไป
ปฏิบัติสหกิจในภาคเรียนถัดไปทันที โดยสามารถเลือกได้ 3 แผน ดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 

 ปีท่ี 3  
ภาคการศึกษาท่ี 2 

ปีท่ี 3  
ภาคฤดูร้อน 

ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

ปีท่ี 4  
ภาคการศึกษาท่ี 2 

ปีท่ี 4 
ภาคฤดูร้อน 

แผน 1 เรียนปกติ และ
ลงทะเบียน  

วิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
1 หน่วยกิต 

ลงทะเบียน 
 วิชาสหกิจศึกษา 1 

 5 หน่วยกิต 

เรียนตามปกติ - - 

แผน 2 เรียนปกติ - เรียนปกติและ
ลงทะเบียน 

วิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
1 หน่วยกิต 

ลงทะเบียน  
วิชาสหกิจศึกษา 1 

 5 หน่วยกิต 

- 

แผน 3 เรียนปกติ - เรียนปกติและ
ลงทะเบียน 

วิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
1 หน่วยกิต 

ลงทะเบียน 
 วิชาสหกิจศึกษา 1 

 5 หน่วยกิต 

ลงทะเบียน  
วิชาสหกิจศึกษา 2 

5 หน่วยกิต 

หมายเหต ุ
1. สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา 1 ต้องลงทะเบียนดังนี้ 

1.1 130-490 เตรียมสหกิจศึกษา จํานวน 1 หน่วยกิต 
1.2 130-491 สหกิจศึกษา 1  จํานวน 5 หน่วยกิต 
1.3 ลงเรียนรายวิชาชีพเลือก จํานวน 9 หน่วยกิตจากรายวิชาชีพเลือกข้างต้น หรือเลือกเรียนจาก

วิชาชีพเฉพาะของหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ โดยรวมแล้วเป็นจํานวน 9 หน่วยกิต 
2. นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา 2 ต้องลงทะเบียนดังนี้  

2.1 130-490 เตรียมสหกิจศึกษา จํานวน 1 หน่วยกิต 
2.2 130-491 สหกิจศึกษา 1 จํานวน 5 หน่วยกิต 
2.3 130-492 สหกิจศึกษา 2 จํานวน 5 หน่วยกิต 
2.4  ลงเรียนรายวิชาชีพเลือก จํานวน 6 หน่วยกิตจากรายวิชาชีพเลือกข้างต้น หรือเลือกเรียนจาก

วิชาชีพเฉพาะของหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ โดยรวมแล้วเป็นจํานวน 6 หน่วยกิต 
3. กรณีนักศึกษาไม่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา ต้องลงทะเบียนดังนี้ 

3.1 ต้องฝึกงานจํานวน 320 ช่ัวโมง 
3.2 ลงเรียนรายวิชาชีพเลือก จํานวน 15 หน่วยกิต จากรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกข้างต้น 

หรือเลือกเรียนจากวิชาชีพเฉพาะของหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ โดยรวมแล้วเป็นจํานวน 15 
หน่วยกิต 
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3.1.5  คําอธบิายรายวิชา  
                3.1.5.1  หมวดศึกษาทั่วไป ( 33 หน่วยกิต ) 

          กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร์    

*101-101   หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยนื         3(3-0-6) 
(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 

  หลักการแนวคิดและความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเบื้องต้นทาง
เศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทันทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่
ย่ังยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน การดํารงชีวิตในสังคมร่วมสมัยด้วยการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือกรณีศึกษา 

 Principles and significance of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); basic 
principles of economics and financial literacy; relationship between SEP, sustainable 
development (SD), and sustainable development goals (SDGs); living in contemporary society 
with SEP for sustainable development from project-based learning or case study 

**101-102   ความเป็นพลเมืองในสงัคมไทยและสังคมโลก         3(3-0-6) 
   (Civic Literacy in Thai and Global Context)    

   สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็น
ปัญหาร่วมสมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการทาง
ความคิดที่เป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม  การรู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้าน
การทุจริต ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของประเทศ บทบาทและหน้าที่ของ
บุคคลในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
    Political, economic, social and cultural circumstances of various groups of 
countries; contemporary issues of the global society; Thailand in the world society; cultural 
diversity and global mindset; social responsibility; civic engagement and social responsibility 
against corruption; relationship between citizenship and developmental status of a country; 
roles and duties of individual as a Thai and global citizen 
 

**101-103 การออกแบบตนเองและบคุลิกภาพเพื่อความเปน็ผูน้ํา         3(2-2-5) 
   (Designing Your Self and Personality for Leadership) 
 การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การกําหนดเป้าหมายในชีวิต การเสริมสร้างการเห็น

คุณค่าในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความม่ันใจในการอยู่ในสังคม การพัฒนาการพูดในที่
สาธารณะ การแนะนําตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบต่อผู้อ่ืน การพัฒนาภาวะผู้นํา ทักษะมนุษยสัมพันธ์ 
การทํางานเป็นทีม   
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Self-analysis; understanding one’s self; goal setting in life; self-esteem 
improvement; personality development; self-confidence improvement in public; public 
speaking development; self-introduction for first impression; leadership development; human 
relation skills; team working 

**101-104 การบริหารการเงนิอย่างชาญฉลาด                    3(3-0-6)  
          (Smart Money Management) 
  การเงินกับชีวิตประจําวัน สิทธิและหน้าที่ เป้าหมายการเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล 

นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกู้ การวางแผนภาษี 
การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การเตรียมตัวก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน 

  Finance and daily life; right and duty; financial goal; personal financial 
management; financial innovation; international and domestic investments; insurance; loan; 
tax planning; entrepreneurship; management of investment port;  preparation for retirement 
and financial independence 

**101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม           3(2-2-5) 
  (Community Explorer and Service Learning) 

การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหาประเด็นปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาโดยให้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริมทักษะ
การเข้าถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะด้านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมบริการ การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรมบริการชุมชน การเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่างยั่งยืนใน
ศตวรรษที่ 21  

Learning on community context; community analysis to identify issues and 
development approaches using collaborative community based approach among learners 
and community members; techniques and enhanced skills in approaching community 
engagements, community participation, social and life skills, communication; service learning; 
project development and implementation for community development and services; 
preparation for becoming community researcher and developer in variety dimensions of 
sustainable community development in the 21ST century  

**101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว          3(3-0-6) 
  (Politics and Law in Everyday Life) 
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กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต้น กฎหมายใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน อาทิ 
กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร และกฎหมาย
อ่ืนๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม  

Introduction to constitutional law and politics; laws in daily lives such as Civil 
Law, Criminal Law, Human Rights, Intellectual Property Law, Tax Law and other laws related 
to current social situations 

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต         3(3-0-6) 
  (Philosophy, Religions and Life Style)   

หลักปรัชญา คําสอนของศาสนาต่างๆและความสําคัญของศาสนากับการดําเนินชีวิต 
ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการดํารงชีวิต ความสําคัญของศีล สมาธิ ปัญญา 
การพัฒนาตนและการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนาต่างๆ การประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสําเร็จ
ในการทํางานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 

Principles of philosophy; religious teachings; impact of religion on living; 
meanings and values of life in religious view; dharma for living; significances of precept, 
concentration, and wisdom; self improvement and solution of life problems through religious 
teachings; application for successful working and peaceful living with others 

101-108   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต      3(2-2-5) 
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   

  หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พ้ืนฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้
ทักษะการคิดชนิดต่างๆในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิด
แก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการเข้าถึง
แหล่งความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 
  Principles of logics; basic concepts of thinking processes: inductive and 
deductive thinking; selection of various thinking skills to solve different problems; analytical 
thinking; comparative thinking; synthesis thinking; critical thinking; considerate thinking; 
applied thinking; conceptual thinking; strategic thinking; problem-solving thinking; integrative 
thinking; creative thinking; future thinking; and self-study learning; skills approaching to 
various resources for lifelong self development   
 

*101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ        3(3-0-6) 
(Human Relations and Personality Development) 
ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ 

ในสังคม การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพ
ของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผู้นํา การฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมและ
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มารยาททางสังคม การสร้างความประทับใจแรกพบ การแต่งกายการแต่งหน้าและการทําผมเพื่อส่งเสริม
บุคลิกภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ การพัฒนาทักษะการพูดด้วยการออกเสียงที่ชัดเจนและใช้ภาษาที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์  
  Meanings, background, and advantages of human relation; interpersonal 
relationship between individual and various groups in society; appropriate adjustment to 
circumstances in society; theories of personality; individual personality development for 
social adjustment; individual differences; leadership; appropriate behavioral practice and 
social manners; how to create first impression; outfits, make up, and hair styles to improve 
personality and fit circumstances; speech improvement through correct pronunciation and 
proper use of language to fit circumstances 

*101-110  จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน  (Psychology in Daily Life)      3(3-0-6) 
  แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน พัฒนาการมนุษย์ บุคลิกภาพและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และ
การรับรู้ การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว  
  Psychological concepts and application in daily life; human development; 
personality and individual differences; understanding oneself and others; transactional 
analysis; learning and perception; motivation; EQ improvement; stress management; mental 
health and adjustment 

*101-111  อาเซียนในโลกยุคใหม่  (ASEAN in the Modern World)      3(3-0-6) 
  การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชียที่มีแนวโน้มในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก กลุ่ม
ประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพท่ีจะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจของโลก ความ
ท้าทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคงอยู่บนเส้นทางการเป็นศูนย์กลางของโลก พัฒนาการของ
อาเซียนและประชาคมอาเซียน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและประเทศ
ไทยในเวทีโลก 
  Great change of Asia to be global economic hub; countries with high 
economic growth, and potentiality to change global geo-economics; ongoing challenges of  
Asian and ASEAN countries for adjustment and sustainability as global centralization; 
progression of ASEAN and ASEAN COMMUNITY developments: politic, economic, socio-
cultural aspects, roles of ASEAN and Thailand in global stages  
 

*101-112  อารยธรรมศึกษา  (Civilization Studies)        3(3-0-6) 
  อารยธรรมที่สําคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ การส่ง
ต่อมรดกทางภูมิปัญญาให้กับโลกในยุคปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่ โดดเด่นในแต่ละยุค ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน  
 Major civilizations: both western and eastern; ancient age; middle age; modern 
age; hand over intellectual heritages to the present world; outstanding masterworks of fine 
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arts in each era; historical background and cultural heritage of Thailand and neighboring 
countries in ASEAN  

*101-113   ทักษะการศึกษา  (Study Skills)          3(2-2-5) 
 คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธ์ิผลในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จําเป็นสําหรับการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม จิตสาธารณะ การบริหารเวลา    
 Value of education; learning methods for success in higher education;  
necessary learning skills in 21st century; use of library and information technology;  analytical 
thinking skill; critical thinking; creativity thinking; team work; public mind; time management 

101-114  จิตวิทยาทั่วไป  (General Psychology)         3(3-0-6) 
  แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เป้าหมายของวิชา
จิตวิทยาและคณุค่าในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย สติปัญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิตและการพัฒนา
สุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง 
  Guidelines and background of psychology; behavior interpretation, objectives 
of the subject and values of the practice; sensation and perception; motivation; learning; 
personalities and individual differences; emotions; development of each step of life; 
intelligences and measurement; psychological disorders; mental health development; self 
understanding and development 

101-115  สังคมวิทยาเบือ้งต้น  (Introduction to Sociology)      3(3-0-6) 
  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม 
อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้นํา เจตคติในการทํางาน มนุษย
สัมพันธ์ที่ดี ความสําคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ โดยเทียบลําดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และ
ความเปลี่ยนแปลงทางประชากร 
  Influence of social environment to individuals, status and roles of people in 
society; influence of norms on human behavior; group construction and leadership; attitudes 
towards working; good human relationships; the importance and evolution of institutes by 
ranking; technology progress and population change 

101-116  หลักเศรษฐศาสตร์  (Principle of Economics)       3(3-0-6) 
  หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของ
ผู้บริโภค แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้ทฤษฎีต้นทุนและ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่กําหนดอุปทานของสินค้าและบริการของปัจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตและการกําหนดปัจจัยการผลิต โดยย่อในส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ 
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  General principles of economics regarding values, pricing and resource 
management; consumer behavior; points of view on utilities; theory of choices; goods 
reduction rules under the theory of cost and other factors determining demand and supply 
of products and services of product factors in the complete and incomplete competitive 
market; production factors and determination of production factors by shortening in terms of 
comparative cost 
 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

*101-201   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  (Thai Language for Communication)      3(2-2-5) 
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟังจับใจความ หลักการใช้ภาษาใน

การพูดให้บรรลุวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับใจความ สรุปความ และวิเคราะห์สารที่
อ่าน หลักการใช้ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ   

Thai language for communication in various situations; listening 
comprehension; principles of effective speaking; reading comprehension, summarizing and 
analyzing messages; principles of writing in various forms 

*101-202   ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ  (Thai Language for Presentation)      3(2-2-5) 
การใช้ภาษาไทยนําเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การนําเสนอข้อมูลทางวิชาการ 

การนําเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การนําเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 
การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทํางาน 
        Using Thai language to present information in various situations such as 
academic presentation; business presentation; expressing opinion, analysis and criticism; 
presentation reliable information by using the right and effective communication channel for 
learning and work 

**@101-203   ภาษาอังกฤษเพื่อการปรบัพืน้  (English for Remediation)             3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การวัดผล :  ผ่าน (Satisfactory - S) และ ไม่ผ่าน (Unsatisfactory - U) 
เงื่อนไข :  เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) จึงจะสามารถลงทะเบียน 
            เรียนรายวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ได้ 

  คําศัพท์สํานวนโครงสร้างทางไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน และทักษะการสื่อสารที่ใช้บ่อยใน
ชีวิตประจําวัน การอ่านและการเขียนข้อความสั้นๆ การต้ังคําถามและการตอบอย่างสั้น บทสนทนาอย่างง่ายใน
ระดับคํา วลี และประโยคสั้นๆ 
  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills 
frequently used in everyday life; reading and writing short texts, short questions and answer 
and simple dialogues at word, phrase, and short sentence levels 
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หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา  
               101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพ้ืน (English for Remediation) 

**101-204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   (Daily Life English)            3(2-2-5) 
  คําศัพท์ สํานวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทักษะในการสื่อสาร โดยเน้นที่หัวข้อใน
ชีวิตประจําวัน ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบัน 
  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills 
with emphasis on everyday life; personal interest topics; current situations 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงกว่าเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยกําหนด ให้ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา    
               101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily Life English) และให้ได้เกรด A ในรายวิชา 
               ดังกล่าว  

**101-205   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ         3(2-2-5) 
(English for Academic Study)  
วิชาบังคับก่อน : 101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily Life English) 
การฝึกทักษะทีจ่ําเป็นที่เกี่ยวข้องเชิงวิชาการ การฟัง การพูด การอ่าน ไวยกรณ ์ การเขียน 

และคําศัพท ์
  Practice essential skills in relation to academic study; listening comprehension, 
oral presentation, reading, grammar, writing and vocabulary   

**101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาํเสนอแบบมืออาชพี        3(2-2-5) 
(English for Professional Presentation)  
หลักการพูด การเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม โวหาร การออกเสียงคํา และการพูดใน

สถานการณ์ต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอเชิงวิชาการ การนําเสนอทางธุรกิจ และการ
สัมภาษณ์งาน 

Principles of speaking; word choices selection of sentences, conjunctions, and 
expressions; speaking in various situations; discussion, academic presentation, business 
presentation, and job interview 

**101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบขอ้สอบมาตรฐาน                  3(2-2-5) 
(English for Proficiency Test)  

 บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อ
การสอบข้อสอบมาตราฐาน ฝึกให้นักศึกษาคุ้นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบ TOEFL ฝึกเทคนิคที่เป็น
ประโยชน์สําหรับทําข้อสอบ 

Integration of four English skills for proficiency test; listening, speaking, reading 
and writing. Familiarize students with the contents and format of TOEFL examination; 
practice useful examination techniques 
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**101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอรส์าํหรับทุกคน                  3(2-2-5) 
(Computer Coding for Everyone) 

  ความรู้พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การติดต้ังไพทอน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เขียนโปรแกรม การติดต้ังไลบรารี่ การประมวลผลด้วยคอมมานด์ไลน์ ชนิดของข้อมูลและตัวแปร การรับข้อมูล
เข้าและการแสดงผลลัพธ์ การใช้งานคําสั่งทางเลือก การใช้งานคําสั่งวนลูป การสร้างฟังก์ชัน ไลบรารี่ทาง
คณิตศาสตร์และกราฟฟิก และการประยุกต์ใช้กับงานด้านกราฟิก  
  Basic knowledge of programming with Python; Python installation; IDE tools;  
Library installation; executing from command line; data type and variable; simple input and 
output; selection statement usage; looping statement usage; function definition; math and 
graphic library and graphic application 

101-209 ภาษาจีน 1  (Chinese 1)           3(2-2-5) 
 สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คําศัพท์ประมาณ 300 คํา และสํานวนต่าง ๆ 
อย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 

 Phonetic transliteration using Chinese pinyin system; 300 vocabulary and 
simple expressions used in everyday life; Chinese conversation practice, with emphasis on 
correct pronunciation 

101-210 ภาษาจีน 2  (Chinese 2)          3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : 101-209 ภาษาจีน 1   
 การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคําศัพท์จากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนด้วย
หัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คํา 
 Composing basic sentences; finding words in Chinese-Thai dictionary; Chinese 
conversation on interesting topics; 300 additional vocabulary 

101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1  (Japanese 1)          3(2-2-5) 
 การฟัง พูด ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่น ระบบการออกเสียง
ภาษาญี่ปุ่น คําศัพท์ และ สํานวนอย่างง่าย ทักษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและการเขียนด้วยตัวอักษรฮิราคา
นะและคาตะคานะ 
  Listening and speaking of basic Japanese; basic Japanese structures; Japanese 
phonology; vocabulary and simple expressions; simple reading comprehension at sentence 
level; writing using Hiragana and Katakana characters  

101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2  (Japanese 2)          3(2-2-5) 
  วิชาบังคับก่อน : 101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1   

ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซอ้นขึ้น คําศัพท ์และ สํานวนอย่าง
ง่าย  ฝึกการอ่านคันจิ และเขยีนอนุเฉทในระดับง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน  

Listening and speaking using more complex structures; vocabulary and simple 
expressions; reading Kanji characters; writing at short paragraph level about everyday life  
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101-213 ภาษาเกาหล ี1  (Korean 1)                     3(2-2-5) 
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี คําศัพท์ที่ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน ทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน   
Alphabet, phonetics and sentence patterns; basic Korean grammar structures; 

vocabulary for daily life; listening and speaking skills emphasis on simple conversations for 
daily communication 

101-214 ภาษาเกาหลี 2  (Korean 2)                     3(2-2-5) 
  วิชาบังคับก่อน : 101-213 ภาษาเกาหลี 1  

ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น บทสนทนา
อย่างง่าย และ คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ทักษะการอ่านและเขียนอนุเฉทเกี่ยวกับชีวิตประจําวันโดยใช้
สํานวนอย่างง่าย  

Listening and speaking with more complex Korean structures; simple 
conversation and vocabulary using in daily life; reading and writing short paragraph about 
everyday life using simple expressions 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
**101-301    ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21          3(2-2-5) 
     (Digital Literacy for 21st Century) 

ความรู้พ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่
ด้วยเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้น ความเสี่ยงในการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตและสังคม
ออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตนในสังคมออนไลน์ 
การทําธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การให้บริการของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต 
การสร้างความสมดุลด้านดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมสํานักงาน การสร้างอินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทัล    
  Basic knowledge of computer usage; disruptive technology; modern 
technology management; basic cyber security; risks and risk management of internet and 
social media; daily life-related digital laws and social media responsibilities; online financial 
transactions; online purchase through e-commerce services; e-government services; digital 
society balancing; office application usage; info graphic creation; digital marketing 
 
**101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ                   3(2-2-5) 
    (Data Science and Visualization) 

ความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาการข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การใช้ประโยชน์และการ
ตระหนักถึงความเหมาะสมในการให้ข้อมูล การแสดงภาพข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแอ
พลิเคชัน 
  Basic knowledge of data science; Internet of Things; usage and awareness of 
sufficient information given; data visualization for decision making; data analysis with 
applications 
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**101-303 เทคโนโลยสีีเขยีวเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน                  3(3-0-6) 
             (Green Technology for Sustainable Development) 

แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การลดของเสีย  
ผลิตภาพสีเขียว การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

Alternative energy resources; renewable energy; energy conservation and 
management; waste reduction; green productivity; green supply-chain management; product 
life cycle; carbon  credit; carbon footprint; management of environmental impacts using 
modern technologies 

**101-304   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม ่              3(3-0-6) 
(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)    
แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ การสํารวจ

ปัญหา การระดมความคิด การวิเคราะห์เพื่อสํารวจความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน การออกแบบการ
แก้ปัญหาที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานและตรงกับความต้องการของตลาด หลักการสร้าง
นวัตกรรมต้นแบบ การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

Concept; process; and skills regarding design thinking for innovation and start 
up; customer discovery; brainstorming; customer validation; customer development; 
product-market fit; prototyping; intellectual property rights protection 

**101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน                    3(2-2-5) 
(Internet of Thing for Everyone) 

 ทําความเข้าใจการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง องค์ประกอบพื้นฐาน การสื่อสารข้อมูลภายในและ
การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง ระบบนิเวศการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้งาน 

Understanding IoT; fundamental elements in IoTs; communication and 
connectivity of IoTs; ecosystem; application of IoTs 

**101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน                      3(2-2-5) 
    (Living Lab for Campus Sustainability) 

หลักการของห้องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสู่ความย่ังยืน การสร้างแบบจําลองเพื่อขยายผลและประยุกต์ใช้ใน
สถานที่อ่ืนๆ และในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ การบริหารโครงการ โดยเน้นด้านการออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
เพื่อประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน 

Principle of living lab and its application for solving problems or improving 
buildings and environment in the university campus for sustainability; building an innovative 
scalable model for the effective project based implementation and knowledge transfer; 
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project management emphasized on designing and developing buildings for sustainably 
energy saving 

*101-307 เทคโนโลยสีารสนเทศ  (Information Technology)       3(2-2-5) 
  แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่การ 
ทํางานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม 
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การสืบค้นข้อมูล การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคํา การสร้างเว็บเพจ
เบื้องต้น 

Concept of computer technology; components of computer system; the 
functions of hardware and software; data communication and computer networking; 
multimedia technology; internet and application; data retrieving; word processing 
implementation; developing basic Webpage 

*101-308  คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน         3(2-2-5) 
  (Computer for Studies and Works)       
  หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ้มข้อมูล อัลกอริทึมและการแก้โจทย์
ปัญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด้านคอมพิวเตอร์ 
และแนวโน้มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมตารางทํางาน  โปรแกรมนําเสนองาน 
  Principles of data and information management; types of data files; algorithm 
and problem solving; e-business; computer laws; computer ethics; computer careers and 
certification; trends of information technology; spreadsheet implementation; software 
presentation  

*101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  (Life and Environment)        3(3-0-6)          
  ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ การตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อมลภาวะและการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  Relationship between human and environment; significance of natural 
resources, energy, global climate change1; awareness of environmental problems and 
impacts: from pollutions, loss of biodiversity; environmental conservation; application of 
biotechnology and alternative energy; environmental laws and laws; lifestyle following 
philosophy of sufficiency economy 

*101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี  (Healthy Diet)         3(3-0-6)
  ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ โภชนาการและพลังงานจากอาหาร อาหารกับ
โรค โภชนาการเพื่อการป้องกันและการบําบัดโรค อาหารอินทรีย์ การแปรรูปอาหาร การปนเปื้อนและการ
เสื่อมเสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความมั่นคงทางด้านอาหาร 
ความเช่ือของการเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นวัตกรรมอาหารและทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ
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  Importance and roles of nutrition to health; nutrition and food energy; 
nutrition and diseases; nutrition for prevention and therapy; organic diets; food 
transformation; contamination and food spoilage; quality and food safety; nutrition labels; 
food stability; belief of supplementary diets and dietary supplements products; food 
innovation and marketing direction of healthy diets 

*101-311 เคมีในชีวิตประจําวัน  (Chemistry in Daily Life)               3(3-0-6) 
ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนกสสาร โลหะและสารประกอบทางเคมีที่สําคัญใน

ชีวิตประจําวัน สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์และเครื่องสําอาง สารเคมีที่
ก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีที่เป็นสารพิษที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การป้องกันและแก้พิษจากสารเคมี 
  Essence of chemistry; matter and their classifications; metal and chemical 
compounds in daily life; natural and synthetic colors; drugs and addictive drugs; detergents 
and cosmetics; carcinogenic compounds; toxic compounds used in daily life; chemical 
prevention and alleviation 

*101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  (Mathematics in Daily Life)      3(3-0-6)
   ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้นและการให้เหตุผล เรขาคณิตกับการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ การประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นทาง
คณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
  Logic and reasoning; Geometry and implementation in daily life; application of 
mathematics for statistical interpretation; application of fundamental mathematics for 
problem solving and decision making in daily life 

*101-313 สถิติในชีวิตประจําวัน   (Statistics in Daily Life)        3(3-0-6) 
  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล การบันทึกข้อมูลส่วนตัว บัญชีรายรับ
รายจ่ายประจําวัน การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ การหาค่าสถิติเบื้องต้นความน่าจะเป็นอย่างง่าย การประยุกต์ใช้
ความรู้เบื้องต้นทางสถิติในชีวิตประจําวันเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการใช้จ่าย การทํานายผลการลงทุน 
และ การพยากรณ์อากาศ 
     Basic knowledge of statistics; data collection: demographic data, daily income 
and expenses account, business record; basic statistics and probability; application of basic 
statistics in daily life for decision making: spending planning, predictive investment, and 
weather forecast 

101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม   (Mathematics in Civilization)      3(3-0-6) 
  หลักเบ้ืองต้นและพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลขและระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน 
การนําเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ระบบการนับจํานวนและพัฒนาการของความ
เป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น ความรู้พ้ืนฐานทางตรรกเชิงตัวเลข 
  Fundamental principle and development of numbers and thinking system 
with numbers as the base; application of numbers to geometry and trigonometry; numbering 
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system and development of basic statistic possibilities; fundamental knowledge of logical 
numbers  

*101-315 สถิติและความน่าจะเปน็   (Statistics and Probability)       3(3-0-6) 
  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของ
ข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความถี่ การ
ประมาณค่าทางสถิติ ค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน 
  Fundamental statistics; meaning, scope, and usage in business; aspects of 
business data; data collection; basic probability theory; random variable; frequency 
distribution; statistical estimation; variance and proportion of population; analysis of 
covariance and correlation coefficient; hypothesis testing 
 
กลุ่มวิชาพลศกึษา สุขศึกษา และสนุทรียศาสตร์  
**101-401   ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย         3(2-2-5) 

(Life, Well-Being and Sports)           
  สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการเลือกคู่ครอง การสร้างเสริม

สุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องสําอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่
ใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิดความปลอดภัย การออกกําลังกาย คุณค่าและผลของการออกกําลังกายที่มีต่อระบบ
ต่างๆในร่างกาย การออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย และการออกกําลังกายในลักษณะ
ของกีฬาเพื่อการแข่งขัน 

 Physical, mental, emotional and social well-being; sex education; marriage life; 
health promotion; health literacy and safety selection of healthcare products, medication, 
cosmetic, herbs; food, nutrition and dietary supplements; value and effect of physical 
exercises on various systems of body; personal sports and game sports practices 

**101-402   ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต          3(3-0-6) 
(Art and Music Appreciation)    
ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม  

นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ยุคสมัยต่างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ ความซาบซึ้งใน
ศิลปะ การประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจําวัน 
และคุณค่าความงามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือจรรโลงจิตใจและสร้างสุนทรียภาพต่อชีวิต
ของมนุษย์     

 Aesthetic knowledge; art in the form of architecture, painting, sculpture, 
dances and music; arts in major eras; inspiration behind pieces of arts; art appreciation; 
aesthetic evaluation; relationship between arts, music and life; art in daily life; the value of 
arts as a tool to sustain the human mind 
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**101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม           3(3-0-6) 
(Thai Appreciation and Unseen in Siam) 
ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลักษณ์ความ

เป็นไทย มรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา  คติความเชื่อและค่านิยม วิถีชีวิต 
ดนตรี นาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบ้าน  แนวทางอนุรักษ์  สืบทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย   

Background of Thai society; arts and culture; Thai custom and tradition; 
identity of Thainess; admirable and valuable intellectual heritages; beliefs and values; ways 
of life; music; Thai dances and folk plays; conservation, inheritance and dissemination of 
Thainess 

**101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน                    3(2-2-5) 
  (Designing Your Dream)  

ฝึกทักษะตั้งประเด็นหัวข้อเรื่องที่สนใจเรียนรู้จากความต้องการของตนเอง ต้ังสมมติฐานและ
ให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์
ความรู้ นําเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา 
และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต  

Practicing skills in formulating interested topic from your own inspiration and 
ideas; hypothesis formulation and reasoning based on related concepts and theories; 
reviewing of information in relation to formulated hypothesis from various tools; data 
collection and data analysis planning; practicing systematic process of thinking, data 
gathering, problem-solving, and group working for the presentation of ideas in order to 
enhance lifelong learning skills 

**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต                 3(2-2-5)  
    (Yoga, Meditation and Art of Living) 

การฝึกโยคะเพื่อร่างกายและจิตใจที่ดี ความหมายของโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ 
ปรัชญาโยคะ ประวัติโยคะ องค์ประกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การ
ฝึกสมาธิเพื่อโยคะ การผ่อนคลายในการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึกโยคะ ข้อควร
ปฏิบัติและข้อควรระวังในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกโยคะ หลักการสุขภาพแบบองค์รวมและศิลปะการ
ดํารงชีวิต 
    Yoga for healthy body and mind; meaning of yoga; benefits of yoga practicing; 
yoga philosophy; history of yoga; eight limbs of yoga; categories of yoga asanas; pranayama; 
meditation for yoga; relaxation for yoga practicing; body preparation before yoga practicing; 
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recommendations and precautions for yoga practicing; equipment for yoga practicing; holistic 
health concept and art of living 

**101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์                3(2-2-5) 
    (Creative Photography) 

การฝึกปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่ายโดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือและกล้องอื่นๆ เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวันและหรือใช้เพื่อการค้า เรียนรู้การสื่อสารด้วยภาพถ่าย การจัด
องค์ประกอบศิลป์ พ้ืนฐานการจัดองค์ประกอบภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง ความกลมกลืน มุมกล้อง สมดุลของ
ภาพ แสงกับการสร้างสรรค์ภาพถ่าย และมุมมองภาพกับการสื่อความหมาย  

Practicing simple photographic techniques using mobile phone camera and 
other cameras to create photography in daily life or for commercial purposes; visual 
communication by using basic art composition, Golden Ratio Theory, harmony, camera angle, 
balance, photographic creation and perspective 

 
 3.1.5.2.  หมวดวิชาเฉพาะ(90   หน่วยกิต) 
 กลุ่มวิชาแกน (48 หน่วยกิต) 
130-104   เศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ        3(3-0-6) 
              (Business Economic) 
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การนําทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาคมาประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ เพื่อการ
วิเคราะห์อุปสงค์ของสินค้าและบริการ ต้นทุนการผลิต กําไรทางธุรกิจและกําไรทางเศรษฐศาสตร์ในการกําหนด
ราคาทั้งในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ตลอดจนรายได้ประชาชาติดุลยภาพ นโยบาย
การเงินและนโยบายการคลังในระบบเศรษฐกิจ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจการลงทุนทางธุรกิจ 

Introduce economic theory in both micro amd macro levels that can be applied in 
business. Emphasizes topics to be beneficial for business decision making and investment, 
namely, demand analysis of goods and services, cost of production, economic profit and 
business earnings, price determination in perfect and imperfect competitive markets, national 
income, monetary policy, and fiscal policy. 

 
130-204   การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจทางธุรกิจ             3 (3-0-6) 
              (Data Analysis for Decision Making in Business)    
   วิชาบังคบัก่อน: 121-107  สถิติพื้นฐานเพื่อการวเิคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น หรือเทยีบเท่า 
              หลักการวิเคราะห์โดยเน้นการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ได้แก่ การทดสอบข้อมูลที่ได้มาโดยการแจง
นับ การทดสอบและสหสมัพันธ์เชิงเส้นอย่างง่ายและเชิงซ้อน การควบคุมคุณภาพทางสถิติ การโปรแกรมเชิง
เส้นตรง ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการจัดสรรงาน โดยเน้นการสร้างตัวแบบและการคํานวณหาผลลัพธ์ เพื่อ
ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกจิ 

Study data analysis to decision making in business.  Main topics are sampling and 
sampling distributions, hypothesis testing, simple linear regression and multiple regression, 
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linear programming models, transportation models, assignment models.  This course 
emphasizes on building models and solving   problems for business decision making. 

 
130-215  ธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                 3 (3-0-6)
    (International  Business) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ความรู้พ้ืนฐานธุรกิจระหว่างประเทศ และสภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การเมืองและกฎหมาย  เครื่องมือนโยบายการค้า การเปลี่ยนแปลงและรูปแบบการค้า
ระหว่างประเทศ การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ กฏเกณฑ์ทางการค้าระหว่างประเทศ  การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศและการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 
 International dimensions of  business : international  business  environments 
(economic, social, cultural, political  and  legal); policies, rules and regulations of 
international trade and foreign direct  investment; regional  economic  integration; foreign  
markets  entry and  international  business  operations. 
 
130-217   ธรุกิจอัจฉริยะ     3 (3-0-6) 
              (Business Intelligence) 
   วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี 
 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่การทํางานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การฝึก
ปฏิบัติสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักการธุรกิจอัจฉริยะเชิง
ธุรกิจ ความต้องการสําหรับธรุกิจอัจฉริยะเชิงธุรกิจ การทํางานร่วมกันของวิธีการทางธุรกิจอัจฉริยะ วิธีการ
ทางธุรกิจอัจฉริยะ การจัดการประสิทธิภาพขนาดใหญ่ การจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ การจัดการข้อมูลเพื่อ
ธุรกิจอัจฉริยะ การเก็บข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อธุรกิจอัจฉริยะ 
  Components of computer system; the functions of hardware and software; data 
communication and computer networking; multimedia technology; Internet and its 
application; practice data retrieving; Business information system development, 
business intelligence concepts.  Requirement for business intelligence, articulating a 
business intelligence solution, business intelligence methodology, enterprise 
performance management, managing business activities, data management for business 
intelligence, analytical data storage and decision support systems for business 
intelligence. 
 
130-302   กฎหมายธุรกิจ             3 (3-0-6) 
   (Business Law) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ความหมายและลักษณะทั่วไปของสัญญา หนี้ละเมิดและกฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญาที่สําคัญ ๆ 
เกี่ยวกับธุรกิจ เช่น ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหน้าประกันภัย ต๋ัวเงิน 
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เช็คและความผิดเกี่ยวกับเช็ค หุ้นส่วนและบริษัทและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีอากร เป็นต้น 
 Meaning   and nature of juristic acts and contracts. Laws relating to sale, exchange, 
gifts, hire of property and hire-purchase, agency, brokerage, loan, and negotiable instruments. 
Laws  regarding the organization, operation and liquidation of partnerships, limited 
companies and public companies, intellectual property, labor, and taxation.  
 
130-303  การภาษีอากร 1        3(3-0-6) 
   (Taxation 1) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ความหมาย วัตถุประสงค์ และลักษณะการภาษี โครงสร้างของกฎหมายภาษี การจําแนกประเภทภาษี
อากร หลักเกณฑ์และการจัดเก็บภาษีอากร ได้แก่ ภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี เงินได้นิ ติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีการรับมรดก ตามประมวล
รัษฎากร ความรับผิดชอบและจริยธรรมในการเสียภาษใีห้ครบถ้วนถูกต้อง 

The definition, objective and characteristic of taxation; the structure of taxation; 
classification of tax law; principles and procedures in practice about personal income tax, 
corporate income tax, value added tax, specific business tax, stamp duty, withholding tax, 
inheritance tax; the responsibilities and ethics in deal with tax payment. 

 
130-403  การออกแบบนวัตกรรม                       3 (3-0-6) 
   (Design Thinking Studio) 

   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

กลยุทธ์และกระบวนการเพื่อพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการบริการที่
สร้างสรรค์ เพื่อการเพิ่มมูลค่า กระบวนการออกแบบนวัตกรรม ได้แก่ การทําความเข้าใจ ตีความปัญหา พัฒนา
ความคิด พัฒนาต้นแบบ และการทดสอบ 

Strategies and procedure to solve problem creatively and develop product and 
services that value added. Design process that create innovation through interpret, define, 
ideate, prototyping and experiment. 

 
130-404 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพ                                3 (3-0-6) 

(Entrepreneurship and Startup Business) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ คุณลักษณะเฉพาะของผู้ประกอบการ บริบทของการดําเนิน
กิจกรรมการประกอบการ การตระหนักในโอกาสทางธุรกิจ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การจัดหาทรัพยากร 
รูปแบบทางธุรกิจ กิจกรรมของการประกอบการ ภาวะผู้นําและความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม และการ
ออกจากธุรกิจและผลลัพธ์ที่ได้ 

Entrepreneurial motivation, entrepreneurial characteristics, contexts of 
entrepreneurial activity, opportunity recognition, opportunity assessment, acquiring resources, 
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business models, entrepreneurial activities, leadership and social entrepreneurship, exits and 
outcomes.  

 

130-405  การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน       3 (3-0-6) 
   (Strategic Management for Competitiveness)  

   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดพ้ืนฐานและกระบวนการในการพัฒนากลยุทธ์ ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การกําหนดกลยุทธ์ทั้งในระดับองค์การ ระดับหน่วย
ธุรกิจ และระดับหน้าที่ การนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล และการติดตามประเมินผล เพื่อให้
องค์การเกิดความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืน  

Basic concepts and processes in strategy development. The process begin analysis of 
business environment, vision, mission, corporate strategy, business strategy, functional 
strategy, implementation strategic into practice effectively and evaluation. Strategic 
management that provide a strong and sustainable competitive advantage. 

 
131-103  การบัญชีการเงนิ 1        3(3-0-6) 
   (Financial Accounting 1) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน สมการบัญชี วงจรการบัญชี งบการเงินและการนําเสนอ
งบการเงิน หลักและวิธีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชี การปรับปรุงบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด กระดาษทํา
การ การบัญชเีกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ การบญัชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ จรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชี 

Conceptual Framework for Financial Reporting; accounting equation; accounting 
cycle; financial statements and presentation of financial statements; principles and 
procedures of accounting record; adjusting entries and correction of errors; worksheet;  
accounting for inventory; accounting for value added tax; special journal; accounting 
professional ethics. 
 
131-104  การบัญชีการเงนิ 2        3(3-0-6) 
   (Financial Accounting 2) 
 วิชาบังคับก่อน: 131-103  การบัญชีการเงิน 1 

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การบันทึกบัญชีเงินสดย่อย การบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน การบัญชี
เกี่ยวกับต๋ัวเงินและลูกหนี้ สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน การบัญชีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไมห่มุนเวียน ส่วนของเจ้าของ การบัญชีสําหรบักิจการอุตสาหกรรม ระบบใบสําคัญ  
งบกระแสเงินสด   

Bank reconciliation statement; the petty cash account; accounting for investment, 
notes receivables, accounts receivable, estimating the allowance of bad debts, non-current 
assets, depreciation, accounting for natural resources, intangible assets, current liabilities, 
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non-current liabilities, owner’s equity; accounting for manufacturing firms; the voucher 
system; statement of cash flows.  
 
 

131-204   การบัญชีบรหิาร     3(3-0-6) 
              (Managerial  Accounting) 
     วิชาบังคบัก่อน : 131-103 การบัญชกีารเงนิ 1 

การบัญชีบริหารและแนวคิดต้นทุน ต้นทุนงานสั่งทํา ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนช่วง การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของต้นทุน-ปริมาณ-กําไร การวางแผนกําไร งบประมาณยืดหยุ่น ต้นทุนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์ผลต่าง การวัดผลการปฏิบัติงานในองค์กรกระจายอํานาจ การวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง ประเด็นสําคัญ
ต่อการตัดสินใจ 

Managerial accounting and cost concepts; job-order costing; activity-based costing; 
process costing, cost-volume-profit relationship analysis; profit planning; flexible budgets, 
standard costing and variance analysis; performance measurement in decentralized 
organizations; differential analysis; key issues in decision making. 
 

132-203  การเงนิธุรกิจ                          3 (3-0-6) 
             (Business  Finance) 
   วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี 
 หลักการ ทฤษฎี และความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ บทบาทและหน้าที่การจัดการทางการเงิน
ในการวางแผนทางการเงินในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล โดยคํานึงถึงหลักปรัชญาธรรมาภิบาล การคํานวณอัตราส่วน
ทางการเงิน  การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสด  การ
บริหารลูกหนี้การค้า การบริหารสินค้าคงเหลือ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวางแผนกําไร  ค่าของเงินตาม
เวลา  งบจ่ายลงทุน การบริหารเงินทุนระยะสั้นและระยะปานกลาง และนโยบายการจ่ายปันผล  

Principles of business finance.  The role and task of financial management in financial 
planning in digital economy regarding to good governance philosophy. Financial ratios. 
Financial planning and forecasting. Working capital management. Cash management. Account  
receivable management. Inventory management. Break-even analysis and profit planning . 
Time value of money. Capital budgeting . Short-term  and  long-term  financing. Dividend 
policies. 

 
133-202  หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล       3 (3-0-6) 
             (Principles of Marketing and Digital Marketing) 
             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความสําคัญและบทบาทของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล  พฤติกรรมผู้บริโภคใน
ยุคดิจิทัล  การแบ่งส่วนตลาด  การกําหนดลูกค้าเป้าหมาย  ตําแหน่งผลิตภัณฑ์  ส่วนประสมทางการตลาด 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์  การกําหนดราคา  ช่องทางการตลาด  การส่งเสริมการตลาด  การประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ทางการตลาดที่เป็นสื่อดิจิทัล  การเตรียมความพร้อมในการนําการตลาดดิจิทัลมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด  
และการติดต่อสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อสังคม   
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  Importance and role of marketing towards economy and society in the digital era.  
Consumer behavior in the digital era, market segmentation, target group, product positioning. 
Marketing mix of product, price, place, promotion.  Application of digital media as a 
marketing tool, preparation of using digital marketing as a marketing strategy and marketing 
communication through social media. 

 
134-201  หลกัการจัดการ (Principles of Management)                3 (3-0-6) 
    วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าที่ทางการจัดการ ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ อัน
ประกอบไปด้วยการวางแผน การจัดองค์กร การนําและการควบคุม และทบทวนแนวคิดวิวัฒนาการทางการ
บริหารต่างๆ รวมทั้งหน้าที่การบริหารจัดการ การปฏิบัติ ตลอดจนแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่
และร่วมสมัย 
 Introduction to the management function. Theory and fundamental  concepts of 
management including planning, organization, leadership, and control. This class overview 
the evolution of management thought, function, and practice thoroughly that defines the  
current management approaches and emerging management concepts.. 
 
136-301  การจัดการการผลิตและการดําเนนิงาน      3 (3-0-6) 
             (Production and Operation Management) 
   วิชาบังคบัก่อน: ไม่มี 
 ความเป็นมา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการจัดการผลิตและดําเนินงาน หน้าที่ในการผลิตตลอดจน
การดําเนินงานการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ 
การเลือกทําเลที่ต้ัง การวางแผนผังกระบวนการผลิต การพยากรณ์ความต้องการ การวางแผนกําลังการผลิต 
การจัดลําดับงานและตารางการผลิต การจัดการสินค้าคงคลังสมัยใหม่ 
 The evolution, principles, concepts and theories of production and operation 
management. Functions and operations of effective production such as product planning, 
location selection, production planning and control, forecasting of demand, prioritization, 
production scheduling, and modern inventory management. 
 
กลุ่มวิชาชพีเฉพาะ(27 หนว่ยกิต) 
132-302  การจัดการการเงนิ     3 (3- 0-6) 
             (Financial  Management) 
 วิชาบังคับก่อน : 132-203  การเงินธุรกิจ 

แนวทางเพื่อการตัดสินใจทางการเงินสําหรับธุรกิจสมัยใหม่ โดยเน้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้ งบประมาณการ
ลงทุน  โครงสร้างเงินทุน  การจัดหาเงินทุน  นโยบายการจ่ายปันผล  ผลตอบแทนกับความเส่ียง หลักการ
จัดการความเสี่ยง  และการประเมินค่าสินทรัพย์เบ้ืองต้น      

This fundamental course in finance primarily examines financial decision making in 
the modern business. Basic issues include capital budgeting, capital structure, corporate 
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sources of funding, dividend policy, return and risk, principles of risk management, and basic 
valuation of assets.  
 
132-311  ตลาดการเงนิและการลงทนุ        3(3-0-6) 
  (Investment and Financial Market) 
       วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
  ระบบการเงินและโครงสร้างตลาดการเงิน ภาพรวมของตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหนี้ ตลาด
ตราสารอนุพันธ์ และกองทุนรวมเบื้องต้น  ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการคลังและนโยบายการเงิน  ตลาดการเงิน
ระหว่างประเทศและองค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ  การประเมนิข่าวสารข้อมูลในตลาดการเงิน และ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในตลาดการเงิน 
                   Financial system and financial structure, overview of equity market, debt 
market, derivertive market and mutural find. Study of fiscal and financial policies, 
international financial market and internation financial institutions. Evaluate information of 
financial market and fundamental knowleges of rules and regulations in financial market. 
 
132-312   การวางแผนการลงทนุ      3(3-0-6) 
       (Investment Planning) 
       วิชาบังคบัก่อน :  ไม่มี 
           แนวคิดเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนลงทุน การประเมินมูลค่าเบ้ืองต้นในตราสารทุน 
ตราสารหนี้  ศึกษาการจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์และความรู้พ้ืนฐานในการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์  กล
ยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์  ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน  
การวัดผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ด้วยมาตรวัดชนิดต่างๆ 

The concept of investment and investment planning, debt and equity valuation, 
allocation fund on securities and basic knowledge of portfolito management, strategy to 
manage portfolio. Also study on data analysis for investment decision and  measurement 
methodology of portfolio return. 
 

132-314   การลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวม       3(3-0-6) 
       (Debt Instrument amd Mutual Fund Investment) 
       วิชาบังคบัก่อน :  :  ไม่มี 
           ลักษณะของตราสารหนี้ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทน การ
วิเคราะห์ตราสารหนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและราคา ศึกษาถึงลักษณะและประเภทของ
กองทุนรวม ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมแต่ละประเภท การวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการลงทุนในกองทุนรวม 
 Debt instrument, risk on investment in debt instrument, gap between return on 
investment, debt instrument analysis, relationship between price and rate of return. 
Furthermore, focusing on mutual fund, risk and return of each mutual funds and decision 
analysis for investment in mutual funds.  
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132-315 พื้นฐานการวางแผนการเงิน        3(3-0-6) 
(Foundation in Financial Planning)   

    วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการการวางแผนการเงิน เครื่องมือทางการเงินสําหรับบริหารสภาพคล่องส่วน

บุคคล มูลค่าเงินตามเวลา การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและข้อมูลพ้ืนฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การคํานวณและชําระ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  การทําความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณสําหรับนักวางแผนการเงิน   

Fundamental financial planning, financial tools for personal liquidity, time value of 
money, financial data analysis of personal loan, knowledge and fundamental data of 
personal taxes, calculation of personal taxes payment, financial ethic for financial planners. 

 
 

132-316 นวัตกรรมการเงินและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเงิน      3(3-0-6) 
       (Financial  Technology Application and Innovation) 
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ตลาดการเงินหรือบริการใดๆที่เกี่ยวกับการเงิน นวัตกรรมการเงิน ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เช่น  การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์หรือทําธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่   
โดยใช้โปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์  สมาร์ทโฟน  หรือสื่ออื่นๆ ที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต  การใช้เทคโนโลยี
ออนไลน์ หรือโปรแกรมออนไลน์ เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่จําเป็นต่อการวางแผนและตัดสินใจลงทุน การศึกษา
เกี่ยวกับความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีทางการเงินสําหรับบุคคลและแนวทางป้องกันความเสี่ยง 

The used technologies to facilitate and increase efficiency of money market or any 
financial transaction such as, financial software or application for decision analysis on 
investment or practice of modern financial transaction with PC, Tablet, Smartphone or any 
other equipments. Study of  online technology in financial planning and investment, risks of 
financial technologies for personal and risk management.  
 
132-403  การวิเคราะห์งบการเงนิ                   3(3-0-6) 
            (Financial Statement Analysis) 
   วิชาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
             ความหมายและความสําคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน ขั้นตอนและวัตถุประสงค์ของการ
วิเคราะห์งบการเงิน  การวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุน โดยวิเคราะห์แบบย่อส่วน 
แนวโน้ม และอัตราส่วนต่างๆ  ประเด็นในการวิเคราะห์สินทรัพย์  หนี้สิน  ส่วนผู้ถือหุ้น  รายได้ รายจ่าย  และ
กําไร   การวิเคราะห์งบการกระแสเงินสด   การนําผลการวิเคราะห์เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจทาง
การเงิน   และ การประเมินมูลค่าธุรกิจ 
                 Meaning  and significance of financial statement analysis ; purpose and 
procedure of common size statement, trend analysis and ratio analysis in financial 
statement, including balance sheet and earnings statement, analysis of issues concerning 
asset, liability, shareholders’ equity, revenue, expenditure, profit, and cash flow statement.  
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The results of the analysis are also to apply for  planning and decision making as well as 
business valuation 
 
132-408   การวิเคราะห์ตราสารอนพุันธ ์  3(3-0-6) 
        ( Analysis of Derivatives) 
      วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี 
        ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สิทธิอนุพันธ์  การศึกษาทฤษฏีการกําหนดราคาตรา
สารอนุพันธ์  รวมทั้งการออกแบบกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพือ่ เก็งกําไร หรอื ป้องกันความเสี่ยงได้ โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป 
  Fundamental knowledge of  Futures and Forward  contracts, Options , Warrants 
and Swaps. Discussion includes derivatives pricing models and selection of appropriate 
strategies for speculating or hedging by software and application programmes. 
132-409   การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย    3(3-0-6) 
       (Risk and Insurance Management) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
          ลักษณะการเสี่ยงภัยและความเสียหายทางการเงินที่อาจจะเกิดแก่บุคคลทั่วไป ธุรกิจ และองค์กรต่าง ๆ 
ประเภทของความเสียหายที่เกิดขึ้น การจัดการความเสี่ยงภัย หลักการประกันภัยและข้อพิจารณาในการ
ประกันภัย ชนิดของกิจการที่ควรเอาประกันภัย ความจําเป็นที่ต้องมีการประกันภัย วิธีในการทําประกันภัย 
การประเมินค่าใช้จ่ายในการทําประกันภัย การเลือกบริษัทประกันภัย ชนิดและประเภทของการประกันภัย 

Aspect of risk and financial damage that individuals, firms, and organizations could 
confront. Topics include: damage types, risk management, insurance principles, insurance 
criteria, types of insured firms, need for insurance, methods of insurance acquirement, cost 
estimation of insurance acquirement, insurance company selection, categories and types of 
Insurance.         
 
กลุ่มวิชาชพีเลือก (15 หนว่ยกิต) 
 
130-211   การเงนิส่วนบคุคล   3 (3-0-6) 
              (Personal Finance)   
   วิชาบังคบัก่อน:  ไม่มี 
               ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล รู้จักหาเงิน ออมเงิน ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
และการเลือกลงทุนที่เหมาะสม การกําหนดเป้าหมายทางการเงิน ความรู้เรื่องมูลค่าเงินตามเวลาเพื่อการ
วางแผนการเงิน  การจัดทําและวิเคราะห์งบการเงินส่วนบุคคล  การบริหารเงินสดและหนี้ส่วนบุคคล   การ
วางแผนภาษีส่วนบุคคล   การจัดการความเสี่ยงภัยและการวางแผนประกันภัย   การลงทุนทางตรงและ
ทางอ้อม  การวางแผนชีวิตเพื่อวัยเกษียณ 
      Personal financial planning .  Learn  how to  earn ,  save and spend money 
efficiently to make good financial choices.  The goal of   personal financial   planning.  The 
concept of the time value of money impacts personal finance.  Preparing and   analyzing  
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personal  financial  statement . Personal cash budget and debt  management . Personal tax  
planning.  Risk manangement an insurance  planning. Direct and indirect  personal  
investment . Retirement   plan.  
 

130-212   การลงทุนในตลาดเงนิและตลาดทุน   3 (3-0-6) 
              (Investment in Money  Market  and  Capital  Market)   
   วิชาบังคบัก่อน:  ไม่มี 
               ระบบและกลไกของตลาดการเงินและหลักการลงทุนเบื้องต้น ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับตราสารทุน  
ตราสารหนี้ กองทุนรวม และตราสารอนุพันธ์ การลงทุนในตลาดตราสารทุน การซื้อขายหลักทรัพยแ์ละการ
ชําระราคาหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ การลงทุนในตราสารหนี้ บทบาทและประโยชน์ของ
ตลาดตราสารหนี้ การลงทุนในตลาดการเงินระหว่างประเทศ  ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์  การวางแผนการลงทุน        
           The  system of  financial  market and  fundamental  of  investment. Basic concepts   
of equity securities, bonds, mutual fund and  derivative securities . Investment in  equity 
market, trading  procedures and settlement of  securities listed in  Stock Exchange of  
Thailand ( SET and MAI ).  Investment in Bond Market (ThaiBMA).  Roles and benefits of bond 
market.  Investment in   international  financial markets.  Risk  and  return  of  securities . 
Investment  planning .   
 
130-402   เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยขีดความสามารถในการแข่งขัน         3 (3-0-6) 
               (Microeconomics of Competitiveness) 
                   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  หลักทั่วไปของขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ ภูมิภาคและบริษัท/หน่วยธุรกิจ 
องค์ประกอบของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ความสําคัญของการพัฒนามูลค่าเชิงการแข่งขัน
ของทรัพยากรที่มีอยู่ การพัฒนาสถาบันที่เกี่ยวข้องและนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับการส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน การส่งเสริมให้ธุรกิจและหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาว ภายใต้หว่งโซ่มูลค่าและระบบการบริหารจัดการแบบคลัสเตอร์ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันและการพัฒนาดัชนีบ่งชี้ด้าน
ความก้าวหน้าทางสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของ 

             The Principle of competitiveness for a nation, region and firm/business unit the 
determinants of competitiveness, the importance of adding competitive value to the existing 
endowment, the development of related institution and public policy in supporting the 
capacity building of competitiveness, promoting firms and other organizational entities to 
participate in creating a long-term productivity under the cluster management model in 
different industries in order to lend to development of competitiveness and Social Progress 
Index according to United Nations’ Sustainable 
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132-304   การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
        (International   Finance and Banking)  
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวโน้มและโอกาสในการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ความสาํคัญของการเงินและการธนาคาร
ระหว่างประเทศ การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ วิธีการชําระเงินระหว่างประเทศ 
ตลาดเงินและตลาดทุนระหว่างประเทศ ระบบปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ดุลการค้าและดุลการชําระเงิน
ระหว่างประเทศ ตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน และอื่นๆ 

Trend and opportanity in international business, the important of international 
finance and banking the operation of international bank in commercial bank, International 
payment method the internation money and capital market, the international monetary 
system Balance of trade and balance of payment Forcasing Forign Exchange  Rate and etc.   

 
132-310   การจัดการสินเชื่อ 3 (3-0-6) 

     (Credit Management)   
              วิชาบังคับก่อน : 132-203 การเงนิธรุกิจ 
      สินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ  ชนิดของสินเชื่อต่าง ๆ  สินเชื่อผู้บริโภค สินเชื่อการค้า การรวบรวมข้อมูล
เพื่อใช้ในการพิจารณาให้สินเชื่อทุกชนิด แหล่งที่มาของข้อมูลต่าง ๆ เพื่อกําหนดวงเงินและอัตราดอกเบี้ย  การ
พิจารณาโครงการเงินกู้  การควบคุมและติดตามหนี้  การจัดเก็บหนี้และการแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา  และลําดับขั้น
การเก็บหนี้ตามกฎหมาย 
               Credit  in  economic system .The  various types of credit such as consumer credit 
and commercial credit. Source of data for loan decision process, collection policies and 
credit control. 
 
132-313  สถิติเพื่อการตัดสินใจทางการเงิน                                   3(3-0-6) 
      (Statistic for Financial Decision) 
   วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี 
 เครื่องมือเชิงปริมาณที่จําเป็นสําหรับการตัดสินใจทางการเงิน เนื้อหาวิชาครอบคลุม มูลค่าของเงินตาม
เวลา การวิเคราะห์มูลค่ากระแสเงินสด สถิติเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ทางการเงินและการลงทุนภายใต้เนื้อหา 
ความน่าจะเป็น ตัวแปรเชิงสุ่ม การแจกจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน สหสัมพันธ์และการถดถอย 
 Quantitative tools necessary for financial decisions.  Time value of money, discounted 
cash flow analysis, basic statistics, investment and financial applications of probability, 
random variable and probability distribution, sampling and estimation, hypothesis testing, 
correlation and regression. 
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132-402  การวาณิชธนกิจ 3(3-0-6) 
      (Investment Banking) 
   วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี 
  ความหมายความสําคัญและประเภทของกิจกรรมวาณิชธนกิจ โครงสร้างทางการเงินและการวิเคราะห์
ธุรกิจ การประเมินค่าของธุรกิจประเภทต่าง ๆ   การเป็นทีป่รึกษาทางการเงิน การทํา IPO บทบาทและขั้นตอน
การเข้าซื้อขายในตลาดรอง การระดมทุนโดยการออกตราสารต่าง ๆ   การรับประกันการจัดจําหน่าย การ
บริหารกองทุน หลักการควบและการรวมกจิการ และการทํา Securitization  
             Definition, importance and investment banking activities. Topics cover financial 
structure, business analysis, business appraisal, financial advising, initial public offering (IPO), 
secondary market trading, debt capital market activities, underwrite with distribution and 
securitization management. 
 
132-407  สัมมนาการจัดการการเงนิ                               3(3-0-6) 

  (Seminar in Financial  Management)  
  วิชาบังคับก่อน : 132-203 การเงินธุรกิจ 

 กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินต่าง ๆ  ของธุรกิจและนํามาวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหาใน
แต่ละกรณีศึกษา โดยการนําเอาเทคนิคต่าง ๆ  ที่ได้เรียนมาใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา โดยเป็นการให้
นักศึกษารู้จักการทํางานร่วมกันและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ทางด้านการเงินที่เกี่ยวกับกรณีศึกษานั้นๆ 
            Cases study and issues in financial management. The course encourages  students to 
apply their knowledge to analyze and solve actual business problems and  using case 
studies for decision making. The students are encouraged to participate the discussion.    
 
132-410   การวิเคราะห์และประเมนิโครงการทางด้านการเงิน     3(3-0-6) 
       (Project  Analysis and  Evaluation)    
      วิชาบังคับก่อน : 132-203 การเงินธรุกิจ 

   การวิเคราะห์และประเมินกรณีศึกษาทางด้านการเงิน โดยใช้เครื่องมือและโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
การเงิน เช่น การประมาณการงบกําไรขาดทุน  งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกระแสเงินสด ตลอดจน
เทคนิคทางการเงิน ในการหา ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ดัชนีกําไร อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ของโครงการ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ ตลอดจนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ  เพื่อ
การประเมินโครงการลงทุนของธุรกิจประเภทต่างๆ  โดยใช้กรณีศึกษา 

               An analysis, and an evaluation of financial project with the softwares or 
application programmes and financial tools such as pro forma statement of profit and loss 
statement, balance sheet, and cash flow statement. Financial techniques ; payback period, 
net present value(NPV),  profit index(PI),  internal  rate of return(IRR), sensivities analysis and 
feasibilities for decision making by using case study .  
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132-411   การประเมนิอสงัหาริมทรพัย์                            3(3-0-6)        
                (Real Estate Appraisal) 
    วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยศึกษาองค์ความรู้หลักของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ลักษณะและ
ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ กลไกของการบริหารโครงการ การพัฒนาแบบจําลองในการลงทุน  แนวคิดในการ
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยและข้อกําหนดที่มีผลต่อการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ และความ
เข้าใจในการหาแหล่งทุนสําหรับการลงทุนและการบริหารองค์กร 
 Real estate investment. Study major components knowledges of the real estate 
industry, types and qualification of real estate, the mechanics of undertaking projects, 
development of financial models for investments, concept and factors of real estate 
valuation, rule and regulation related to make a decision on real estate valuation, an 
understanding of how firms obtain capital for their projects, and how to manage enterprises. 
 

 
132-413   การวางแผนและการควบคุมทางการเงนิ           3(3-0-6)  
       (Financial Planning and Control) 
      วิชาบังคบัก่อน : 132-203 การเงินธรุกิจ 
                 ขั้นตอนและวิธีการวางแผนทางการเงินของโครงการธุรกิจ   ความเป็นไปได้ของโครงการ     การ
ควบคุมและการประเมินผลโครงการ    โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือทางการเงิน  เช่น  วิธีการพยากรณ์ทางการ
เงินจากการวิเคราะห์งบการเงิน   การวางแผนรายได้ และควบคุมรายจ่าย    การจัดทํางบประมาณเงินสด   
งบกําไรขาดทุนล่วงหน้า  และผลตอบแทนจากการลงทุน 
                   Methodologies   for   financial  planning   , project  feasibilities  , financial 
control and   project  evaluation  by  using   financial  technique   and  tools  such  as   
forecasting  income  and   expenses  control  from  financial report  analysis  ,  cash budget ,  
profit  budget  and  return on  investment. 
 
 132-416  การประกันวินาศภัย การประกันชีวิตและสขุภาพ 3(3-0-6) 
      (Casualty Insurance, Life and Health Insurance) 
       วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี 
    แนวคิดของการประกันภัย การประกันชีวิตและสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ การประกันภัยรถยนต์ 
การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด กฎหมายลักษณะการ
ประกันภัย รวมถึงเงื่อนไขกรมธรรม์ ความคุ้มครอง เบี้ยประกันภัย ทุนประกัน การประเมินความเสียหายในที่
เกิดเหตุ การประสานงานกับบริษัทประกันภัย และวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

Concept of life and health insurance, accident insurance, automobile insurance, fire 
insurance, marine insurance, miscellaneous insurance, insurance laws, insurance policies, 
protection, premium rate, sum insured, scene damage assessment, coordinating with the 
insurance company, and compensation and claim filing.     
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132-418  ศึกษาเฉพาะด้านการเงิน          3 (3-0-6 ) 
    (Special Topics in Finance) 
       วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี  

ค้นคว้าหัวข้อทางการเงินที่นักศึกษาสนใจ เรียนรู้การคิด และวิเคราะห์ปัญหาปัจจุบัน โดยอาศัยข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ 

Research interesting topics in Finance. Studying, thinking and problem analyzing 
current topics from external sources. 
 
132-419   การเงนิสําหรบัธุรกิจสตาร์ทอพัและวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  3(3-0-6) 
       (Finance For Startup Business and SMEs) 
       วิชาบังคบัก่อน : 132-203 การเงนิธรุกิจ 
  การวางแผนทางการเงินในการดําเนินกิจการสําหรับธุรกิจสตาร์ทอัพและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  การศึกษาความรู้พ้ืนฐานทางการเงินเพื่อการจัดเตรียมรายงานทางการเงิน เช่น การจัดหาเงินทุน
จากแหล่งภายนอก การศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงการวางแผนทางการเงินเพื่อ
พัฒนาธุรกิจเกิดใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน   
 Finacial planning of start-up business and SMEs. It  provides the practical business 
knowledge needed to start-up business and to prepare the financial report analysis for 
financial management such as external financing. The study on project financial fesibility, 
financial planning and management for sustainable growth of Start-up Business and SMEs. 
 
132-420  คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial science)    3 (3-0-6 ) 

การคาดคะเนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การจําลองเหตุการณ์ในอนาคตให้เป็นเหตุเป็นผลใน
รูปของการเงิน ผ่านการพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์มาประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจ โดยคิดถึงความไม่
แน่นอนของเหตุการณ์ และสามารถที่จะวิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีต ประเมินความเสี่ยงในปัจจุบัน และสร้าง
แบบจําลองคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพื่อนํามาใช้ในธุรกิจประกัน  

Risk forcasting and future situation modeling in financial form by using mathematic 
model to evaluate business situation uncertainty. Past occurrence analysis and current risk 
evaluation to create future occurrence model for using in insurance and assurance business.        

130-490   เตรียมสหกิจศึกษา                       1(1-0-2) 
               ( Co-operative Education Preparation) 
            วิชาบังคับก่อน :  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 หรือเทียบเทา่ 
 หลักการปฏิบัติตนในการทํางานในองค์กร ความรู้เบ้ืองต้นในการทํางาน หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ทัศนคติที่เหมาะสมในการทํางาน การนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 Conducting  principle of working in organization, duties, and responsibilities. 
Appropriate working attitudes. Application of  theories into work. 
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130-491 สหกิจศึกษา 1         5 (0-30-0) 
            (Co-operative Education 1) 
           วิชาบังคับก่อน : 130-490 เตรียมสหกิจศึกษา 
            นักศกึษาชั้นปทีี่ 3,4 หรือเทียบเท่า 
             การปฏิบัติงานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ในสถานประกอบการซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของภาควิชา
เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
             Work integrated learning in business sector for 16 weeks(workplace). 
 
130-492 สหกิจศึกษา 2           5 (0-30-0) 
 (Co-operative Education 2) 
           วิชาบังคับก่อน : 130-491 สหกิจศึกษา 1 
 การปฏิบัติงานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ในสถานประกอบการซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของภาควิชา
เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏบัิติงาน 
             Work integrated learning in business sector for 16 weeks(workplace). 
 
 3.1.5.3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี(6 หน่วยกิต) 
              

               นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสยามไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจาํตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
             3.2.1  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ลําดับ ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียงจาก
สูงสุดไป
ต่ําสุด) 

สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์)  

ผลงานทางวิชาการ อาทิ ตํา
รา,งานวิจัย, บทความ

วิชาการ 
(เรียงตามหลักบรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

 

1 - อาจารย์สุรชัย  ภัทรบรรเจิด 
 

310180070xxxx บธ.ม 
วศ.บ 

(การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 
(อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2534 

 

12 12 สุรชัย ภัทรบรรเจิด. (2559). การจัดการ
สภาพคล่องทางการเงินสําหรับ
ผู้ประกอบการSMEs ภายใต้วิกฤติ
เศรษฐกิจโลก.วารสาร MBA-KKU 
Journal, 9(1), 281-303. 
สุรชัย ภัทรบรรเจิด. (2560). นโยบาย
จ่ายหุ้นปันผลแบบกําหนดสัญญาสําหรับ
ผู้ประกอบการ. วารสารสยามวิชาการ, 
18(1/30), 54-71. 

2 - อาจารย์สมชัย  เอื้อวิบูลย์ทรัพย์ 310210113xxxx M.B.A 
บธ.บ 

(Finance) Oklahoma City University, USA 2538 
(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2527 

12 12 สมชัย เอื้อวิบูลย์ทรัพย์ และปรัชญา  
ปิ่นมณี.  (2561).  การทดสอบความเปน็
เหตุและผลแบบแกรนเจอร์ระหว่าง
อัตราดอกเบี้ยกับการตัดสินใจศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีและต่ํากว่า. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและ
ระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและการ
บัญชี. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

3 - อาจารย์สมชาย เบ็ญจวรรณ์ 373010048xxxx ปร.ด. 
บธ.ม 
ค.บ. 

(วัฒนธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2555 
(การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม 2536 

(คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์) วิทยาลัยครูนครปฐม 2534 

12 12 สมชาย เบ็ญจวรรณ์ และประเสริฐศักดิ์ 
คนเพียร. (2559). การทําประกันชีวิต
และการวางแผนการเงินของพนักงาน
องค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. 
ใน มหาวิทยาลัยสยาม, การประชุม
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วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 : เศรษฐกิจ
ดิจิทัลในบริบทของวิสาหกิจเริ่มต้น 
(หน้า 134-144). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยสยาม. 
สมชาย เบ็ญจวรรณ์ และปรัชญา ปิ่น
มณี. (2561). การทดสอบสมมติฐานการ
บริโภคสินค้าคงทนในอดีตส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อการบริโภคสินค้าคงทนใน
ปัจจุบัน. วารสารสยามวิชาการ, 
19(1/32), 1-18. 

4 - อาจารย์วิมล ประคัลภ์พงศ์ 310160059xxxx บธ.ม 
B.Sc. 

(การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม 2535 
(Geology) University of Baroda, India. 2524 

12 12 รุ่งโรจน์ สงสระบุญ, วิมล ประคัลภ์พงศ์ 
และสมชัย เอื้อวิบูลย์ทรัพย์. (2561). 
สมรรถนะวิชาชีพคณะบริหารธุรกิจ 
สาขาการเงินและการธนาคาร. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 
เรื่อง “Changing Era: What’s 
happening in Arts & Design in 21St 
Century? เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่
ศตวรรษที่ 21” (หน้า 82-92). 
กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการวิจัย และ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์. 

5 - อาจารย์อาภรณ์  นุชาชาติพงศ ์ 310200156xxxx บธ.ม 
บธ.ม 
บธ.บ 

(การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2539 
(บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545 
(บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525 

12 12 อาภรณ์ นุชาชาติพงศ์ และปรัชญา ปิ่น
มณี. (2558). การทดสอบความสัมพันธ์
เชิงเหตุภาพระหว่างราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
กับราคาทองคํา. วารสารสยามวิชาการ, 
6(1/26), 74-88. 
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3.2.2  อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ลําดับ ตําแหน่ง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียงจาก
สูงสุดไป
ต่ําสุด) 

สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์)  

ผลงานทางวิชาการ อาทิ ตํารา,
งานวิจัย, บทความวิชาการ 
(เรียงตามหลักบรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

 

1 - อาจารย์สุรชัย  ภัทรบรรเจิด 
 

310180070xxxx บธ.ม 
วศ.บ 

(การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 
(อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2534 

 

12 12 สุรชัย ภัทรบรรเจิด. (2559). การจัดการ
สภาพคล่องทางการเงินสําหรับ
ผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้วิกฤติเศรษฐกิจ
โลก. วารสาร MBA-KKU Journal, 9(1), 
281-303. 
สุรชัย ภัทรบรรเจิด. (2560). นโยบายจ่าย
หุ้นปันผลแบบกําหนดสัญญาสําหรับ
ผู้ประกอบการ. วารสารสยามวิชาการ, 
18(1/30), 54-71. 

2 - อาจารย์สมชัย เอื้อวิบูลย์ทรัพย์ 310210113xxxx M.B.A 
บธ.บ 

(Finance) Oklahoma City University, USA 2538 
(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2527 

12 12 สมชัย เอื้อวิบูลย์ทรัพย์ และปรัชญา  ปิ่น
มณี.  (2561).  การทดสอบความเป็นเหตุ
และผลแบบแกรนเจอร์ระหว่างอัตรา
ดอกเบี้ยกับการตัดสินใจศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีและต่ํากว่า. ใน การประชุม
วิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติด้าน
บริหารธุรกิจและการบัญชี.    

3 - อาจารย์สมชาย เบ็ญจวรรณ์ 373010048xxxx ปร.ด. 
บธ.ม 
ค.บ. 

(วัฒนธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2555 
(การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม 2536 

(คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์) วิทยาลัยครูนครปฐม 2534 

12 12 สมชาย เบ็ญจวรรณ์ และประเสริฐศักดิ์ คน
เพียร. (2559). การทําประกันชีวิตและการ
วางแผนการเงินของพนักงานองค์กรเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร. ใน มหาวิทยาลัย
สยาม, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
6 : เศรษฐกิจดิจิทัลในบริบทของวิสาหกิจ
เริ่มต้น (หน้า 134-144). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยสยาม. 
สมชาย เบ็ญจวรรณ์ และปรัชญา ปิ่นมณี. 
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(2561). การทดสอบสมมติฐานการบริโภค
สินค้าคงทนในอดีตส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
การบริโภคสินค้าคงทนในปัจจุบัน. วารสาร
สยามวิชาการ, 19(1/32), 1-18 

4 - อาจารย์วิมล ประคัลภ์พงศ์ 310160059xxxx บธ.ม 
B.Sc. 

(การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม 2535 
(Geology) University of Baroda, India. 2524 

12 12 รุ่งโรจน์ สงสระบุญ, วิมล ประคัลภ์พงศ์ และ
สมชัย เอื้อวิบูลย์ทรัพย์. (2561). สมรรถนะ
วิชาชีพคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและ
การธนาคาร. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “Changing Era: 
What’s happening in Arts & Design in 
21St Century? เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์
สู่ศตวรรษที่ 21” (หน้า 82-92). กรุงเทพฯ: 
ศูนย์บริการวิจัย และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

5 - อาจารย์อาภรณ์  นุชาชาติพงศ ์ 310200156xxxx บธ.ม 
บธ.ม 
บธ.บ 

(การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2539 
(บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545 
(บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525 

12 12 อาภรณ์ นุชาชาติพงศ์ และปรัชญา ปิ่นมณี. 
(2558). การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุ
ภาพระหว่างราคาน้ํามันเชื้อเพลิงกับราคา
ทองคํา. วารสารสยามวิชาการ, 6(1/26), 
74-88. 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม การฝกึงาน และสหกิจศึกษา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  หลักสูตรการเงินและการลงทุน   กําหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน
รายวิชาสหกิจศึกษา หรือฝึกงาน(กรณีคุณสมบัติไม่ครบต่อการไปสหกิจศึกษา)  ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ม
วิชาเอกเลือก  เพื่อให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางานจริง 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้.- 

1. มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ 
ความจําเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากย่ิงขึ้น 

2. บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนําไปปฎิบัติงาน และแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานประกอบการได้ 
5. มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

  4.2  ช่วงเวลาจัดประสบการณ์ภาคสนาม 
  นักศึกษาที่เรียนรายวิชาสหกิจศึกษาต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ ช้ันปีที่ 4 และสามารถไป 
สหกิจศึกษาหรือฝึกงาน ในภาคฤดูร้อน   และต้องไม่เรียนรายวิชาอื่นใดในช่วงเวลาเดียวกันนั้น 

  4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยมีช่ัวโมงปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 30 
ช่ัวโมง/สัปดาห์  หรือฝึกงานไม่ตํ่ากว่า 320 ช่ัวโมง 
 
5.  ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

-ไม่ม-ี 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

บัณฑิตของหลักสูตรการเงินและการลงทุน มีความรู้และมีความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียน เป็นผู้รับ
ใบอนุญาตนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  หรือ  ใบอนุญาตที่ปรึกษาวางแผนทางการเงิน หรือ  นายหน้าหรือ
ตัวแทนประกันภัย  และสามารถปฏิบัติงานโดยมีความซื่อสัตย์  โปร่งใส  มีจรรยาบรรณ ในการประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์  และมีการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  โดยคํานึงถึงส่วนรวม
และสังคม 

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบ่ัน 
ซื่อสัตย์และทําหน้าที่เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ยึดมั่นในความ
ถูกต้อง รู้คุณคา่และรักษาความเป็นไทย เพื่อสร้างสรรค์สนัติ
สุขอย่างยั่งยืนต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

การสอดแทรกจริยธรรม  จรรณยาบรรณวิชาชีพ
ทางด้านการเงินและการลงทุนในวิชาเรียน เช่น วินัยใน
ความตรงต่อเวลา การวิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริง และแสดงความเห็นอย่างซื่อสัตย์ และเป็น
กลาง  ไม่คํานึงถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตน 

2) มีความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถนําไปสอบใบประกอบ
วิชาชีพด้านการวางแผนทางการเงินและด้านอื่นๆ หรือนําไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในวิชาชีพ หรือศึกษาต่อใน
ระดับสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเอง ชุมชนและสังคม  
ได้เป็นอย่างดีพร้อมทักษะการเรียนรู้ตลอดชิวิต  

จัด ให้ มี ก ารวางแผนหรือป ฎิ บั ติ งานจํ าลองทาง
อินเตอร์ เน็ตผ่านห้องปฎิ บั ติการทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย    เช่น  การฝึกฝนลงทุนในหุ้นจําลอง 
การแข่งขันวางแผนการลงทุน  การอบรมความรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน การจัดสอบเพื่อ
รับใบอนุญาตทางการเงิน 

3) คิดเป็น ทําเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
ระบบและเหมาะสมต่อสถานการณ์อย่างมีเหตุผลและบูรณา
การศาสตร์ต่างๆเพื่อแก้ไขสังคมอย่างเป็นระบบและมีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 และสามารถพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การ
เป็นผู้บริหารในธุรกิจสตาร์ทอัพหรือธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมได้  

จัดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางธุรกิจ  
เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางการ
แก้ไข  โดยใช้หลักวิชาทางการเงินมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหา  การทํากิจกรรมเรียนรู้จากสถาบันพัฒนา
ความรู้ทางด้านตลาดเงินและตลาดทุน โดยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน เช่น 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และสถาบันการเงินต่างๆ ผ่านการอบรมให้ความรู้
ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 

4) มีจิตวิทยาและมีความสามารถทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน มี
ทักษะการบริหารจัดการและทํางานเป็นหมู่คณะ รู้จัก
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน
ได้เป็นอย่างดี 

การมอบหมายให้จัดทํากิจกรรมกลุ่มในห้องเรียนใน
รายวิชาเอก และกิจกรรมนอกห้องเรียนผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก การมอบหมายงาน
ที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่านสื่อออนไลน์ และ
การนําเสนอผลงานที่ได้ศึกษาในรายวิชาเอกบังคับของ
หลักสูตร 

5) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ในการสื่อสาร การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลได้ดี 

การค้นคว้าข้อมูลการเงิน  งบการเงิน  ทาง website  
ซึ่งแสดงผลเป็นทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  รวมท้ังการส่ง
งานทางสื่อออนไลน์ต่างๆ  เพื่อสร้างความสามารถใน
การเรียนรู้ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.   การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีคุณธรรม 
2) มีจริยธรรม 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1) กําหนดให้เป็นวัฒนธรรมในองค์กร ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรมเช่นการเข้าช้ัน
เรียนตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้ เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ 
กระตือรือร้นในการเรียนรู้รวมทั้งลักษณะอันพึงประสงค์ของคนดีการยกย่องผู้ทําความดี 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึง
คุณธรรมที่ต้องการปลูกฝัง มีความขยันอดทน 

4 ) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการปลูกฝัง
บ่มเพาะให้ปรากฏในตัวผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและกรณี
ตัวอย่าง เช่น พฤติกรรมด้านคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม 

6) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณค่าของศิลปะและดนตรี  
รวมทั้งคุณค่าของการมีจิตสาธารณะ 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การการเข้าช้ันเรียนตรงเวลา การแต่งกายตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
2) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคที่เป็นไปอย่าง

สุจริต 
3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่แสดงถึงความมีวินัย ความเป็นผู้นํา 

และผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ 

 2.2  ด้านความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) สามารถอธิบายถึงความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้ 
2) สามารถบูรณาการความรู้พ้ืนฐานในรายวิชาต่างๆ ที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิชาได้ 

หรือนําไปใช้เพื่อการดํารงชีวิตได้ 
2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  เน้นการเรียนการสอนที่เป็น (Active 
Learning)     

2) จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนด้านสังคมโลก
ผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอน  

3) จัดให้มีการเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ และหรือสถานการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง เพื่อให้มีการ
เรียนรู้ทั้งองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ หลักการและทฤษฏีสู่การประยุกต์ในชีวิตประจําวัน 

5) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก โดยคํานึงถึงความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี สู่การประยุกต์ในชีวิตประจําวันอย่างมีความสุข 

6) จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนําเสนองานในรูปแบบการทํารายงาน การนําเสนอ
งานทั้งแบบกลุ่มและหรือเป็นรายบุคคล 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) ให้มีการประเมินตนเองก่อนเรียนและภายหลังการเรียน 
 2) ประเมินโดยการทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา 
 3) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมของรายวิชาทั้งในและนอกห้องเรียน 

4) ประเมินจากผลการการทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนการทํารายงาน หรือการนําเสนอ 
งาน ทั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล  

2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
    2) แสดงออกถึงความใฝ่รู้ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่องใน

รายวิชาที่เรียนได้ 
3) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการ ทฤษฎีและ

กระบวนการต่างๆ ในการคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนได้อย่างเหมาะสม 
2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์
ด้วยเหตุผลเช่นการอภิปรายกลุ่ม จัดสถานการณ์จําลอง 

2) การถาม ตอบปัญหาแสดงความเห็นในชั้นเรียน 
3) จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรง เช่นการฝึกปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ์จากผู้ 

มีประสบการณ์ แล้วนํามาสรุปเป็นสาระความรู้ และนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
      4) จัดการเรียนการสอนแบบ (Problem based learning) ในลักษณะการประเมินสภาพ
ปัญหาที่เกิด กับชีวิตประจําวัน โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) ประเมินจากรายงานการเรียนรู้ 

2) ประเมินจากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความเหมาะสมในการแก้ปัญหา 
 3) ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ต้ังแต่การต้ังคําถาม การสืบค้น การคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

4) ประเมินจากการจัดทําโครงการเพื่อประยุกต์องค์ความรู้ในรายวิชาทักษะที่นํามาใช้ใน
สถานการณ์จริง 

2.4  ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) แสดงออกถึงความใส่ใจทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
   2) สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
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   3) แสดงออกถึงภาวะผู้นําและผู้ตามท่ีเหมาะสม 
2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 
 1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบ การยอมรับความแตกต่างของตนในสังคม 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การทํางานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจ

วัฒนธรรมในองค์กร ในรายวิชาต่างๆ 
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ให้โอกาสให้ผู้ เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยการเรียนรู้ เช่น 

ความสําคัญและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกในการเป็นผู้นํา 

และผู้ตามท่ีดี เช่น การทํางานเป็นกลุ่ม 
 2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกขณะทํากิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 
2) การนําเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) การประเมินความรับผิดชอบ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4) การประเมิน โดยเพื่อนในชั้นเรียน 

2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขหรือใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการ

ดํารงชีวิต 
3) สามารถรู้เท่าทันและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและนําเสนอข้อมูลได้ 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การอ่าน การเขียน 
และการนําเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 

2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การอ่าน การเขียน และการ
นําเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทย 

3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายและ
เหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ใช้คณิตศาสตร์เชิง
ตัวเลขสถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับนําเสนอด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสารด้าน
ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ ผ่านสื่อเทคโนโลยีแบบต่างๆ 

2) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน การนําเสนอ ผลงาน โดยใช้เทคโนโลยี 
4) ประเมินจากการทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาค และการทดสอบปลายภาค 

 
หมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มวิชาแกน  และกลุม่วิชาชีพการเงินและการลงทนุ 
  2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 นักศึกษาต้องมีคุณธรรมจริยธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบ่ัน ซื่อสัตย์และทําหน้าที่เป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษาความเป็นไทย เพื่อสร้างสรรค์สันติสุขอย่างยั่งยืน
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีจิตสํานึก หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม จึงจําเป็นต้องสร้างนิสัยให้เคารพต่อกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆอย่าง
เคร่งครัด    อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาต้องมุ่งเน้นและสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักศึกษามี
การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้  
       1) มีความซื่อสัตย์สุจริต ความเพียร มุง่มั่น มานะ บากบ่ัน 
      2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฏระเบียบขององค์การและสังคม 
       3) เป็นพลเมืองที่เข้มแขง็ ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษาความเป็นไทยและมีจิต
สาธารณะ เพื่อสร้างสรรค์สันติสุขอย่างยั่งยืนต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
      4) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความ
ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้ อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 
           2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 - ประเมินนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียนรตรงต่อเวลาของการส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
 - ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสตูร 
 - ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
 - ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย 
 - ประเมินจากการทํางานร่วมกันของนักศึกษาผ่านการร้องเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2.2  ด้านความรู้ 
           2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ 
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 นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิชาในสาขาการเงินและการลงทุน ซึ่งนักศึกษาต้องใช้ไป
ประกอบอาชีพทั้งในฐานะผู้บริหารมืออาชีพ นักลงทุน ที่ปรึกษาการลงทุนและผู้ประกอบการเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับตนเอง ชุมชนและสังคมพร้อมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้อง
ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
      1) มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการทางวิชาการและวิชาชีพ 
     2) มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
     3) สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเอง 
ชุมชนและสังคม 
     4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและมีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน 
ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
           2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ เน้นหลักการทางทฤษฎี การทดลองในห้องปฏิบัติการทาง
การเงิน การศึกษาค้นคว้า เพื่อประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติภายใต้สภาพแวดล้อมจริง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ ตลอดจนฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั้งในด้านสหกิจศึกษาและการฝึกงาน 
           2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 
        1) การทดสอบย่อย 
       2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
       3) ประเมนิจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
        4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
       5) ประเมนิจากรายวิชาสหกิจศึกษาและการฝึกงาน 
 2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
 2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว  ดังนั้นนักศึกษา
จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญารอบรู้ด้านต่างๆในการสร้างอาชีพด้านการเงินและมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมต่อสถานการณ์อย่างมีเหตุผลและบูรณาการ
ความรู้ด้านต่างๆเพื่อแก้ไขสังคมอย่างเป็นระบบและ สามารถพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งเพื่อก้าวสู่
การเป็นผู้บริหารในธุรกิจสตาร์ทอัพหรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ ไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม 
และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา  ในขณะที่สอนนักศึกษา  อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล 
เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจํา 
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 
         1)  สามารถนําทกัษะในศตวรรณที่ 21 มาคิดวิเคราะห์และระบุปัญหาอย่างมีเหตุผล
และเป็นระบบ 
         2)  สามารถบูรณาการความรู้ด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
         3)  สามารถเปน็พลเมืองที่เข้มแขง็ในการแก้ไขปญัหาและตัดสนิใจได้อย่างเหมาะสม 



62 
 

 

           2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
         1)  กรณศีึกษาทางการเงิน  
         2)  การอภิปรายกลุ่ม 
         3)  การร่วมกิจกรรมกบัตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหนว่ยงานด้านการเงินทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
             2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นี้สามารถทําได้โดยการออกข้อสอบ
และการนํากรณีศึกษาที่ทําให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการ
แก้ปัญหา โดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา  
    ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานในการร่วมอภิปรายในชั้นเรียและผลการปฏิบัติของ
นักศึกษาในกิจกรรมต่างๆ ที่ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
 
 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มา
จากสถาบันอื่นๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะ
ปรับตัวเพื่อสร้างความมั่นคง คุณภาพชีวิต สร้างโอกาส เพิ่มมูลค่าและสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและสังคม ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ เพื่อให้
นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ 
ดังนี้ 
         1)  มีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดี สามารถสร้างโอกาส เพิ่มมูลค่าและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
สันติสุข 
         2)  สามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างความมั่นคง 
คุณภาพชีวิต 
         3)  สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรภายใต้บริบทของชุมชน
และสังคม 
           2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบใช้การสอนที่กําหนดกิจกรรมให้นักศึกษาทํางานเป็นกลุ่ม  การทํางานที่ต้องประสานงานกับ
บุคคลอ่ืน  ค้นคว้าข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืนหรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 
        1)  สามารถทํางานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
         2)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
         3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
        4)  มมีนษุยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกบับุคคลทั่วไป 
         5)  มีภาวะผู้นํา 
   2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
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 ประเมินผลจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นผ่านการอภิปรายในกลุ่มโดยสังเกตุจากความร่วมมือกันของ
นักศึกษาในการทํางานกลุ่มในด้านต่างๆ โดยพิจารณาความรอบคอบในผลงาน ความตรงต่อเวลาในการส่ง
งาน เป็นต้น 
 2.5 ทักษะการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  การสืบค้นและการใช้งาน
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
  2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล   
 นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้. 
        1)  มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการตัดสินใจ 
         2)  สามารถสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการนําเสนอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
        3)  สามารถสืบค้นและใช้งานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลได้อย่าง
เหมาะสม 
        4)  สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมได้
อย่างเหมาะสม 
           2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร 
อาจารย์ผู้สอนมอบหมายกรณีศึกษาทางการตลาดให้นักศึกษาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา โดยค้นคว้าข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ตผ่านระบบสารสนเทศ การใช้โปรแกรมทางการเงิน การสื่อสารผ่านระบบสารสนเทศ โดย
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คอยแนะนําและนักศึกษาร่วมกันคิดวิเคราะห์ 
 2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         1)  ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอ โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตร์ และสถิติที่เกี่ยวข้อง 
         2)  ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย การคิดวิเคราะห์และเหตุผล 
        3)  ประเมินจากทักษะการใช้โปรแกรมทางการเงินด้านต่างๆ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูสู้่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
ความรบัผิดชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง   

หมายเหตุ  กลุม่วิชาศึกษาทั่วไปเป็นการจัดทําโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งเหมือนกันทุกคณะ (ใช้ร่วมกัน) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

 
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน              

101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก           
101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นํา         
101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด              

101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม              

101-106 การเมืองและกฎหมายใกล้ตัว              

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชวีิต           
101-108 หลักตรรกศาสตรแ์ละทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต            
101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ          
101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน           
101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่           
101-112 อารยธรรมศึกษา          
101-113 ทักษะการศึกษา          

101-114 จิตวิทยาทั่วไป          
101-115 สังคมวิทยาเบื้องต้น           
101-116 หลักเศรษฐศาสตร์             
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสอืสาร 
 

101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร              
101-202 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ         
101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น          
101-204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน        
101-205   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ         
101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ        
101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน        
101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน            

101-209 ภาษาจีน 1          
101-210 ภาษาจีน 2         
101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1         
101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2         
101-213 ภาษาเกาหลี 1         
101-214 ภาษาเกาหลี 2         

 
3. กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
 

101-301 ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21            

101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ           

101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน              

101-304 
 

ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม 
และธุรกิจใหม่   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

101-305 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อทุกคน         
101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน              
101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ         
101-308 คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน         
101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม          
101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี           
101-311 เคมีในชีวิตประจําวัน           
101-312 คณิตศาสตร์ในชวีิตประจําวัน         
101-313 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล         
101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม         
101-315 สถิติความน่าจะเป็น         

 
4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสนุทรยีศาสตร ์
 

101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย          
101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต          

101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม           
101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน              
101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดํารงชวึิต              
101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค ์              
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 มีคุณธรรม 
1.2 มีจริยธรรม 

2.1 สามารถอธิบายถึงความรู้  
     ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้ 
2.2 สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐาน 
     ในรายวิชาต่างๆ ที่เรียนกับการ 
     เรียนในสาขาวิชาได้ หรือนําไปใช้ 
     เพื่อการดํารงชีวิตได้ 

3.1 สามารถแสดงออกถึงการคิด 
     วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี 
     เหตุผล 
3.2 แสดงออกถึงความใฝ่รู้ สามารถ 
     ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
     อย่างต่อเนื่องในรายวิชาที่เรียนได้ 
3.3 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และ 
     ใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด 
     หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการ 
     ต่างๆ ในการคิดแก้ปัญหาใน 
     สถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมา 
     ก่อนได้อย่างเหมาะสม 

4.1 แสดงออกถึงความใส่ใจทั้งต่อ 
     ตนเองและผู้อื่น 
4.2 สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีความ 
     รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
4.3 แสดงออกถึงภาวะผู้นําและ 
     ผู้ตามที่เหมาะสม 

5.1 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ 
     อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงตัวเลข 
     หรือใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ 
     สถิติในการดํารงชีวิต 
5.3 สามารถรู้เท่าทันและเลือกใช้ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
     สื่อสารและนําเสนอข้อมูลได้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูสู้่รายวิชา ( Curriculum  Mapping ) 
ความรับผิดชอบในหลักสูตรที่มีผลการเรียนรู้ 5 ด้าน   ในหมวดวิชาเฉพาะ  :  กลุ่มวิชาแกน  และกลุ่มวิชาชีพ การเงินและการลงทุน  แสดงสัญลักษณ์ ดังนี้ 
          ความรับผิดชอบหลัก                                     ความรับผดิชอบรอง 

 
 

จุดมุ่งหมาย 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                   

      กลุ่มวิชาแกน                   

130-104  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   o    o  o o  o   o    

130-204  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ o     o   o o o     o   

130-215  ธุรกิจระหว่างประเทศ       o     o       

130-217  ธุรกิจอัจฉริยะ  o     o o o     o  o   

130-302  กฎหมายธุรกิจ  o     o   o   o    o   

130-303  การภาษีอากร 1                 o  o    

130-405 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน     o o   o o         

130-404  การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพ        o   o   o   o  

130-403  การออกแบบนวัตกรรม                o   

131-103 การบัญชีการเงิน 1                                        o  o    
131-104 การบัญชีการเงิน 2 
 

            o  o    
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
131-204  การบัญชีบริหาร                     o  o    

132-203 การเงินธุรกิจ                           o         o   o     o 
133-202  หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล                   

134-201 หลักการจัดการ             o   o   

136-301 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน             o      

      กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ                   
132-302  การจัดการการเงิน                   

132-311 ตลาดการเงินและการลงทุน                   

132-312 การวางแผนการลงทุน                   

132-314  การลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวม                   

132-315 พื้นฐานการวางแผนการเงิน                   

132-316 นวัตกรรมการเงินและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
กับการเงิน 

                  

132-403  การวิเคราะห์งบการเงิน                   

132-408 การวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์                   

132-409  การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย 
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

      กลุ่มวิชาชีพเลือก                   

130-211   การเงินส่วนบุคคล 
 
 

                  

130-212  การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน                   

130-402 เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยขีดความสามารถใน
การแข่งขัน   o       o    o     

132-304  การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ                   

132-310  การจัดการสินเชื่อ                   

132-313  สถิติเพื่อการตัดสินใจทางการเงิน                   

132-402  การวาณิชธนกิจ                   

132-407  สัมมนาการจัดการการเงิน                   

132-410  การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน                   

132-411  การประเมินอสังหาริมทรัพย์                   

132-413  การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน                   

132-416  การประกันวินาศภัย การประกันชีวิต และ
สุขภาพ            

                  

132-418  การศึกษาเฉพาะด้านการเงิน                   

  132-419  การเงินสําหรับธุรกจิสตาร์ทอัพและวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 
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 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
132-420  คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial science)                   

130-490  เตรียมสหกิจศึกษา                   

130-491  สหกิจศึกษา 1                   
130-492  สหกิจศึกษา 2                   
สรุปรวมหลักสูตร                   

 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ความเพียร มุ่งมั่น 
มานะ บากบั่น 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบของ
องค์การและสังคม 
1.3 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ยึดมั่นในความ
ถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษาความเป็นไทยและมี
จิตสาธารณะ เพื่อสร้างสรรค์สันติสุขอย่าง
ยั่งยืนต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

2.1   มีความรู้ ความเข้าในแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการทางวิชาการและวิชาชีพ 
2.2  มีความรู้  ความเข้าใจในองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2.3  สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเอง 
ชุมชนและสังคม 
2.4  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและมีทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.1    สามารถนําทักษะในศตวรรษที่ 21 มา
คิดวิเคราะห์และระบุปัญหาอย่างมี
เหตุผลและเป็นระบบ 

3.2    สามารถบูรณาการความรู้ด้านต่างๆได้
อย่างเหมาะสม 

3.3    สามารถเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในการ
แก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสม 

4.1  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสร้างโอกาส 
เพิ่มมูลค่าและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
สันติสุข 

4.2  สามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างความมั่นคง 
คุณภาพชีวิต 
4.3  สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมองค์กรภายใต้บริบทของชุมชนและ
สังคม 

5 .1  มีทั กษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการตัดสินใจ 
5.2  สามารถสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน และการนําเสนอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5.3   สามารถสืบค้นและใช้งานผ่านการใช้
เทคโน โลยีสารสน เทศและดิ จิทั ล ได้อย่ าง
เหมาะสม 
 5.4   สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือ
ในการสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่าง
เหมาะสม 
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1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 1.1  นักศึกษามีสิทธ์ิเข้าสอบในรายวิชาใดจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงที่มีการสอน
ในวิชานั้น 
 1.2  สัญลักษณ์ของการวัดผล 
        ผลการสอบของแต่ละรายวิชา      จะวัดออกมาเป็นลําดับขั้น (Grade)     โดยมีแต้มประจํา 
(Grade Point)   ดังนี้  

ลําดับขั้น ความหมาย แต้ม 
A 

 B+ 
B 

 C+ 
C 

 D+ 
D 

F 
I 

W 

                      ดีเยี่ยม 
                      ดีมาก 
                      ดี 
                     ค่อนข้างดี 
                     พอใช้ 
                     อ่อน 
                     อ่อนมาก 
                     ตก 
                     ไม่สมบูรณ ์
                     ถอน 

4.00 
3.50 
3.00 
2.50 
2.00 
1.50 
1.00 

0 

 การให้ F จะกระทําได้ดังนี้ 
- นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก หรือทุจริตในการสอบ 
- นักศึกษาขาดสอบไม่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี  
- นักศึกษาไม่มีสิทธิเข้าสอบเนื่องจากได้รับการตัดสินใจว่าเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ในรายวิชา

นั้น 
     1.3  นอกจากจัดลําดับขั้นทั้ง 8 ดังกล่าว ในข้อ 1.2 แล้ว ผลการศึกษาของรายวิชาหนึ่ง ๆ อาจจะแสดงได้
ด้วยสัญลักษณ์ต่อไปนี้ 

         สัญลักษณ์                     ความหมาย 
  W  เพิกถอนโดยได้รับอนุมัติ (Withdraw with Permission) 
  S  การเรียนเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
  U  การเรียนไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
  I  การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
  P  การสอนยังไม่สิ้นสุด (In Progress) 
  AU  การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง (Audit) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา 
   2.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมและแจ้งอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดทํา มคอ.5, มคอ.6 
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวชิาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

หมวดที่ 5.  หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
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 2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมตรวจสอบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา เพื่อดูความ
สอดคล้องของ มคอ. 5 มคอ. 6 กับ มคอ.3 มคอ.4  สรุปข้อเสนอแนะและการปรับปรุงรายวิชาในการเรียนการ
สอนของภาคการศึกษาถัดไป  
  
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
 3.1  นักศึกษาที่มีสิทธ์ิได้รับปริญญา   ต้องมคีุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปน้ี 
  3.1.1  เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลยักําหนดไว้ในหลักสูตร 
  3.1.2  มแีต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นตํ่า  2.00  ( จากระบบ 4  ระดับคะแนน ) 
  3.1.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับ
ระยะเวลาการลาพักการศึกษาตามความที่ระบุไว้ในข้อ 51 แห่งมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2549 
  3.1.4 ไมม่ีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
  3.1.5 มีเกียรติและศักด์ิของนักศึกษา ตามหมวดที่ 13 แห่งระเบียบนี้ 
 3.2  นักศึกษาที่มีสิทธ์ิแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบติัครบถ้วนดังนี้ 
  3.2.1  เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
  3.2.2  ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ทีห่ลักสูตรกําหนด 
 3.2.3 ให้นักศกึษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในขอ้ 3.2.1 และ 3.2.2 ย่ืนคํารอ้งแสดงความ
จํานงขอสําเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นอาจ
ไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น 
 

หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม ่
 1.1   อาจารย์ใหม่ทุกคน จะต้องได้รับการปฐมนิเทศ   เพื่อให้ทราบข้อมูล ดังนี้ 
        1.1.1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ตามพันธกิจ 
  1.1.2 สิทธิประโยชน์ของอาจารย์และกฎระเบียบต่าง ๆ  
  1.1.3 หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
  1.1.4 มีการจัดทําเอกสารเป็นคู่มือสําหรับอาจารย์ใหม ่
 1.2  มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
  1.2.1 ให้คําแนะนํา และการปรึกษาเพื่อเรียนรู้ และปรับตนเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ 
  1.2.2 ให้คําแนะนํา และให้เขา้รับการอบรมการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
  1.2.3 ประเมิน และติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
 1.3 การดําเนินการพัฒนาอาจารย์ 
 อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านการเรียนการสอน ความรู้ที่ทันสมัย ทักษะที่พึงมีสําหรับการเป็น
อาจารย์ในหมวดวิชาเฉพาะ  ตลอดจนถึงการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมให้เข้าร่วมการประชุม 
สัมมนา และอบรมในสถาบันอื่น ๆ ดังนี้ 
 1.3.1  สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 
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 1.3.2  สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 
 1.3.3  สนับสนุนให้ศึกษาดูงาน อบรมต่างประเทศ 
 1.3.4  สนับสนุนให้ทํางานวิจัย 
 1.3.5  แนะนําทุนวิจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 1.3.6  ร่วมงานวิจัยกับอาจารย์ในคณะต่างๆ รวมทั้งภายนอกมหาวิทยาลัย และตีพิมพ์ผลงาน 
 1.3.7  สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม เสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
 1.3.8  จัดต้ังหัวหน้าผู้ประสานงานวิจัยของคณะเพื่อช่วยอาจารย์ในการทาํวิจัย 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอน ผู้บริหาร
และผู้เรียน 
2.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อทบทวนการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจําปี โดยเน้นที่
ต้นแบบมาตรฐานคุณวุฒิตามรายละเอียดหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา (course description)  
2.1.3  สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ทันสมัยทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ที่สอดคล้องกับสิ่งที่ควรเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1.4  จัดการอบรมเกี่ยวกับการออกข้อสอบให้ได้มาตรฐาน การทํา blue print การออกข้อสอบ การ
ประเมินผล (ตัดเกรด) อิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม 
2.1.5 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล 
2.1.6 พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน 
2.1.7  สนับสนุนให้ทําวิจัยในชั้นเรียน 
2.1.8  พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมทักษะปฏิบัติ 
2.2.2  ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มคุณวุฒิทั้งด้านวิชาการ (ศึกษาต่อ) และการเพิ่มคุณวุฒิตําแหน่งวิชาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) 
2.2.3 กําหนดเป็นนโยบายที่อาจารย์ทุกคนควรปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง 
2.2.4  สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนต้องมีจริยธรรม คุณธรรมวิชาชีพในการฝึกปฏิบัติ 

 
หมวดที่ 7.  การประกันคณุภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน  
  หลักสูตรการเงินและการลงทุน มีการกํากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
  1) หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษา ของ สกอ. และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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  2) มีระบบการบริหารหลักสูตร  ซึ่งประกอบด้วย นโยบายและแผนการบริหารหลักสูตร  ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน   และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา  ประกอบด้วย คณบดี  หัวหน้าภาควิชา  และ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
  3) มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา เป็นผู้กํากับดูแลและคอยให้คําแนะนํา 
ตลอดจนแนวปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารหลักสูตร 
  4) มีการกําหนดระยะเวลาการประเมินหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี 
  5) การประเมินความพึงพอใจของการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา ผ่านกระบวนการประเมินการสอน
ออนไลน์และประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ  เช่น  นักศึกษา  บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา   ผู้ใช้บัณฑิต   และคณาจารย์ 
  6) มีการประเมินภาวะการมีงานทําและความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจําทุกปี เพื่อนําข้อมูลมา
ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
   

2. บัณฑิต 
  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรการเงินและการลงทุน จะได้รับการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   และมีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชาเอก    โดยมีพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณสมบัติและความรู้ในการสอบใบอนุญาติเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้พร้อมในการทํางานในฐานะนักการ
เงินมืออาชีพ หรือประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารหรือที่ปรึกษาทางการเงิน นักลงทุนอิสระหรือเป็นนักลงทุนด้วย
ตนเองได้   และมีการจัดการเรียนในระบบสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน การจัดกิจกรรมเพื่อฝึกฝนทักษะและ
ประสบการณ์ ในการสร้างผลงานให้กับนักศึกษาในระดับชาติเป็นประจําทุกปีเพื่อให้พร้อมในการเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ 
 
3. นักศึกษา 

 หลักสูตรการเงินและการลงทุนกําหนดเกณฑ์การพิจารณารับนักศึกษา ผ่านการรับสมัครของศูนย์รับ
สมัคร มหาวิทยาลัยสยาม ดังนี้  

1.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ 
(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า 

1.2 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) 
หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
หลักการเทียบโอน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี โดย
พิจารณาเป็นรายกรณี 

1.3 ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสยาม และ/หรือ ระบบการคัดเลือกของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.4 นักศึกษาที่ขอโอนจากสถาบันอื่น ตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสยาม เรื่องการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น 

1.5 การรับนักศึกษาพิการ ให้เป็นไปตามหลักเณฑ์และการวัดผลตามที่มหาวิทยาลัยสยามกําหนด 
           เมื่อนักศึกษาได้ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยและเข้าสู่การเรียนในชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ 
ทางคณะและมหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาและเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษา และมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอน Pre-semester ซึ่งนําเนื้อหารายวิชา
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ด้านศึกษาทั่วไปท่ีจําเป็นมาจัดการสอนในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนปกติ  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา
ทุกคน หลังจากที่นักศึกษาได้ผ่านการเรียนในชั้นปีที่ 1 เข้าสู่ช้ันปีที่ 2 คณะได้มีการจัดกิจกรรมแนะนําหลักสูตร
ต่างๆ ให้กับนักศึกษา โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคนเข้ารับฟังการชี้แจงแนะนําหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้
นักศึกษารับรู้และสามารถตัดสินใจในการเลือกหลักสูตรได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง สําหรับหลักสูตรการเงิน
และการลงทุนได้มีการกําหนดเกณฑ์ในการรับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรการเงินฯ  มีดังนี้  

1. คณะกรรมการหลักสูตรการเงินและการลงทุน มีการคัดเลือกนักศึกษาจากใบแจ้งความจํานงในการ
เลือกเรียนหลักสูตรการเงินฯ  และอาจารย์ประจําหลักสูตรทําการสัมภาษณ์และพิจารณาผลการเรียนของ
นักศึกษา จากรายวิชาการเงินธุรกิจ จะต้องได้เกรดไม่ตํ่ากว่า เกรด C หรือเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00  

2. นักศึกษาทําการเลือกสาขาการเงินและการลงทุน ผ่านแบบฟอร์มการเลือกสาขา โดยผ่านการ
พิจารณาประธานหลักสูตรฯ  

          หลังจากนักศึกษาได้ผ่านการพิจารณาและเข้าเรียนในหลักสูตรการเงินฯ เรียบร้อยแล้ว พบว่านักศึกษา
บางส่วนประสบปัญหาในการเรียนเนื่องจากพ้ืนฐานความรู้และความเข้าใจในการเรียนไม่เพียงพอ  ทาง
หลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมเพิ่มเติม โดยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความ
พร้อมในการเรียนหลักสูตรการเงินฯ ให้กับนักศึกษาทุกคน  

หลักสูตรมีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะสําหรับนักศึกษาเพื่อดําเนินการให้คําปรึกษาและแนะ
แนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้นักศึกษามีอัตราการคงอยู่ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของนักศึกษาแรกเข้าและมี
การประเมินวัดผลความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆเป็นประจําทุกปี   
 
4. อาจารย์ 

หลักสูตรการเงินและการลงทุน มีการรับอาจารย์ใหม่  โดยคัดเลือกพิจารณาจาก 1.คุณวุฒิการศึกษา
ตรงตามหลักสูตรการเงิน  2. ผ่านการสัมภาษณ์  3. ผ่านการทดสอบความรู้ทางการเงินและภาษาอังกฤษ เพื่อ
เข้าสู่การทํางานเป็นอาจารย์  และเมื่ออาจารย์ผ่านการทดลองงานระยะเวลา 4 เดือนแล้วจะได้มีการบรรจุและ
แต่งต้ังเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยผ่านการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยต่อไป  โดยที่อาจารย์ประจํา
หลักสูตรทุกคนจะต้องมีการพัฒนาอาจารย์ผ่านกระบวนการต่างๆในหมวด 2 ข้อ 2.  
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรได้มีการกําหนดระบบและกลไกในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการ
ประเมินหลักสูตรเป็นระยะและมีรอบการปรับตามตามกรอบเวลาทุก 5 ปี  ซึ่งจะพิจารณาข้อมูลจากแหล่ง
ภายใน คือ ผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา ความพึงพอใจของอาจารย์  ผลการประเมินจาก มคอ.5 และ
มคอ.6 เป็นต้น และแหล่งข้อมูลภายนอก จากผลการประเมินและศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิต  ศิษย์เก่า 
และผู้ใช้บัณฑิตประเมิน  ข้อคิดเห็นจากนักวิชาการภายนอก  ความต้องการแรงงานของหน่วยงานรัฐและ
เอกชน(สถาบันการเงินและบริษัทเอกชน)  การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินจากข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นต้น 
และนําข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาเพื่อออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในโลกการเงิน
สมัยใหม่  จากนั้นหลักสูตรจะได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้ใช้บัณฑิตมาร่วมกันวิพากษ์หลักสูตรเพื่อ
ปรับปรุงให้เหมาะสมจนเป็นที่ยอมรับแล้วจึงจะได้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและ นําส่ง สกอ. เพื่อรับทราบ
ต่อไป 
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            หลักสูตรมีการวางระบบและกลไกการการกําหนดผู้สอน การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอนมีคุณสมบัติตรง
กับรายวิชาที่สอนและให้ทุกรายวิชามีการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 สอดคล้องกับ มคอ.2 และมีการบริหาร
จัดการตามกรอบเวลาที่กําหนด  และมีการประเมินผู้เรียนผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาตาม 
มคอ.5 และ มคอ.6 ในทุกภาคการศึกษาผ่านการกํากับโดยคณะกรรมการหลักสูตรและสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน นอกจากนี้หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้กับนักศึกษาโดยร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกอันได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธุรกิจในภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาอื่นๆเป็นประจํา
ทุกปีการศึกษา  
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตร มีการบริหารจัดการในการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือ ห้องปฏิบัติการทางการเงิน
(Financial Laboratory) ที่อาคาร 19 ช้ัน 6 โดยกําหนดให้มีการใช้ห้องเพื่อการเรียนการสอนในรายวิชาเอก
ของหลักสูตรการเงิน โดยมีขั้นตอนการบริหารจัดการ คือ 
1. คณะกรรมการหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ร่วมกันหารือก่อนการเปิดภาคเรียนเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันและสิ่งที่ควรจะมีเพิ่มเติม โดยการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมผ่านการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น
และผ่านผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อประเมินจํานวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ให้มีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
2. คณะกรรมการหลักสูตร นําผลประเมินมาพิจารณาและปรับปรุงจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีตรงตาม
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 
3. กรณีมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมการหลักสูตรดําเนินการนําเสนอให้กับทาง
คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาและนําเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
คณะบริหารธุรกิจ  มีการวางแผนและการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม อาทิเช่น 

อาคารเรียนและห้องเรียน รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืน ๆ ประจําห้องเรียน โดยผ่านคณะกรรมการกลางของมหาวิทยาลัย
เป็นผู้จัดสรร นอกจากนี้ยังมีหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหนังสือ และตําราด้านต่าง ๆ ดังเช่น 

หนังสือหมวดภาษาไทยหมวดศึกษาทั่วไป 3,197  รายชื่อ    8,404  เล่ม 
หนังสือภาษาอังกฤษหมวดศึกษาทั่วไป 1,065  รายชื่อ    1,813  เล่ม 
หนังสือภาษาไทย เกี่ยวกับบริหารธุรกิจ 5,013  รายชื่อ   17,190 เล่ม 
หนังสือภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับบริหารธุรกิจ 5,910  รายชื่อ    8,865  เล่ม 
หนังสือภาษาไทย กลุม่วิชาแกนคณะบริหารธุรกิจ 1,622  รายชื่อ   4,240  เล่ม 
หนังสือภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาแกนคณะบรหิารธุรกิจ 1,175  รายชื่อ   2,646  เล่ม 
วารสารภาษาไทย   369 รายชื่อ  
วารสารภาษาอังกฤษ   172 รายชื่อ 
โสตทัศนวัสดุประเภทซีดีประกอบหนังสือภาษาไทยทั้งหมด 1,176 แผ่น 
โสตทัศนวัสดุประเภทซีดีประกอบหนังสือภาษาอังกฤษทั้งหมด 2,228 แผ่น 
โสตทัศนวัสดุประเภทวีซีดี ดีวีดี และมลัติมีเดียทั้งหมด 4,377 แผ่น 
ฐานข้อมูลออนไลน์      4 ฐานข้อมูล 
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ฐานข้อมูลและสารานุกรมในรูปแบบซีดีรอม      99 แผ่น 
 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Index) 
 คณะบริหารธุรกิจ   มีการจัดต้ังและดําเนินกลยุทธ์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพ โดยสามารถเรียนรู้

จากประสบการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานในแต่ละปีการศึกษา มี ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้และเปา้หมาย 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3   และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5  
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบ ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ. 3  และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่(ถา้มี) ทุกคนได้รบัการปฐมนิเทศหรือคําแนะนาํด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีม่ต่ีอ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย      
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กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  
รวมตัวบ่งชี้(ข้อ)ในแต่ละปี 12 12 12 12 12 

ตัวบ่งชี้บังคับ(ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม(ข้อ) 10 10 10 10 10 

 
 

หมวดที่ 8.  การประเมนิและปรับปรุงการดําเนนิงานของหลักสูตร 
 
1. การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน (กระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การนาํไปใช้ การประเมนิการ
สอน และนํามาแก้ไขปรับปรงุ การหาความรู้ใหม่ ๆ เพิม่ ) 

 อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินผู้เรียนในหัวข้อที่กําหนดนักศึกษามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมิน
จากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การตั้งคําถามและการตอบคําถามของนักศึกษาในชั้น
เรียน การทดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน  ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถทราบได้ว่า
กลยุทธ์การสอนที่ใช้อยู่ประสบความสําเร็จหรือไม่ และควรปรับเปลี่ยนอย่างไร  

     จัดให้มีการประชุมคณาจารย์ในภาควิชาการเงินและการลงทุนเป็นประจํา  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคนิคและเครื่องมือในการสอนที่ทันสมัย  รวมถึงกลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และขอเสนอแนะต่างๆ 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 หลังสอบกลางภาค นักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่ละรายวิชาจะทําการประเมินการสอนของอาจารย์ในทุก

ด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การ
ประเมินผลรายวิชารวม ทั้งการใช้สื่อการสอน 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  พิจารณาทบทวนหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ประชุมเพื่อวาง
แผนการประเมินคุณภาพหลกัสูตรอย่างเป็นระบบ   และครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.2  คณะกรรมการดําเนินการสํารวจข้อมูลการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบัน บัณฑิตที่จบการศึกษา
ซึ่งศึกษาโดยใช้หลักสูตรที่ต้องการประเมิน ผู้ใช้บัณฑิต  อาจารย์ภายในหมวดวิชา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 2.3 ประมวลผลการสํารวจและนําผลการประเมินคุณภาพหลักสุตรมาทําการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
3.  การประเมนิผลการดาํเนนิงานตามรายละเอียดหลักสตูร  
 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวด 7   ขอ้ 7    โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง
น้อย 3 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร  
 นําข้อมูลการสํารวจการประเมินหลักสูตรทั้งหมดทําการวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาผลการสํารวจ และ
นํามาปรับปรุงหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนําเสนอแก่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษาต่อไป  
* หมายเหตุ แนบเอกสารผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
เอกสารแนบ 
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1. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตรทกุท่าน 
2. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม และหลกัสูตรที่ปรับปรงุใหม่ (กรณีหลกัสูตรปรับปรุง) 
3. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาตาม มคอ.1 กับรายวิชาในหลักสูตร (กรณีหลักสูตรทีม่มีาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/
สาขาวิชา) 
4. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
5. บทสรุปผู้บริหาร 
6. ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสยาม 
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ภาคผนวก ก 
 

ตารางเปรียบเทียบรายวชิา 
 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน พ.ศ. 2561 

 
และ 

 
หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน  พ.ศ. 2562 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรการเงินและการลงทุน 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยสยาม 

เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรการเงินและการลงทุน ได้ใช้มาต้ังแต่ปี พ.ศ.2555 ส่งผลให้
เนื้อหาในบางรายวิชาไม่สอดคล้องและตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการ
แข่งขันในระดับสากลที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ทางการเงินและการลงทุนมากขึ้น เข้าถึง
องค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อ
ออนไลน์ให้เข้ากับองค์ความรู้ทางด้านการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสม  และตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบตลาดทางการเงินและการลงทุนในระดับสากล  รวมทั้งการ
สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
จึงเห็นสมควรที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้เพื่อให้
หลักสูตรการเงินและการลงทุน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในการเป็นนักการเงินมืออาชีพ รวมถึงเป็น
ผู้ประกอบการและนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

หมวดวิชา 
เกณฑ์ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างเดิม 
พ.ศ. 2561 

โครงสร้างปรบัปรุง 
พ.ศ. 2562 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 37 33 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 72 90 90 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน - 48 48 
    2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ - 27 27 
    2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก - 15 15 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 
4. การฝึกงาน  สหกิจศึกษาหรือฝึกงาน 

320 ช่ัวโมง 
สหกิจศึกษาหรือ

ฝึกงาน 320 ช่ัวโมง 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 133 129 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขา การเงินและการลงทนุ 

ตารางเปรยีบเทียบรายวชิา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยสยาม 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561 หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ.2562 สาระการแก้ไข 
1. ชื่อหลักสูตร  

1.1 ช่ือภาษาไทย  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    สาขาวิชาการเงินและการ
ลงทุน 
1.2 ช่ือภาษาอังกฤษ 
Bachelor of Business Administration Program   
in Finance and Banking 

2. ชื่อปริญญา  
2.1  ชือ่ภาษาไทย 
2.1.1 ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบณัฑิต  (การเงินและการลงทุน) 
2.1.2 ชื่อย่อ : บธ.บ.  (การเงินและการลงทุน) 
2.2 ชื่อภาษาองักฤษ 
2.2.1 ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration 
(Finance and Investment) 
2.2.2 ชื่อย่อ : B.B.A. (Finance and Investment)  
 
3. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
จํานวนหน่วยกติรวม 133  หน่วยกิต 
4. อาจารยผ์ู้สอน 
4.1 อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตร 
อาจารย์สุรชัย  ภัทรบรรเจิด 
อาจารย์สมชัย  เอื้อวิบูลย์ทรัพย์ 
อาจารย์สมชาย เบ็ญจวรรณ ์
อาจารย์วิมล ประคัลภ์พงศ์ 
อาจารย์อาภรณ์  นุชาชาติพงศ ์

5. หลักสูตร 
  5.1 จํานวนหน่วยกิตรวม 
  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต  
  5.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
ก. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป    37  หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ             90  หน่วยกติ 
 กลุ่มวิชาแกน  48  หน่วยกติ 
 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ  27  หน่วยกติ 
 กลุ่มวิชาชีพเลือก       15   หน่วยกติ 

1. ชื่อหลักสูตร  
1.1 ช่ือภาษาไทย   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงนิและการ
ลงทุน 
1.2 ช่ือภาษาอังกฤษ 
Bachelor of Business Administration Program in  
Finance and  Investment 

2. ชื่อปริญญา  
2.1  ชือ่ภาษาไทย 
2.1.1 ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบณัฑิต  (การเงินและการลงทุน) 
2.1.2 ชื่อย่อ : บธ.บ.  (การเงินและการลงทุน) 
2.2 ชื่อภาษาองักฤษ 
2.2.1 ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration 
(Finance and Investment) 
2.2.2 ชื่อย่อ : B.B.A. (Finance and Investment)  
 
3. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
จํานวนหน่วยกติรวม 129 หน่วยกิต 
4. อาจารยผ์ู้สอน 
4.1 อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตร 
อาจารย์สุรชัย  ภัทรบรรเจิด 
อาจารย์สมชัย  เอื้อวิบูลย์ทรัพย์ 
อาจารย์สมชาย เบ็ญจวรรณ ์
อาจารย์วิมล ประคัลภ์พงศ์ 
อาจารย์อาภรณ์  นุชาชาติพงศ ์

5. หลักสูตร 
  5.1 จํานวนหน่วยกิตรวม 
จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 129 หนว่ยกิต 
5.2 โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป    33  หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ             90 หน่วยกติ 
 กลุ่มวิชาแกน  48  หน่วยกติ 
 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ   27  หน่วยกติ 
 กลุ่มวิชาชีพเลือก       15   หน่วยกติ 

 
คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561 หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ.2562 สาระการแก้ไข 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี          6  หน่วยกิต 
สหกิจศึกษาหรอืฝึกงาน 320 ชั่วโมง 
 5.3 รายวิชา 
ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป    37  หน่วยกิต 
 
โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ปี 2555) 
คณะวิชาสังกัดด้านสายสังคมศาสตร์        37    หน่วยกิต 
คณะวิชาสังกัดด้านสายวิทยาศาสตร์            34    หน่วยกิต 
คณะวิชาสังกัดด้านสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ    32    หน่วยกิต 
 
ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังนี ้
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9     หน่ วย
กิต 
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร         15-17    หน่ วย
กิต 
3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
- สําหรับนักศึกษาสังกัดคณะสายสังคมศาสตร์  9    หน่วยกิต 
- สําหรับนักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตร์  6    หน่วยกิต 
- สําหรับนักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ  6  
  หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา  2    หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9   หน่วยกิต 
   ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
100-101  หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(Principles of Economics and Philosophy   3(3-0-6) 
             of Sufficiency Economy)  
100-106  อาเซียนในโลกยุคใหม่                         3(3-0-6) 
             (ASEAN in the Modern World)  
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
100-102  ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต         3(3-0-6) 
              (Philosophy, Religions and Life Style)  
100-103   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู ้
             ตลอดชีวิต (Principles of Logics and Thinking Skill  
              for Lifelong Learning )                           3(2-2-5) 
               

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี          6  หน่วยกิต 
สหกิจศึกษาหรอืฝึกงาน 320 ชั่วโมง 
5.3 รายวิชา 
ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป    33  หน่วยกิต 
1) ให้เรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามที่กําหนด จํานวน 18 หน่วยกิต 
ดังนี้  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      3        หน่วยกิต 
*101-101  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
               เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน                3(3-0-6) 
  (Sufficiency Economy Philosophy for 
               Sustainable Development) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9        หน่วยกิต 
*101-201  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             3(2-2-5) 
              (Thai Language for Communication)   
**101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน            3(2-2-
5)   (Daily Life English)  
**101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ      3(2-2-5)  
  (English for Academic Study)  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3        หน่วยกิต 
**101-301 ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21             3(2-2-
5) 
               (Digital Literacy for 21st Century) 
กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์   3   หน่วยกิต 
**101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย   3(2-2-5)   
(Life, Well-Being and Sports)   
         
2) และให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า 15 
หน่วยกิต 
 
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      3 หน่วยกิต 
**101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6)
  (Civic Literacy in Thai and Global Context)   
**101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพ           
               เพื่อความเป็นผู้นํา         3(2-2-5)      
               (Designing Your Self and Personality   
               for Leadership)   
**101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด            3(3-0-6)
  (Smart Money Management)   
**101-105  เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม   3(2-2-5)  
               (Community Explorer and Service Learning) 
**101-106  กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว             3(3-0-6)  
  (Politics and Law in Everyday Life) 
101-107  ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต            3(3-0-6)

 
 
 
 
 
 
- มีวิชาบังคับ 6 
รายวิชา 18 หน่วย
กิต 
- นักศึกษาทุกคณะ
วิชาเรียนวิชาบังคับ
เหมือนกันทุกวิชา 
- เปลี่ยนชื่อกลุ่ม
วิชาที่ 3  และ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- เปิดโอกาสให้
นักศึกษา ได้เลือก
เรียนตาม ความ
สนใจ 15 หน่วย
กิต 
- นักศึกษาสามารถ
เลือกเรียนรายวิชา
ใด ๆ ก็ได้ใน 4 
กลุ่มวิชาจํานวน  
ไม่น้อยกว่า 15 
หน่วยกิต 
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100-104 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ      3(3-0-6) 
 (Human Relations and Personality 
              Development) 
100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน                 3(3-0-6) 
              (Psychology in Daily Life) 
100-108 ทักษะการศึกษา                3(2-2-5) 
 (Study Skills) 
100-107 อารยธรรมศึกษา              3(3-0-6) 
             (Civilization Studies) 
111-101  จิตวิทยาท่ัวไป              3(3-0-6) 
 (General Psychology)   
111-102 สังคมวิทยาเบื้องต้น              3(3-0-6) 
 (Introduction to Sociology)   
111-103 หลักเศรษฐศาสตร์                          3(3-0-6) 
 (Principle of Economics)   
111-106  สันติภาพศึกษา              2(2-0-4) 
 (Peace Studies) 
111-107 ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา      2(2-0-4)
 (Introduction to Intellectual Property )  
112-101 อารยธรรม              3(3-0-6)
 (Civilizations) 
112-102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและตรรกศาสตร์
(Fundamental of Philosophy and Logic)  3(3-0-6)         
112-103 มนุษย์กับวรรณกรรม             3(3-0-6) 
 (Man and Literature) 
112-104 มนุษย์กับศิลปะ              3(3-0-6)
 (Man and Arts) 
112-106 ไทยศึกษา              3(3-0-6) 
 (Thai Studies) 
112-107  ศาสนาเปรียบเทียบ              3(3-0-6) 
              (Comparative Religions)                    
112-108 การวางแผนชีวิตครอบครัว             2(2-0-4)
 (Family Life Planning) 
112-109 ดนตรีปฏิบัติ             2(1-2-3) 
 (Music Practice) 
 
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวนไม่น้อยกว่า 17  
   หน่วยกิต 
   (สําหรับนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน 15 
   หน่วยกิต) 
   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  
2.1 รายวิชาภาษาไทย ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  

 (Philosophy, Religions and Life Style)  
101-108  หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ 
          ตลอดชีวิต                             3(2-2-5) 
              (Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong 
Learning)   
*101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ      3(3-0-6)
 (Human Relations and Personality 
              Development) 
*101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน             3(3-0-6)
 (Psychology in Daily Life) 
*101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่      3(3-0-6)
 (ASEAN in the Modern World)   
*101-112 อารยธรรมศึกษา              3(3-0-6)
 (Civilization Studies) 
*101-113 ทักษะการศึกษา              3(2-2-5)
 (Study Skills)    
101-114  จิตวิทยาท่ัวไป              3(3-0-6)
 (General Psychology)   
101-115  สังคมวิทยาเบื้องต้น              3(3-0-6) 
 (Introduction to Sociology) 
101-116  หลักเศรษฐศาสตร์                                3(3-0-6)
 (Principle of Economics)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
101-202  ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ             3(2-2-5)
 (Thai Language for Presentation) 
**@101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น      3(2-2-5)
     (English for Remediation) 
  (@ เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตท่ีนักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 
 

มหาวิทยาลัยสยาม 
สํานักวิชาการ� �
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561 หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ.2562 สาระการแก้ไข 
     จํานวน 3 หน่วยกิต 
113-108  การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        3(2-2-5) 
             (Thai Usage for Communication) 
113-109  การใช้ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ        3(2-2-5)  
             (Thai Usage for Presentation) 
2.2 รายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 12 หน่วยกิต 
     ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้  
114-101   ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)             2(1-2-3) 
114-102   ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)             2(1-2-3) 
114-201   ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)             2(1-2-3) 
114-202   ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)             2(1-2-3) 
ทั้งนี้เมื่อนักศึกษาเรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 
แล้ว ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาสอบได้คะแนนไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ต้องเรียนรายวิชา 
114-301   ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)             2(1-2-3) 
และ/หรือ114-302  ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)         2(1-2-3) 
หากนักศึกษาเรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 และ
สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยแล้ว ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้แทน 
114-303 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ        2(1-2-3) 
              (English Usage for Profession) 
114-304   เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางวิชาชีพ

(English Presentation Techniques for Profession) 
                                          2(1-2-3) 
  
2.3  รายวิชาภาษาต่างประเทศที่  2 
       ให้เลือกเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศที่  2  จํานวน  2  
       หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้
2.3.1  กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก 
113-103  ภาษาจีน 1  (Chinese 1)              2(1-2-3) 
113-104  ภาษาจีน 2  (Chinese 2)             2(1-2-3) 
113-201  ภาษาจีน 3  (Chinese 3)              2(1-2-3) 
113-202  ภาษาจีน 4  (Chinese 4)              2(1-2-3) 
113-105 ภาษาญี่ปุ่น 1  (Japanese 1)             2(1-2-3) 
113-106 ภาษาญี่ปุ่น 2  (Japanese 2)             2(1-2-3) 
113-203  ภาษาญี่ปุ่น 3  (Japanese 3)             2(1-2-3) 
113-204  ภาษาญี่ปุ่น 4  (Japanese 4)             2(1-2-3)  
113-111 ภาษาเกาหลี 1  (Korean 1)             2(1-2-3) 
113-112 ภาษาเกาหลี 2  (Korean 2)             2(1-2-3) 
113-113 ภาษาเกาหลี 3  (Korean 3)             2(1-2-3) 
113-114 ภาษาเกาหลี 4  (Korean 4)             2(1-2-3) 

  จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษใน 
  ชีวิตประจําวัน ได้)  
**101-206  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ 3(2-2-5)
  (English for Professional Presentation) 
**101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน  3(2-2-5) 
               (English for Proficiency Test) 
**101-208  การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน      3(2-2-5) 
               (Computer Coding for Everyone) 
101-209   ภาษาจีน 1 (Chinese 1)             3(2-2-5) 
101-210   ภาษาจีน 2 (Chinese 2)             3(2-2-5) 
101-211  ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1)             3(2-2-5) 
101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese 2)             3(2-2-5) 
101-213  ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)             3(2-2-5) 
101-214  ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)             3(2-2-5) 
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2.3.2  กลุ่มวิชาภาษาอาเซียน 
102-101 ภาษาพม่า 1  (Burmese 1)             2(1-2-3) 
102-102 ภาษาพม่า 2  (Burmese 2)             2(1-2-3) 
102-103 ภาษาพม่า 3  (Burmese 3)             2(1-2-3) 
102-104 ภาษาพม่า 4  (Burmese 4)             2(1-2-3) 
102-111 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1               2(1-2-3)
 (Bahasa Indonesia 1)  
102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2               2(1-2-3) 
              (Bahasa Indonesia 2)     
102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3                2(1-2-3) 
              (Bahasa Indonesia 3)   
102-114 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4                2(1-2-3) 
              (Bahasa Indonesia 4)   
102-121  ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1                 2(1-2-3) 
             (Bahasa Malasia 1)    
102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2                  2(1-2-3) 
              (Bahasa Malasia 2)    
102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3                  2(1-2-3) 
              (Bahasa Malasia 3)    
102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4                  2(1-2-3) 
              (Bahasa Malasia 4) 
 
3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 
6 หรือ 9 หน่วยกิต ดังนี้ 
- นักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนไม่  
  น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
- นักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรียนไม่น้อย
กว่า  6 หน่วยกิต 
- นักศึกษาสังกัดคณะสายสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 9  
  หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้ 
121-101  เทคโนโลยีสารสนเทศ                  3(2-2-5) 
              (Information Technology) 
121-102  คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน 3(2-2-5)  
              (Computer for Studies and Work) 
- นักศึกษาสังกัดคณะสายสังคมศาสตร์ เรียนเพ่ิมอีก จํานวน 3   
  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
121-103  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                               3(3-0-6)  
(Life and Environment) 
121-104  อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี          3(3-0-6)  
              (Food for Good Health) 
121-105  เคมีในชีวิตประจําวัน         3(3-0-6) 
             (Chemistry in Daily Life) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
**101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ         3(2-2-5)
  (Data Science and Visualization)              
**101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน       3(3-0-6)
  (Green Technology for Sustainable 
               Development) 
**101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้าง    
               นวัตกรรมและธุรกิจใหม่                        3(3-0-6) 
               (Logic and Design Thinking for Innovation  
               and Start Up)   
**101-305  การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน       3(2-2-5)  
               (Internet of Thing for Everyone)  
**101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน            3(2-2-5) 
  (Living Lab for Campus Sustainability)  
*101-307  เทคโนโลยีสารสนเทศ       3(2-2-5)
  (Information Technology)    
*101-308  คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน 3(2-2-5)
  (Computer for Studies and Work) 
*101-309  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                           3(3-0-6)  
(Life and Environment) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นักศึกษาสามารถ
เลือกเรียนรายวิชา
ใด ๆ ก็ได้ ใน 4 
กลุ่มวิชาจํานวน 
ไม่น้อยกว่า 15
หน่วยกิต 
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121-106  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน                  3(3-0-6) 
              (Mathematics in Daily Life)  
121-107  สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล             3(3-0-6) 
              (Basic Statistics for Data Analysis)  
120-101  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
              (Man and Environment) 
125-101  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม                    3(3-0-6)   
              (Mathematics in Civilization)   
126-316  สถิติและความน่าจะเป็น                 3(3-0-6) 
              (Statistics and Probability)   
 
4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา จํานวนไม่น้อยกว่า 2  
   หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  
129-101   พลศึกษาและนันทนาการ             2(1-2-3)
 (Physical Education and Recreation) 
129-102   ศิลปะและสังคีตนิยม     2(1-2-3)
 (Art and Music Appreciation) 
 
         
 
 
 
 
 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ            90 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกน  48 หน่วยกิต 
130-104  เศรษฐศาสตร์ธรุกจิ                   3 หน่วยกิต 
130-204  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกจิ 
                                            3 หน่วยกติ  
130-215  ธุรกจิระหว่างประเทศ                3 หน่วยกิต 
130-217  ธรุกจิอัจฉริยะ                            3 หน่วยกิต 
130-302  กฎหมายธุรกิจ                           3 หน่วยกิต 
130-303  การภาษีอากร 1                        3 หน่วยกิต 
130-405 การจดัการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแขง่ขนั 3 หน่วยกิต 
130-403  การออกแบบนวัตกรรม              3 หน่วยกิต 
130-404 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอพั           
                                               3 หน่วยกิต 
131-103  การบัญชีการเงิน 1                    3 หน่วยกิต 
131-104  การบัญชีการเงิน 2                     3 หน่วยกิต 
131-204  การบัญชีบริหาร                         3 หน่วยกิต 
132-203  การเงินธุรกิจ                           3 หน่วยกิต 
133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจทิัล     3 หน่วยกิต 

*101-310  อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี      3(3-0-6)
  (Healthy Diet) 
*101-311  เคมีในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6)
  (Chemistry in Daily Life) 
*101-312  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน             3(3-0-6)  
(Mathematics in Daily Life)  
*101-313  สถิติในชีวิตประจําวัน                            3(3-0-6)          
  (Statistics in Daily life) 
101-314  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม             3(3-0-6)
 (Mathematics in Civilization)   
101-315 สถิติและความน่าจะเป็น                   3(3-0-6)  

(Statistics and Probability)           
4.  กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 
**101-402  ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต   3(3-0-6)
   (Art and Music Appreciation)     
**101-403  นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม          3(3-0-6)
  (Thai Appreciation and Unseen in Siam) 
**101-404  การตามหาและออกแบบความฝัน             3(2-2-5)
  (Designing Your Dream) 
**101-405  โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต       3(2-2-5)
  (Yoga, Meditation and Art of Living) 
**101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์                     3(2-2-5) 

(Creative Photography) 
 
ข. หมวดวชิาเฉพาะ            90 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกน  48 หน่วยกิต 
130-104  เศรษฐศาสตร์ธรุกจิ                   3 หน่วยกิต 
130-204  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกจิ 
                                            3 หน่วยกติ  
130-215  ธุรกจิระหว่างประเทศ                3 หน่วยกิต 
130-217  ธรุกจิอัจฉริยะ                            3 หน่วยกิต 
130-302  กฎหมายธุรกิจ                           3 หน่วยกิต 
130-303  การภาษีอากร 1                        3 หน่วยกิต 
130-405 การจดัการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแขง่ขนั 3 หน่วยกิต 
130-403  การออกแบบนวัตกรรม              3 หน่วยกิต 
130-404 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอพั           
                                               3 หน่วยกิต 
131-103  การบัญชีการเงิน 1                    3 หน่วยกิต 
131-104  การบัญชีการเงิน 2                     3 หน่วยกิต 
131-204  การบัญชีบริหาร                         3 หน่วยกิต 
132-203  การเงินธุรกิจ                           3 หน่วยกิต 
133-202 หลกัการตลาดและการตลาดดิจทิัล     3 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นักศึกษาสามารถ
เลือกเรียนรายวิชา
ใด ๆ ก็ได้ ใน 4 
กลุ่มวิชาจํานวน 
ไม่น้อยกว่า 15 
หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
หมวดวิชา
เฉพาะ  
คงเดิมที่ 90 
หน่วยกติ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561 หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ.2562 สาระการแก้ไข 
ให้134-201 หลักการจัดการ                       3 หน่วยกิต 
136-301 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 3 หน่วยกิต       
 
 
กลุ่มวิชาชพีเฉพาะ                          27    หน่วยกิต 
132-302  การจัดการการเงิน                   3  หน่วยกิต 
132-311  ตลาดการเงินและการลงทุน         3  หน่วยกิต 
132-312   การวางแผนการลงทุน             3  หน่วยกติ 
132-314 การลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวม  
                                                        3  หน่วยกิต 
132-315  พื้นฐานการวางแผนการเงิน          3  หน่วยกิต 
132-316 นวตักรรมการเงินและการประยกุตใ์ช้เทคโนโลยี
กับการเงิน                               3  หน่วยกิต   
132-403 การวเิคราะห์งบการเงิน                3  หน่วยกิต 
132-408 วเิคราะห์ตราสารอนพุันธ์              3  หนว่ยกิต 
132-409  การจดัการความเสี่ยงและการประกันภัย  
                                                       3  หน่วยกิต 
 
 
 
กลุ่มวิชาชพีเลอืก                              15   หน่วยกิต 
ให้เลือกเรยีนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
130-402   เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยขดีความสามารถใน
การแขง่ขัน                                        3  หน่วยกติ 
130-211   การเงินส่วนบุคคล                3  หน่วยกติ  
  
130-212   การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทนุ  3 หน่วยกิต  
130-402   เศรษฐศาสตร์จลุภาคว่าด้วยขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน                                    3 หน่วยกิต   
132-304   การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ  
                                                        3  หน่วยกิต 
132-310  การจัดการสินเชื่อ                      3  หน่วยกิต
132-313  สถติเิพื่อการตัดสินใจทางการเงิน     3  หน่วยกิต 
132-402  การวาณิชธนกจิ                         3  หน่วยกิต 
132-407 สัมมนาการจดัการการเงิน              3  หน่วยกิต 
132-410  การวเิคราะห์และประเมินโครงการด้านการเงนิ     
      3  หน่วยกติ 
132-411 การประเมินอสังหารมิทรัพย์          3  หน่วยกิต 

134-201 หลักการจดัการ                          3 หน่วยกิต 
136-301 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 3 หน่วยกิต       
 
 
กลุ่มวิชาชพีเฉพาะ                          27    หน่วยกิต 
132-302  การจัดการการเงิน                   3  หน่วยกิต 
132-311  ตลาดการเงินและการลงทุน         3  หน่วยกิต 
132-312   การวางแผนการลงทุน             3  หน่วยกติ 
132-314 การลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวม  
                                                        3  หน่วยกิต 
132-315  พื้นฐานการวางแผนการเงิน          3  หน่วยกิต 
132-316 นวตักรรมการเงินและการประยกุตใ์ช้เทคโนโลยี
กับการเงิน                               3  หน่วยกิต   
132-403 การวเิคราะห์งบการเงิน                3  หน่วยกิต 
132-408 วเิคราะห์ตราสารอนพุันธ์              3  หน่วยกิต 
132-409  การจดัการความเสี่ยงและการประกันภัย  
                                                       3  หน่วยกิต 
 
 
 
กลุ่มวิชาชพีเลอืก                              15   หน่วยกิต 
ให้เลือกเรยีนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
130-402   เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยขดีความสามารถใน
การแขง่ขัน                                        3  หน่วยกติ 
130-211   การเงินส่วนบุคคล                3  หน่วยกติ  
  
130-212   การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทนุ  3 หน่วยกิต  
130-402   เศรษฐศาสตร์จลุภาคว่าด้วยขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน                                    3 หน่วยกิต   
132-304   การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ  
                                                        3  หน่วยกิต 
132-310  การจัดการสินเชื่อ                      3  หน่วยกิต 
132-313  สถติเิพื่อการตัดสินใจทางการเงิน     3  หน่วยกิต 
132-402  การวาณิชธนกจิ                         3  หน่วยกิต 
132-407 สัมมนาการจดัการการเงิน              3  หน่วยกิต 
132-410  การวเิคราะห์และประเมินโครงการด้านการเงนิ     
      3  หน่วยกติ 
132-411 การประเมินอสังหารมิทรัพย์          3  หน่วยกิต 

 
 
 
 
ก ลุ่ ม วิ ช า ชี พ
เฉพาะ  
ค ง เ ดิ ม ท่ี  2 7 
หน่วยกิต 
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132-413   การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน          
                                                        3  หน่วยกิต 
132-416  การประกันวินาศภัย การประกันชวีิตและสุขภาพ
                                                        3  หน่วยกิต 
132-418  การศึกษาเฉพาะด้านการเงิน         3  หน่วยกิต 
132-419  การเงินสําหรับธรุกจิสตาร์ทอพัและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม                          3  หน่วยกิต 
132-420  คณติศาสตร์ประกนัภัย                 3  หน่วยกิต 
130-490   เตรยีมสหกิจศึกษา                    3  หน่วยกิต 
130-491   สหกิจศึกษา 1                         3  หน่วยกิต 
130-492   สหกิจศึกษา 2                         3  หน่วยกิต 
 
หมายเหต ุ   
1. สําหรับนักศกึษาที่เลือกเรียนวิชาสหกจิศึกษา 1 ต้อง
ลงทะเบยีนดังนี้ 
  1.1 130-490 เตรียมสหกิจศึกษา จํานวน 1 หน่วยกิต 
  1.2 130-491 สหกจิศึกษา 1  จํานวน 5 หน่วยกิต 
  1.3 ลงเรยีนรายวิชาชพีเลอืก จํานวน 9 หน่วยกิตจาก
รายวิชาชพีเลือกข้างต้น หรือเลือกเรียนจากวชิาชีพเฉพาะ
ของหลักสูตรอืน่ที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ โดยรวม
แล้วเป็นจํานวน 9 หน่วยกิต 
2. นักศกึษาที่เลือกเรียนวชิาสหกิจศึกษา 2 ต้อง
ลงทะเบยีนดังนี้  
  2.1 130-490 เตรียมสหกิจศึกษา จํานวน 1 หน่วยกิต 
  2.2 130-491 สหกจิศึกษา 1 จํานวน 5 หน่วยกิต 
  2.3 130-492 สหกจิศึกษา 2 จํานวน 5 หน่วยกิต 
  2.4  ลงเรียนรายวิชาชพีเลือก จํานวน 6 หน่วยกิตจาก
รายวิชาชพีเลือกข้างต้น หรือเลือกเรียนจากวชิาชีพเฉพาะ
ของหลักสูตรอืน่ที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ โดยรวม
แล้วเป็นจํานวน 6 หน่วยกิต 
3. กรณีนักศกึษาไม่เลือกเรียนวิชาสหกจิศึกษา ต้อง
ลงทะเบยีนดังนี้ 
  3.1 ต้องฝึกงานจํานวน 320 ชัว่โมง 
3.2 ลงเรยีนรายวิชาชพีเลอืก จํานวน 15 หนว่ยกิต จาก
รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกขา้งตน้ หรือเลือกเรียนจาก
วิชาชีพเฉพาะของหลักสูตรอืน่ที่เปิดสอนในคณะ
บริหารธุรกิจ โดยรวมแล้วเป็นจํานวน 15 หน่วยกิต 
4. ในกรณีที่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ต่างหลักสูตร ที่
ต้องการเลอืกเรียนสาขาวิชาการเงินและการลงทุนเป็น

132-413   การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน          
                                                        3  หน่วยกิต 
132-416  การประกันวินาศภัย การประกันชวีิตและสุขภาพ
                                                        3  หน่วยกิต 
132-418  การศึกษาเฉพาะด้านการเงิน         3  หน่วยกิต 
132-419  การเงินสําหรับธรุกจิสตาร์ทอพัและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม                          3  หน่วยกิต 
132-420  คณติศาสตร์ประกนัภัย                 3  หน่วยกิต 
130-490   เตรยีมสหกิจศึกษา                    3  หน่วยกิต 
130-491   สหกิจศึกษา 1                         3  หน่วยกิต 
130-492   สหกิจศึกษา 2                         3  หน่วยกิต 
 
หมายเหต ุ   
1. สําหรับนักศกึษาที่เลือกเรียนวิชาสหกจิศึกษา 1 ต้อง
ลงทะเบยีนดังนี้ 
  1.1 130-490 เตรียมสหกิจศึกษา จํานวน 1 หน่วยกิต 
  1.2 130-491 สหกจิศึกษา 1  จํานวน 5 หน่วยกิต 
  1.3 ลงเรยีนรายวิชาชพีเลอืก จํานวน 9 หน่วยกิตจาก
รายวิชาชพีเลือกข้างต้น หรือเลือกเรียนจากวชิาชีพเฉพาะ
ของหลักสูตรอืน่ที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ โดยรวม
แล้วเป็นจํานวน 9 หน่วยกิต 
2. นักศกึษาที่เลือกเรียนวชิาสหกิจศึกษา 2 ต้อง
ลงทะเบยีนดังนี้  
  2.1 130-490 เตรียมสหกิจศึกษา จํานวน 1 หน่วยกิต 
  2.2 130-491 สหกจิศึกษา 1 จํานวน 5 หน่วยกิต 
  2.3 130-492 สหกจิศึกษา 2 จํานวน 5 หน่วยกิต 
  2.4  ลงเรียนรายวิชาชพีเลือก จํานวน 6 หน่วยกิตจาก
รายวิชาชพีเลือกข้างต้น หรือเลือกเรียนจากวชิาชีพเฉพาะ
ของหลักสูตรอืน่ที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ โดยรวม
แล้วเป็นจํานวน 6 หน่วยกิต 
3. กรณีนักศกึษาไม่เลือกเรียนวิชาสหกจิศึกษา ต้อง
ลงทะเบยีนดังนี้ 
  3.1 ต้องฝึกงานจํานวน 320 ชัว่โมง 
  3.2 ลงเรยีนรายวิชาชพีเลอืก จํานวน 15 หน่วยกิต จาก
รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกขา้งต้น หรือเลือกเรียนจาก
วิชาชีพเฉพาะของหลักสูตรอืน่ที่เปิดสอนในคณะ
บริหารธุรกิจ โดยรวมแล้วเปน็จํานวน 15 หน่วยกิต 
4. ในกรณีที่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ต่างหลักสูตร ที่
ต้องการเลอืกเรียนสาขาวิชาการเงินและการลงทุนเป็น
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561 หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ.2562 สาระการแก้ไข 
วิชาโท นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาชีพเฉพาะ
สาขาการเงินและการลงทุน จาํนวน 15 หน่วยกิต  
โดยกําหนดให้เรียนรายวิชาตอ่ไปนี้ จํานวน   6  หน่วยกิต   
1.132-302  การจัดการการเงิน 
2.132- 312  การวางแผนการลงทุน 
และให้เลอืกเรยีนรายวิชาใดกไ็ด้ จากกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 
ในสาขาวิชาการเงินและการลงทุนอกีจํานวน 9 หน่วยกิต    
5. ในกรณีนักศกึษาต่างคณะ ที่ต้องการเลือกเรียน
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน เป็นวิชาโท  นักศกึษา
จะต้องลงเรียนทั้งหมด 15 หน่วยกิต โดยลงในรายวิชา
ต่อไปนี้ จํานวน 6 หน่วยกิต 
1. 132-203  การเงินธุรกิจ 
2. 130-404  การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพ 
และให้เลอืกเรยีนรายวิชาใดกไ็ด้ จากกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 
ในสาขาวิชาการเงินและการลงทุนอกีจํานวน 9 หน่วยกิต 
 
ค. หมวดวชิาเลือกเสร ี                          6 หนว่ยกิต 
ให้เลือกเรยีนรายวิชาใดๆ ที่เปดิสอนในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยสยาม  
 

วิชาโท นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาชีพเฉพาะ
สาขาการเงินและการลงทุน จาํนวน 15 หน่วยกิต  
โดยกําหนดให้เรียนรายวิชาตอ่ไปนี้ จํานวน   6  หน่วยกิต   
1.132-302  การจัดการการเงิน 
2.132- 312  การวางแผนการลงทุน 
และให้เลอืกเรยีนรายวิชาใดกไ็ด้ จากกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 
ในสาขาวิชาการเงินและการลงทุนอกีจํานวน 9 หน่วยกิต    
5. ในกรณีนักศกึษาต่างคณะ ที่ต้องการเลือกเรียน
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน เป็นวิชาโท  นักศกึษา
จะต้องลงเรียนทั้งหมด 15 หน่วยกิต โดยลงในรายวิชา
ต่อไปนี้ จํานวน 6 หน่วยกิต 
1. 132-203  การเงินธุรกิจ 
2. 130-404  การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพ 
และให้เลอืกเรยีนรายวิชาใดกไ็ด้ จากกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 
ในสาขาวิชาการเงินและการลงทุนอกีจํานวน 9 หน่วยกิต 
 
ค. หมวดวชิาเลือกเสร ี                          6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรยีนรายวิชาใดๆ ที่เปดิสอนในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยสยาม  
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แผนการศึกษาหลักสูตรบรหิารธรุกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการลงทุน  หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561 หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxx-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
3 101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น (ไม่นับ

หน่วยกิต) 
3 

xxx-xxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

3 

xxx-xxx 
113-108 

กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา 
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หรือ   
113-109 การใช้ภาษาไทยเพื่อการ
นําเสนอ 

2 
3  

130-104 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 

   133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล 3 
114-101 ภาษาอังกฤษ 1 2  130-215 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3 
130-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  3  134-201 หลักการจัดการ 3 
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3     

 รวม 19  รวม 15 
 
 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561 หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
xxx-xxx 
xxx- xxx 

ภาษาต่างประเทศที่ 2 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

2         
3 101-201 

 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

 
3 

xxx-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

3 
101-204 

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3 

121-102 คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและ
การทํางาน 

3 
101-301 ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21 3  

114-102 ภาษาอังกฤษ 2 2 131-103 การบัญชีการเงิน 1 3  
130-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค  3 132-203 การเงินธุรกิจ 3  

131-101 การบัญชีขั้นต้น 1 3 
132-311 ตลาดการเงินและการลงทุน       3 

 รวม 19  รวม 18 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561 หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
114-201 ภาษาอังกฤษ 3 2  101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 3  
130-302 
130-21x 

กฎหมายธุรกิจ 
กลุ่มวิชาแกน 

3  
3 101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย 3 

131-201 การบัญชีขั้นต้น 2 3 130-204 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3 
132-203 การเงินธุรกิจ 3  130-302 กฎหมายธุรกิจ 3 
133-201 หลักการตลาด 3  130-403 การออกแบบนวัตกรรม 3  
134-201 หลักการจัดการ 3  131-104 การบัญชีการเงิน 2  3  

   132-315 พื้นฐานการวางแผนทางการเงิน 3 
 รวม 20  รวม 21 

 
 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561 หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต 
114-202 ภาษาอังกฤษ 4 2  xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 1 3 
130-204 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

ทางธุรกิจ 
3  xxx-xxx 

131-204 
เลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 2 
การบัญชีบริหาร 

3 
3 

130-210 
136-301 

 
132-302  

กลุ่มวิชาแกน 
การจัดการการผลิตและการ
ดําเนินงาน 
การจัดการการเงิน 

3 
3 
 
3 

132-302 
130-404 
136-301 

การจัดการการเงิน 
การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพ 
การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 

3  
3 
3 

132-307 การเงินการธนาคารและตลาด
การเงิน 

3  132-409 การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย 3  

 รวม 20  รวม 21 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561 หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
114-301 ภาษาอังกฤษ 5 หรือ 114-303  

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 
2  xxx-xxx 

130-303 
เลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 
การภาษีอากร 1 

3 
3 

130-303 การภาษีอากร 1 3  130-217 ธุรกิจอัจฉริยะ 3 
132-304 การเงินและการธนาคารระหว่าง

ประเทศ 
3  132-312 การวางแผนการลงทุน 3 

132-308 การจัดการสถาบนัการเงิน 3  132-314 การลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวม 3 
132-401 หลักการลงทุน 3  132-316 นวัตกรรมการเงินและการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีทางการเงิน 
3 

132-409 การจัดการความเสี่ยงและการ
ประกันภัย 

3  xxx-xxx วิชาชีพเลือก  1 3 

xxx-xxx วิชาเอกเลือก 3    
 รวม 20  รวม 21 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561 หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
114-302 ภาษาอังกฤษ 6 หรือ 114-304  

เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
นําเสนอทางวิชาชีพ 

2  xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 4 3 

130-490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 xxx-xxx วิชาชีพเลือก 2 3 
132-310 การจัดการสินเชื่อ 3  xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3 3 
132-403 การวิเคราะห์งบการเงิน 3  132-408 วิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ 3 
132-406 การวิเคราะห์ตราสารหนี้ 3  132-403 การวิเคราะห์งบการเงิน 3  
xxx-xxx 
xxx-xxx 

วิชาเอกเลือก 
วิชาเอกเลือก 

3 
3 

xxx-xxx 
xxx-xxx 

 

วิชาชีพเลือก 4 (เฉพาะนักศึกษาท่ีเลือก
ฝึกงาน) 
วิชาชีพเลือก 5 หรือ 130-490 เตรียมสห
กิจศึกษา 

3  
3 หรือ 1 

 รวม 18  รวม 21 หรือ 16 
 
 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561 หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
130-491 สหกิจศึกษา  6 130-491 สหกิจศึกษา 1** 5 

   หรือ  การฝึกงาน 0 
    รวม 5 หรือ 0 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561 หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
130-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์* 3  xxx-xxx เลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 5 3 
132-404 การวิจัยทางการเงิน* 3  130-405 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน 3 

   xxx-xxx เลือกเสรี 3 
xxx-xxx วิชาเอกเลือก 3 xxx-xxx เลือกเสรี 3 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3    
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3    

 รวม 15  รวม 12  
 หรือ     

130-491 สหกิจศึกษา* 6    
 รวม 6    

 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561 หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
130-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์** 3  - - - 
132-404 การวิจัยทางการเงิน** 3     

       
xxx-xxx วิชาเอกเลือก 3    
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3    
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 

 
 

   

 รวม 15    

หมายเหตุ 
 

* ในกรณีท่ีนักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชา 
130-491 สหกิจศึกษา ในปีท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดู
ร้อน  ให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา  
130-491 สหกิจศึกษา ในปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
** ในกรณีท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชา 
 130-491 สหกิจศึกษา ในปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1
เรียบร้อยแล้ว  ให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา ในปี
ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 ตามที่กําหนด 

หมายเหตุ  ** หมายถึง นักศึกษาท่ีเลือกปฏิบัติสหกิจศึกษา  ต้องผ่าน
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาก่อน  จากนั้นต้องไปปฏิบัติสหกิจในภาค
เรียนถัดไปทันที โดยมีแผนการเรียน(ตารางล่าง) ดังนี ้
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 ปีท่ี 3  
ภาคการศึกษาท่ี 2 

ปีท่ี 3  
ภาคฤดูร้อน 

ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

ปีท่ี 4  
ภาคการศึกษาท่ี 2 

ปีท่ี 4 
ภาคฤดูร้อน 

แผน 1 
 

เรียนปกติ และ
ลงทะเบียน  

วิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
1 หน่วยกิต 

ลงทะเบียน 
 วิชาสหกิจศึกษา 1 

 5 หน่วยกิต 

เรียนปกติ - - 

แผน 2 เรียนปกติ - เรียนปกติและ
ลงทะเบียน 

วิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
1 หน่วยกิต 

ลงทะเบียน  
วิชาสหกิจศึกษา 1 

 5 หน่วยกิต 

- 

แผน 3 เรียนปกติ - เรียนปกติและ
ลงทะเบียน 

วิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
1 หน่วยกิต 

ลงทะเบียน 
 วิชาสหกิจศึกษา 1 

 5 หน่วยกิต 

ลงทะเบียน  
วิชาสหกิจศึกษา 2 

5 หน่วยกิต 

 
1. สําหรับนักศกึษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา 1 (แผน 1 และ แผน 2) ต้องลงทะเบียนดังนี้ 
1.1 130-490 เตรียมสหกิจศกึษา จํานวน 1 หน่วยกิต 
1.2 130-491 สหกิจศึกษา 1  จํานวน 5 หน่วยกิต 
1.3 ลงเรียนรายวิชาชีพเลือก จํานวน 9 หน่วยกิตจากรายวิชาชีพเลือกข้างต้น หรือเลือกเรียนจากวิชาชีพเฉพาะ
ของหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ โดยรวมแลว้เป็นจํานวน 9 หน่วยกิต 
2. นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา 2 (แผน 3) ต้องลงทะเบียนดังนี้  
2.1 130-490 เตรียมสหกิจศกึษา จํานวน 1 หน่วยกิต 
2.2 130-491 สหกิจศึกษา 1 จํานวน 5 หนว่ยกิต 
2.3 130-492 สหกิจศึกษา 2 จํานวน 5 หนว่ยกิต 
2.4  ลงเรียนรายวิชาชีพเลือก จํานวน 6 หน่วยกิตจากรายวิชาชีพเลือกข้างต้น หรือเลือกเรียนจากวิชาชีพ
เฉพาะของหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ โดยรวมแล้วเป็นจํานวน 6 หน่วยกิต 
3. กรณีนักศึกษาไม่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา ต้องลงทะเบียนดังนี้ 
3.1 ต้องฝึกงานจํานวน 320 ช่ัวโมง 
3.2 ลงเรียนรายวิชาชีพเลือก จํานวน 15 หน่วยกิต จากรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกข้างต้น หรือเลือกเรียนจาก
วิชาชีพเฉพาะของหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ โดยรวมแลว้เป็นจํานวน 15 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
ฉบับเดิม พ.ศ. 2561 และ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ของมหาวิทยาลัยสยาม 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการปรับปรุง 
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
100-101 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจ 
             พอเพียง         3(3-0-6)   
 (Principles of Economics and Philosophy of 
             Sufficiency Economy) 
หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากร
ท่ีมีอยู่อย่างจํากัด เพื่อให้ เกิด อรรถประโยชน์สูงสุด 
ประกอบด้วยด้านมหภาคว่าด้วยรายได้ประชาชาติ 
พฤติกรรมโดยรวมของการบริโภค การออม การลงทุน 
ระดับรายได้ ระดับราคา งบประมาณของรัฐบาล การเงิน
การธนาคาร และเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ และด้าน
จุลภาคว่าด้วยพฤติกรรมของผู้ ดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ทฤษฎี การเลือกของผู้บ ริ โภค  ทฤษฎี ต้นทุน  และ
โครงสร้างของตลาด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วย
การดําเนินการตามสายกลาง โดยมิให้มีการใช้จ่ายเกินตัว 
ท้ังในระดับบุคคล ระดับธุรกิจ และระดับประเทศ เพื่อ
ป้องกันภาวะหลอมละลาย ทางเศรษฐกิจ และเพื่อให้เกิด
ความเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างย่ังยืน 

*101-101  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ 
               การพัฒนาที่ยั่งยืน                3(3-0-6)
   (Sufficiency Economy Philosophy for 
               Sustainable Development) 
หลักการแนวคิดและความสําคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์
และการรู้เท่าทันทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่าง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ย่ังยืนและ
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน การดํารงชีวิตในสังคมร่วม
สมัยด้วยการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาที่ ย่ังยืนโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือ
กรณีศึกษา 

เปลี่ยนรหัสและชื่อ
วิชา 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

100-102  ปรัชญ าและศาสนากับ การครองชี วิ ต  
3(3-0-6) 
             (Philosophy, Religions and Life Style) 
หลักปรัชญา คําสอนของศาสนาต่างๆและความสําคัญ
ของศาสนากับการดําเนินชีวิต ความหมายและคุณค่า
ของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการดํารงชีวิต 
ความสําคัญของศีล สมาธิ ปัญญา การพัฒนาตนและการ
แก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนาต่างๆ รวมถึง
การประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสําเร็จในการทํางานและ
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ 

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต        
3(3-0-6) (Philosophy, Religions and Life Style)  
หลักปรัชญา คําสอนของศาสนาต่างๆ และความสําคัญ
ของศาสนากับการดําเนินชีวิต ความหมายและคุณค่า
ของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการดํารงชีวิต 
ความสําคัญของศีล สมาธิ ปัญญา การพัฒนาตนและการ
แก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนาต่างๆ รวมถึง
การประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสําเร็จในการทํางานและ
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

100-103   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิด
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต         3(2-2-5) 
             (Principles of Logics and Thinking Skill for 
             Lifelong Learning)   
หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด 
การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้ทักษะการคิด
ชนิดต่างๆในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น การคิด
วิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์ การคิด
วิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การ
คิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแก้ปัญหา การ

101-108  หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพ่ือ 
             การเรียนรู้ตลอดชีวิต              3(2-2-5) 
             (Principles of Logics and Thinking Skill for  
             Lifelong Learning)   
หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด 
การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้ทักษะการคิด
ชนิดต่างๆในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น การคิด
วิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์ การคิด
วิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การ
คิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแก้ปัญหา การ

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการปรับปรุง 
คิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการ 
เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะการเข้าถึงแหล่งความรู้
เพิ่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

คิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะการเข้าถึงแหล่งความรู้
เพิ่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

100-104 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ   
3(3-0-6) (Human Relations and Personality 
             Development) 
ความหมาย ท่ีมา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม การ
ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎี
ทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคลเพื่อ
การปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะ
ผู้นํา และการฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสม ตลอดจนมารยาท
ทางสังคม 

*101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ   
3(3-0-6)  (Human Relations and Personality 
              Development) 
ความหมาย ท่ีมา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ ในสังคม การ
ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎี
ทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคลเพื่อ
การปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะ
ผู้นํา การฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมและมารยาททางสังคม 
การสร้างความประทับใจแรกพบ  การแต่งกายการ
แต่งหน้าและการทําผมเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ การพัฒนาทักษะการพูดด้วย
การออกเสียงที่ ชัด เจนและใช้ภาษาที่ ถูก ต้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์  

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน         3(3-0-6) 
             (Psychology in Daily Life)   
ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่ อประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะทางจิต-สังคม ความ
เข้าใจตนเองและผู้อื่น การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การรับรู้ การอธิบายสาเหตุแห่งพฤติกรรมและ
การจูงใจให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ บุคลิกภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ การจัดการกับความเครียดและความขัดแย้งทาง
จิต สุขภาพจิตและการปรับตัว 

*101-110  จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 
               (Psychology in Daily Life)  
แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
พัฒนาการมนุษย์ บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่าง
บุ คคล  การเข้ า ใจตน เองและผู้ อื่ น  การวิ เค ราะห์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการรับรู้ การจูง
ใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  การจัดการ
ความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

100-106  อาเซียนในโลกยุคใหม่                3(3-0-6) 
             (ASEAN in the Modern World)  
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การจัดระเบียบโลก
ใหม่ ความสําคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อโลก
ปัจจุบัน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ปัจจัยท่ีมีผล
ต่ออาเซียน อาทิ ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สภาพการณ์และปัญหา
ของอาเซียนในปัจจุบัน ความสัมพนัธ์ภายในกลุ่มประเทศ
อาเซียน บทบาทของอาเซียนต่อไทยและประชาคมโลก 
บทบาทของชาติมหาอํานาจต่ออาเซียน ความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับอาเซียน 

*101-111  อาเซียนในโลกยุคใหม่            3(3-0-6)
   (ASEAN in the Modern World)  
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชียท่ีมีแนวโน้มในการ
เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก กลุ่มประเทศที่มีอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะ
เปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจของโลก ความท้าทายของ
เอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคงอยู่บนเส้นทาง
การเป็นศูนย์กลางของโลก พัฒนาการของอาเซียนและ
ประชาคมอาเซียน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและประเทศไทยในเวที
โลก 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

100-107 อารยธรรมศึกษา                  3(3-0-6) 
             (Civilization Studies)  
อารยธรรมและวิวัฒนาการของอารยธรรมโลก อารย
ธรรมไทย ปัจจัยท่ีกําหนดลักษณะสังคมและวัฒนธรรม

*101-112 อารยธรรมศึกษา                 3(3-0-6) 
              (Civilization Studies)  
อารยธรรมที่ สํ าคัญ  ท้ั งอารยธรรมตะวันตกและ
ตะวันออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ การส่งต่อมรดก

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 
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ไทย  ความรู้ เรื่อ งธรรมชาติและประยุกต วิทยาใน
สังคมไทย  สังคม  เศรษฐกิจ  การปกครอง ศาสนา 
พิ ธี ก ร รม  ก า รล ะ เล่ น พื้ น บ้ า น  ส ถ าปั ต ย ก ร รม 
ประติมากรรม  จิตรกรรม  นาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์ 
การศึกษา ค่านิยมของไทย รวมท้ังแนวโน้มของสังคม
และวัฒนธรรม 

ทางภูมิปัญญาให้กับโลกในยุคปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรม
ท่ีโดดเด่นในแต่ละยุค ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และ
มรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อนบ้านใน
กลุ่มอาเซียน 

100-108 ทักษะการศึกษา                      3(2-2-5) 
             (Study Skills)            
คุณค่าของการศกึษา และวิธีการศึกษาท่ีสัมฤทธิ์ผลโดย
วิเคราะห์เจตคติ  และคุณค่าของตนเอง  ของชีวิต  และ
ความสัมพันธ์กับการศึกษาระบบอุดมศึกษา  ศึกษา
ทักษะที่จําเป็นสําหรับการศึกษา อาทิ การใช้ห้องสมุด  
การสืบค้นข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสื่อสาร
ใหม่  และท่ีเป็นปัจจุบัน  ศึกษาปัญหา และอุปสรรคใน
การศึกษา  การนําเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้เพื่อปรับปรุง
ทักษะการวิเคราะห์หลักการคิดเชงิวิพากษ์  และวิจารณ์
อย่างสร้างสรรค์  การทํางานเป็นทีม  การบริหารเวลาใน
การศึกษา  การบริหารความขัดแย้งทางการศึกษา  
ทักษะการอ่าน ฟัง การจดบันทึก การจับประเด็น  การ
จัดทํารายงาน และการนําเสนอ รวมทั้งทักษะการใช้ชีวิต
ท่ีสําคัญ ได้แก่ ทักษะในการบริหารการเงินส่วนบุคคล  
และทักษะการเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ฯลฯ 

*101-113 ทักษะการศึกษา                   3(2-2-5)  
               (Study Skills)            
คุณค่าของการศกึษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลใน
ระดับอุดมศึกษา ทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม จิตสาธารณะ 
การบริหารเวลา   

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

111-101 จิตวิทยาทั่วไป                     3(3-0-6)  
             (General Psychology)  
แนวทางการศึกษา และความเป็นมาของจิตวิทยา 
ความหมายของพฤติกรรม เป้าหมายของวิชาจิตวิทยา 
และคุณค่าในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรับรู้ 
แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย 
สติปัญญา และการวัด ความผิดปกติทางจิตและการ
พัฒนาสุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง 

101-114  จิตวิทยาทั่วไป                   3(3-0-6)  
             (General Psychology)  
แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา 
ความหมายของพฤติกรรม เป้าหมายของวิชาจิตวิทยา
และคุณค่าในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรับรู้ 
แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย 
สติปัญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิตและการ
พัฒนาสุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

111-102 สังคมวิทยาเบื้องต้น                3(3-0-6) 
             (Introduction to Sociology) 
 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล 
สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพลของ
กลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และ
ความเป็นผู้นํา เจตคติในการทํางาน การมีมนุษยสัมพันธ์
ท่ีดี  พิจารณาความสําคัญและวิวัฒนาการของสถาบัน
ต่าง ๆ โดยเทียบลําดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และ
ความเปลี่ยนแปลงทางประชากร 

101-115 สังคมวิทยาเบื้องต้น                  3(3-0-6) 
             (Introduction to Sociology) 
 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล 
สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพลของ
กลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และ
ความเป็นผู้นํา เจตคติในการทํางาน มนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
ความสําคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ โดยเทียบ
ลําดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลง
ทางประชากร 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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111-103  หลักเศรษฐศาสตร์                    3(3-0-6) 
             (Principle of Economics)   
หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์ท่ีว่าด้วยมูลค่า ราคาและ
การจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค 
แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎ
การลดของสินค้า ภายใต้ทฤษฎีต้นทุนและปัจจัยต่างๆ ท่ี
กําหนดอุปทานของสินค้าและบรกิารของปัจจัยการผลิต 
ในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ 
ปัจจัยการผลิตและการกําหนดปัจจัยการผลิตโดยย่อใน
ส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ 

101-116 หลักเศรษฐศาสตร์                   3(3-0-6) 
             (Principle of Economics)   
หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์ท่ีว่าด้วยมูลค่า ราคาและ
การจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค 
แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎ
การลดของสินค้า ภายใต้ทฤษฎีต้นทุนและปัจจัยต่างๆ ท่ี
กําหนดอุปทานของสินค้าและบรกิารของปัจจัยการผลิต
ในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ 
ปัจจัยการผลิตและการกําหนดปัจจัยการผลิตโดยย่อใน
ส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

111-106 สันติภาพศึกษา                     2(2-0-4) 
             (Peace Studies)        
ความแตกต่างระหว่างแนวความคิดพื้นฐานทางปรัชญา 
กระบวนการสื่อสารของมนุษย์และระดับภาษาท่ีใช้ เพื่อ
สร้างความเข้าใจท่ีตรงกัน ทฤษฎีและแนวความคิดของ
การเมืองและเศรษฐกิจในระบบต่างๆ สาเหตุแห่งความ
ขัดแย้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และศาสนา อันนําไปสู่
ความขัดแย้งทางอาวุธและสงคราม ท่ีเกิดขึ้นทั้งในอดีต
และปัจจุบัน 
วิเคราะห์ถึงวิธีในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
และปราศจากความรุนแรงทั้งในระดับปัจเจกบุคคล 
ครอบครัว องค์กร สังคม รวมทั้งในระดับชาติและใน
ระดับโลกวิธีการในการลดกําลังอาวุธ การยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและสิทธิมนุษยชน  บทบาทของ
สหประชาชาติและองค์กรต่าง ๆ ในการผดุงรักษา
สันติภาพของโลก 

- ยกเลิก 

111-107 ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
2(2-0-4) (Introduction to Intellectual Property) 
ความสําคัญของการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่
มีต่อการส่งเสริมความคิดริเริ่มของมนุษย์ตลอดจนการ
พัฒนาความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
พัฒนาการด้านศิลปะและวรรณกรรมความเกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล  ธุรกิจ  และองค์กร
ประเภทต่าง ๆ หลักกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
ทางปัญญา ท้ังลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า 
รวมทั้งสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธ์ิ
และเครื่องหมายการคา้  เช่น สนธิสัญญา WTO  TRIP’s  
และ  Patient Cooperation Treaty  บทบาทของ WIPO  
ในการส่งเสริมการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง
ประเทศตลอดจนการบริหารให้เป็นไปตามสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

- ยกเลิก 
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การเรียนการสอนจะเน้นกรณีศึกษา ด้านการประยุกต์
หลักการทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ในทางเทคโนโลยี ธุรกิจ ชีววิศวกรรมและคอมพิวเตอร์ 
112-101 อารยธรรม                         3(3-0-6) 
             (Civilizations)           
ประวัติความเป็นมาของอารยธรรม  และวิวัฒนาการของ
มนุษยชาติโดยสังเขป อารยธรรมแม่บทท้ังตะวันตกและ
ตะวันออก ซ่ึงได้ท้ิงมรดกให้กับโลกในยุคปัจจุบัน อารย
ธรรมยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ การปฏิรูปศาสนา และการ
ปฏิวัติทางภูมิปัญญา ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัย
สุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ ในด้านการเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 

- ยกเลิก 

112-102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและ
ตรรกศาสตร์                        3(3-0-6) 
 (Fundamental of Philosophy and Logic) 
พื้นฐานทางปรัชญาในสาขาอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริย
ศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ท้ังปรัชญาตะวันตกและปรัชญา
ตะวันออกตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน ศึกษา
ลักษณะความคิด กระบวนการของความคิดอย่างมี
เหตุผล ท้ังแบบนิรนัยอุปนัยโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
ปัจจุบัน 

- ยกเลิก 

112-103 มนุษย์กับวรรณกรรม              3(3-0-6) 
             (Man and Literature)   
ความหมาย กําเนิด และรูปแบบต่าง ๆ ของวรรณคดี  
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ การแสดงออกทางศิลปะ
ในรูปของวรรณกรรม วิเคราะห์ความคิด จิตใจ ปรัชญา 
อุดมการณ์ และค่านิยมของมนุษย์ อันปรากฏใน
วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ คือ บทกวี นวนิยาย เรื่องสั้น 
ความเรียงและบทความที่มีค่าชี้ให้เห็นปัญหาของมนุษย์
ในภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมตลอดจนมรดก
อารยธรรมอันมีอิทธิพลต่อนักเขียนเหล่านั้น 

- ยกเลิก 

112-104 มนุษยกับศิลปะ                     3(3-0-6) 
             (Man and Arts)       
ความหมายของสุนทรียศาสตร์ ทรรศนะของปรัชญาเมธี 
และศิลปินกลุ่มสําคัญ ๆ เกี่ยวกับ “ความงาม” มรดกทาง
อารยธรรมที่มีต่อศิลปะและดนตรีในยุคสมัยท่ีสําคัญ ๆ 
ต้ังแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน ความซาบซ้ึงในคุณค่า
ของศิลปะและดนตรีท้ังของไทยและสากล รู้จักผลงาน
อันย่ิงใหญ่ท่ีมาจากแรงบันดาลใจของศิลปินในสาขาต่างๆ  
ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย และสากล 
ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

- ยกเลิก 
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ประจําวันได้ 
112-106 ไทยศึกษา                          3(3-0-6) 
             (Thai Studies)        
ความเป็นมาของชุมชนไทย  ปัจจัยท่ีกําหนดลักษณะ
สังคมและวัฒนธรรมไทย ความรู้เรื่องธรรมชาติและประ
ยุกตวิทยาในสังคมไทย สังคม เศรษฐกิจ การปกครอง 
ศาสนา พิธีกรรม  การละเล่นพื้นบ้าน สถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม จิตรกรรม  นาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป ์
การศึกษาค่านิยมของไทย รวมท้ังแนวโน้มสังคมและ
วัฒนธรรม 

- ยกเลิก 

112-107   ศาสนาเปรียบเทียบ               3(3-0-6) 
             (Comparative Religions)   
ศาสนาท่ีสําคัญ ๆ ต่าง ๆ เช่น ศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) 
ยิว ชินโต  เต๋า เชน พุทธ ขงจื้อ คริสต์ อิสลาม บาไฮ 
โดยนําศาสนาต่าง ๆ ดังกล่าวมาเปรียบเทียบในหัวข้อที่
สําคัญ ๆ เช่น เปรียบเทียบเรื่องกาลเวลาและสถานที่ 
เปรียบเทียบศาสนาโบราณและสมัยปัจจุบัน ศาสนาฝ่าย
เทวนิยมกับอเทวนิยม การสร้างและการสลายโลก 
ศรัทธาและฐานะของมนุษย์ ชีวิต อุปนิสัยและการปฏิบัติ
แห่งศาสดา สังคมในสมัยนั้น ๆ อภินิหาร วิธีประกาศ
ศาสนา นักพรต คําสอนเรื่องความหวังให้ผู้มาโปรด และ
เปรียบเทียบหลักความดีอันสูงสุด 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยกเลิก 

112-108 การวางแผนชีวิตครอบครัว        2(2-0-4) 
             (Family Life Planning)   
ความรู้เข้าใจในความสําคัญของความแตกต่างเกี่ยวกับ
เพศศึกษา  ตระหนักในพัฒนาการของสัมพันธภาพ และ
นําไปสู่แนวคิดท่ีถูกต้องด้านชีวิตสังคม ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองในการดําเนินชีวิตภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เน้นการเตรียมการวางแผน
ชีวิตครอบครัวท่ีมีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งการเรียนรู้
ความแตกต่างระหว่างบุคคลทางด้านวัฒนธรรมและด้าน
สังคม 

- ยกเลิก 

112-109 ดนตรีปฏิบัติ                     2(1-2-3) 
             (Music Practice)        
ประวัติ ลักษณะ และชนิดของศิลปะและดนตรี 
เสียงดนตรีประเภทต่าง ๆ การตอบสนองอารมณ์ต่อ
ดนตรี คุณค่าของศิลปะ  และดนตรีกับการดํารงชีวิต
ลักษณะของเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ท้ังเครื่องดนตรีไทย
และสากล  ฝึกทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรีอย่างน้อย 
1 ชนิด การฝึกซ้อมเบื้องต้นที่ถูกต้องทั้งแบบเดี่ยวและ
แบบผสมวง การอ่านโน้ตดนตรี ทักษะในการฟังเพื่อให้

- ยกเลิก 
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ซาบซ้ึงถึงคุณประโยชน์ท่ีได้รับจากการฝึกซ้อมและการ
เล่นดนตรี 
 **101-102  ความเป็นพลเมืองในสังคมไทย 

                และสังคมโลก                      3(3-0-6)   
      (Civic Literacy in Thai and Global  
                Context)   
สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็นปัญหาร่วม
สมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการทางความคิด
ท่ีเป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม การรู้หน้าท่ีของ
พลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกับสถานะการ
พัฒนาของประเทศ บทบาทและหน้าท่ีของบุคคลใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

เปิดใหม่ 

 **101-103  การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพ 
                เพ่ือความเป็นผู้นํา            3(2-2-5)
    (Designing Your Self and Personality for 
                Leadership) 
การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การกําหนด
เป้าหมายในชีวิต การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง 
การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจในการ
อยู่ในสังคม การพัฒนาการพูดในที่สาธารณะ การแนะนํา
ตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบต่อผู้อื่น การพัฒนา
ภาวะผู้นํา ทักษะมนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม   

เปิดใหม่ 

 **101-104  การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด 
(Smart Money Management)       3(3-0-6) 
                 
การเงินกับชีวิตประจําวัน สิทธิและหน้าท่ี เป้าหมาย
การเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล นวัตกรรมทางการ
เงิน การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การ
ประกันภัย สินเชื่อเงินกู้ การวางแผนภาษี การเป็น
ผู้ประกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การเตรียมตัว
ก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน 

เปิดใหม่เพื่อพัฒนา 
financial literacy 

 **101-105  เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
(Community Explorer and Service Learning)    
              3(2-2-5) 
  
การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อ
ค้นหาประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาโดยให้
ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและ
สมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริมทักษะการเข้าถึง

 



104 
 

มหาวิทยาลัยสยาม 
สํานักวิชาการ� �
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการปรับปรุง 
ชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้ชีวิตและ
ทักษะด้านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
บริการ การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการ
พัฒนาและกิจกรรมบริการชุมชน การเตรียมความพร้อม
สู่การเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจ
การพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่างย่ังยืนในศตวรรษที่ 21 

 **101-106  กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว    3(3-0-6)
  (Politics and Law in Everyday Life) 
กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต้น กฎหมายใกล้
ตัวท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน อาทิ กฎหมายแพ่ง 
กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นๆ ตาม
สถานการณ์ปัจจบุันของสังคม 

 

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
113-108  การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
             (Thai Usage for Communication)   
โครงสร้างทางไวยากรณ์ท้ังภาษาพูดภาษาเขียน และการ
สื่อสาร ความแตกต่างระหว่างภาษาเขียนและภาษาพูด 
ภาษาทางการและไม่เป็นทางการสํานวนโวหาร คําราชา
ศัพท์ หลักการอ้างอิง การสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักการ
เขียนในรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมายสมัครงาน การเขียน
ประวัติของตนเอง การบันทึกและการสรุปความ การ
เขียนโต้ตอบหนังสือทางธุรกิจ การเขียนเรียงความ ฝึก
ทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน 

*101-201  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        3(2-2-5) 
               (Thai Language for Communication)  
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ การ
ฟังจับใจความ หลักการใช้ภาษาในการพูดให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับ
ใจความ สรุปความ และวิเคราะห์สารที่อ่าน หลักการใช้
ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ   

เปลี่ยนรหัสและชื่อ
วิชา 
แก้คําอธิบาย
รายวิชา 

113-109   การใช้ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ    3(2-2-5) 
             (Thai Usage for Presentation)  
หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม 
สํานวนโวหาร การออกเสียงคําท่ีถูกต้อง และการพูดใน
สถานการณ์ต่างๆ การแสดงความคิดเห็นและการ
นําเสนอ อาทิ การนําเสนอเชิงวิชาการ การนําเสนอเชิง
ธุรกิจ และการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งาน ตลอดจนการ
เขียนโครงการ การเลือกช่องทางการสื่อสาร และการ
อ่านข้อมูลเชิงสถิติ 

*101-202  ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ           3(2-2-5) 
               (Thai Language for Presentation)  
การใช้ภาษาไทยนําเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ 
การนําเสนอข้อมูลทางวิชาการ การนําเสนอข้อมูลทาง
ธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การ
นําเสนอข้อมูลท่ีมีความน่าเชื่อถือ การเลือกใช้ช่องทาง
การสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาและการทํางาน 

เปลี่ยนรหัสและชื่อ
วิชา 
แก้คําอธิบาย
รายวิชา 

114-101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)      2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
ฝึกการฟังในระดับประโยค การพูดเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การเชื้อเชิญ การแนะนํา 
การแสดงความยินดีหรือเสียใจและอื่นๆเน้นการออก
เสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษา ฝึกทักษะการอ่านข้อความ
ในระดับประโยคและย่อหน้า โดยใช้ความรู้ด้าน
ไวยากรณ์และโครงสร้างของประโยคมาประกอบ ศึกษา

- ยกเลิก 
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การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฝึกเขียนตอบคําถามโดย
ใช้ประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
114-102  ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)       2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
ศึกษาวัฒนธรรม วิธีการแสดงออกของเจ้าของภาษา 
ปัญหาและความแตกต่างของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
นําไปสู่ทักษะการพูด โดยการใช้วัจนภาษาและอวัจน
ภาษาที่ดี ฝึกทักษะการอ่านขั้นต้น ประกอบด้วยการจับ
ใจความและรายละเอียดต่างๆ ความสัมพันธ์ของประโยค
หลักและประโยคขยาย ฝึกการอ่านในระดับเรื่องรวมทั้ง
การเขียนตอบคําถามโดยใช้ประโยค ศัพท์และสํานวน
อื่นๆ ท่ีถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

- ยกเลิก 

114-201 ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)     2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษใน
ระดับท่ียากขึ้น ฝึกการฟังและสนทนาภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีมีระดับความยากมากขึ้น เช่น การ
พูดทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่องและอื่นๆ ฝึก
การอ่านในระดับเรื่องที่มีความยาวเพิ่มขึ้น ศึกษาการ
เขียน อนุเฉทและข้อความต่างๆโดยเน้นความถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์ ตลอดจนฝึกทักษะตามแนวทางการ
ทดสอบมาตรฐาน 

- ยกเลิก 

114-202 ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)            2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษใน
ระดับท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ดี ฝึกทักษะการเขียนย่อ
ความ การจดบันทึก การจับใจความจากข้อความหรือ
บทความท่ีอ่านหรือฟังจากผู้สอนหรือเทปบันทึกเสียง ฝึก
สนทนาภาษาอังกฤษในหัวเรื่องที่กําหนดหรือตามความ
สนใจ โดยสามารถใช้สํานวนที่ถูกต้องตามความนิยมและ
หลักไวยากรณ์ ตลอดจนฝึกทักษะตามแนวทางการ
ทดสอบมาตรฐาน  

- ยกเลิก 

114-301 ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)       2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
ตลอดจนทบทวนและฝึกฝนทักษะ ท้ังสี่ทักษะเพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางการทดสอบตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย 

- ยกเลิก 

114-302 ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)     2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
ตลอดจนทบทวนและฝึกฝนทักษะ ในระดับท่ียากขี้นทั้งสี่
ทักษะเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการทดสอบตาม
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย  
 

- ยกเลิก 
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114-303  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ   
  (English Usage for Profession)            2(1-2-3) 
              
โครงสร้างทางไวยากรณ์ท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน 
โครงสร้างทางไวยากรณ์ในการสื่อสาร ความแตกต่าง
ระหว่างภาษาเขียนและภาษาพูด ภาษาทางการและไม่
เป็นทางการ หลักการพื้นฐาน ในการแปลอย่างเป็นระบบ 
ศัพท์เทคนิคและศัพท์เฉพาะของสาขาวิชา ท้ังการ
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย และไทยเป็นอังกฤษ 

- ยกเลิก 

114-304  เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
ทางวิชาชีพ             2(1-2-3) 
 (English Presentation Techniques for  
             Profession) 
หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม 
โวหาร การออกเสียงคําท่ีถูกต้อง และการพูด ใน
สถานการณ์ต่างๆ การแสดงความคิดเห็นและการ
นําเสนอ อาทิ การนําเสนอเชิงวิชาการ การนําเสนอเชิง
ธุรกิจ และการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งาน 

- ยกเลิก 

113-103  ภาษาจีน 1 (Chinese 1)       2(1-2-3) 
สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คําศัพท์ท่ี
ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 300 คํา และสํานวนต่าง ๆ 
อย่างง่าย ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่
ถูกต้อง 

101-209 ภาษาจีน 1  (Chinese 1) 3(2-2-5) 
สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คําศัพท์
ประมาณ 300 คํา และสํานวนต่าง ๆ อย่างง่ายท่ีใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ฝึกสนทนาภาษาจนี โดยเน้นการออก
เสียงที่ถูกต้อง 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 

113-104 ภาษาจีน 2 (Chinese 2)    2(1-2-3) 
ฝึกเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคําศัพท์จาก
พจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องที่
เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คํา
    

101-210 ภาษาจีน 2  (Chinese 2) 3(2-2-5) 
การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคําศัพท์จาก
พจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องที่
เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คํา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 

113-201 ภาษาจีน 3 (Chinese 3)     2(1-2-3) 
ฝึกเรียบเรียงประโยคเชิงซ้อน สนทนาภาษาจีนด้วย
หัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีก
ประมาณ 300 คํา  

- ยกเลิก 

113-202 ภาษาจีน 4 (Chinese 4)      2(1-2-3)
ฝึกเรียบเรียงประโยคเชิงซ้อนอื่นๆ มากขึ้น ศึกษาความ
แตกต่างระหว่างตัวอักษรเต็ม และตัวอักษรย่อจีน 
สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ ศึกษา
คําศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คํา  
   

- ยกเลิก 

113-105 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1)      2(1-2-3) 
การฟัง พูด ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์โครงสร้าง
พื้นฐานของภาษาญี่ปุ่นและไวยากรณ์ ศึกษาระบบเสียง
และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่น ฝึกทักษะการอ่าน

101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1)     3(2-2-5) 
การฟัง พูด ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษาญี่ปุ่น ระบบการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น คําศัพท์ และ 
สํานวนอย่างง่าย ทักษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและ

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 
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ประโยคอย่างง่าย และการเขียนด้วยตัวอักษรฮิราคานะ
และคาตะคานะ 

การเขียนด้วยตัวอักษรฮิราคานะและคาตะคานะ 

113-106 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese 2)     2(1-2-3)  
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ท่ี
ซับซ้อนขึ้น และคําศัพท์ใหม่ ฝึกการอ่านคันจิ และเขียน
บทความในชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่างๆ อย่างง่าย 

101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2  (Japanese 2)       3(2-2-5) 
ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ท่ี
ซับซ้อนขึ้น คําศัพท์และสํานวนอย่างง่าย  ฝึกการอ่านคัน
จิ และเขียนอนุเฉทในระดับง่ายเก่ียวกับชีวิตประจําวัน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

113-203 ภาษาญี่ปุ่น 3 (Japanese 3)      2(1-2-3) 
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ 
เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณ์ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น 
พัฒนาการอ่านคันจิจากท่ีได้ศึกษามาก่อนหน้านี้ 

- ยกเลิก 

113-204 ภาษาญี่ปุ่น 4 (Japanese 4)      2(1-2-3) 
พัฒนาความสามารถในการพูดภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของญี่ปุ่น พัฒนาทักษะการ
อ่าน การเขียนแบบคันจิ เรียนรู้คําศัพท์เพิ่มเติม ศึกษา
โครงสร้างทางไวยากรณ์ท่ีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

- ยกเลิก 

113-111 ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)     2(1-2-3)      
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้าง
พื้นฐานของภาษาเกาหลี คําศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน 
ฝึกทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่าง
ง่ายท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน   

101-213 ภาษาเกาหลี 1  (Korean 1)    3(2-2-5) 
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้าง
พื้นฐานของภาษาเกาหลี คําศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน 
ทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายท่ี
ใช้ในชีวิตประจําวัน   

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 

113-112 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)       2(1-2-3)
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์
ของภาษาเกาหลีท่ีซับซ้อนขึ้น เน้นประโยคสนทนาและ
คําศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการอ่านและ
เขียนบทความในชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่าง ๆ 
อย่างง่าย 

101-214 ภาษาเกาหลี 2  (Korean 2)      3(2-2-5)     
ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของ
ภาษาเกาหลีท่ีซับซ้อนขึ้น บทสนทนาอย่างง่าย และ 
คําศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน ทักษะการอ่านและเขียน
อนุเฉทเกี่ยวกับชีวิตประจําวันโดยใช้สํานวนอย่างง่าย 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

113-113 ภาษาเกาหลี 3 (Korean 3)      2(1-2-3) 
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ 
เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณ์ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนา
ทักษะการสนทนา การอ่าน และเขียนเพื่อสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาที่เหมาะสม และศึกษา
คําศัพท์เพิ่มเติม 

- ยกเลิก 

113-114 ภาษาเกาหลี 4 (Korean 4)      2(1-2-3) 
พัฒนาความสามารถในการพูด เรียนรู้ขนบธรรมเนียม
และประเพณีของเกาหลี พัฒนาทักษะการอ่าน 
พัฒนาการอ่านและการเขียน เรียนคําศัพท์เพิ่มเติม 
เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อทําความเข้าใจภาษา
เกาหลีท่ีได้เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง 

- ยกเลิก 

102-101 ภาษาพม่า 1 (Burmese 1)     2(1-2-3) 
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค เรียนรู้
โครงสร้างพื้นฐานของภาษาพม่าคําศัพท์ท่ีใช้ใน

- ยกเลิก 
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ชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยค
สนทนาอย่างง่ายท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน   
102-102 ภาษาพม่า 2 (Burmese 2)            2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์
ของภาษาพม่าท่ีซับซ้อนขึ้น เน้นประโยคสนทนาและ
คําศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการอ่านและ
เขียนบทความในชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่างๆ 
อย่างง่าย 

- ยกเลิก 

102-103 ภาษาพม่า 3 (Burmese 3)     2(1-2-3) 
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ 
เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณ์ของภาษาพม่า ท่ีมีความซับซ้อน
มากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน และเขียนเพื่อ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาที่เหมาะสม และ
ศึกษาคําศัพท์เพิ่มเติม 

- ยกเลิก 

102-104 ภาษาพม่า 4 (Burmese 4)    2(1-2-3) 
พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื่อ 
และประเพณีของพม่า พัฒนาการอ่านและการเขียน
ตัวอักษร เรียนคําศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้าง
ไวยากรณ์ เพื่อทําความเข้าใจภาษาพม่าท่ีได้เรียนก่อน
หน้านี้และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง 

- ยกเลิก 

102-111 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1       2(1-2-3) 
             (Bahasa Indonesia 1)   
ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐานของภาษาบาฮา
ซาอินโดนีเซีย คําศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 
300 คํา และสํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย ฝึกทักษะการฟัง
และการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายท่ีใช้ใน
ชีวิตประจําวัน   

- ยกเลิก 

102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2        2(1-2-3) 
             (Bahasa Indonesia 2)   
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์
ของภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ท่ีซับซ้อนขึ้น เน้นประโยค
สนทนาและคําศพัท์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการ
อ่านและเขียนบทความในชีวิตประจําวันและใช้สํานวน
ต่างๆ อย่างง่าย 

- ยกเลิก 

102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3       2(1-2-3) 
             (Bahasa Indonesia 3)   
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ 
เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณ์ของภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ท่ี
มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การ
อ่าน และเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้วย
ภาษาที่เหมาะสม และศึกษาคําศัพท์เพิ่มเติม 

- ยกเลิก 
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102-114 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4        2(1-2-3) 
             (Bahasa Indonesia 4)   
พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื่อ 
และประเพณีของอินโดนีเซียพัฒนาการอ่านและการ
เขียนตัวอักษร เรียนคําศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้าง
ไวยากรณ์ เพื่อทําความเข้าใจภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียท่ี
ได้เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง 

- ยกเลิก 

102-121 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1          2(1-2-3) 
             (Bahasa Malaysia 1)   
ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐานของภาษาบาฮา
ซามาเลเซีย คําศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 300 
คํา และสํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย ฝึกทักษะการฟังและ
การพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายท่ีใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

- ยกเลิก 

102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2        2(1-2-3)      
(Bahasa Malaysia 2)   
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์
ของภาษาบาฮาซามาเลเซีย ท่ีซับซ้อนขึ้น เน้นประโยค
สนทนาและคําศพัท์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการ
อ่านและเขียนบทความในชีวิตประจําวันและใช้สํานวน
ต่างๆ อย่างง่าย 

- ยกเลิก 

102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3           2(1-2-3) 
             (Bahasa Malaysia 3)   
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ 
เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณ์ของภาษาบาฮาซามาเลเซียท่ีมี
ความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน 
และเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาที่
เหมาะสม และศึกษาคําศัพท์เพิ่มเติม 

- ยกเลิก 

102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4         2(1-2-3) 
             (Bahasa Malaysia 4)   
พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื่อ 
และประเพณีของมาเลเซีย พัฒนาการอ่านและการเขียน
ตัวอักษร เรียนคําศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้าง
ไวยากรณ์ เพื่อทําความเข้าใจภาษาบาฮาซามาเลเซียท่ีได้
เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง 

- ยกเลิก 

 **101-203  ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น   3(2-2-5)
    (English for Remediation)  
การวัดผล :  ผ่าน (Satisfactory - S) และ ไม่ผ่าน 
(Unsatisfactory - U) 
เงื่อนไข :  เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตท่ีนักศึกษาต้อง
สอบผ่าน (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

เปิดใหม่ 
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101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ได้ 
คําศัพท์สํานวนโครงสร้างทางไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน และ
ทักษะการสื่อสารที่ใช้บ่อยในชีวิตประจําวัน การอ่านและ
การเขียนข้อความสั้นๆ การตั้งคําถามและการตอบอย่าง
สั้น บทสนทนาอย่างง่ายในระดับคํา วลี และประโยค
สั้นๆ 
หมายเหตุ : นักศึกษาท่ีได้คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-
203 ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการปรับพื้น (English for Remediation) 

 **101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 
(Daily Life English)       
         
คําศัพท์ สํานวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ 
ทักษะในการสื่อสาร โดยเน้นที่หัวข้อในชีวิตประจําวัน 
ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบัน 
หมายเหตุ : นักศึกษาท่ีได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ให้ยกเว้นการลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily 
Life English) และให้ได้เกรด A ในรายวิชาดังกล่าว 

เปิดใหม่ 

 **101-205  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 
3(2-2-5) 
                (English for Academic Study)  
การฝึกทักษะที่จําเป็นที่เกี่ยวข้องเชิงวิชาการ การฟัง การ
พูด การอ่าน ไวยกรณ์ การเขียน และคําศัพท ์

เปิดใหม่ 

 **101-206  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมือ
อาชีพ                          3(2-2-5) 
                (English for Professional Presentation)  
หลักการพูด การเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม โวหาร 
การออกเสียงคํา และการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การ
แสดงความคิดเห็นและการนําเสนอเชิงวิชาการ การ
นําเสนอทางธุรกิจ และการสัมภาษณ์งาน 

เปิดใหม่ 

 **101-207  ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบ
มาตรฐาน                   3(2-2-5) 
                (English for Proficiency Test)  
บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการสอบข้อสอบ
มาตราฐาน ฝึกให้นักศึกษาคุ้นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบ
ของข้อสอบ TOEFL ฝึกเทคนิคท่ีเป็นประโยชน์สําหรับทํา
ข้อสอบ 

เปิดใหม่ 

 **101-208  การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน 
3(2-2-5)    (Computer Coding for Everyone) 

เปิดใหม่ 
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ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การ
ติดต้ังไพทอน เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การ
ติดต้ังไลบรารี่ การประมวลผลด้วยคอมมานด์ไลน์ ชนิด
ของข้อมูลและตัวแปร การรับข้อมูลเข้าและการแสดงผล
ลัพธ์ การใช้งานคําสั่งทางเลือก การใช้งานคําสัง่วนลูป 
การสร้างฟังก์ชัน ไลบรารี่ทางคณติศาสตร์และกราฟฟิก 
และการประยุกต์ใช้กับงานด้านกราฟิก  

3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา 
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ                         
3(2-2-5) 
             (Information Technology)  
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ
ของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าท่ีการทํางานของฮารด์แวร์
และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม อินเทอร์เน็ตและการ
ประยุกต์ใช้งาน ตลอดจนการฝึกปฏิบัติสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม
ประมวลผลคํา และการสร้างเว็บเพจเบื้องต้น 

*101-307  เทคโนโลยีสารสนเทศ          3(2-2-5) 
              (Information Technology)   
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ
ของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าท่ีการทํางานของฮารด์แวร์
และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม อินเทอร์เน็ตและการ
ประยุกต์ใช้งาน การสืบค้นข้อมูล การใช้งานโปรแกรม
ประมวลผลคํา การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

121-102  คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการ
ทํางาน        3(2-2-5) 
 (Computer for Studies and Works)       
หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของ
แฟ้มข้อมูลและสารสนเทศ อัลกอริทึมและการแก้โจทย์
ปัญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฏหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีพและวุฒิบัตรด้าน
คอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมตารางทํางาน 
และโปรแกรมนําเสนองาน 

*101-308  คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการ
ทํางาน                        3(2-2-5)  
(Computer for Studies and Works)       
  
   
หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของ
แฟ้มข้อมูล อัลกอริทึมและการแก้โจทย์ปัญหา ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม 
อาชีพและวุฒิบัตรด้านคอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมตารางทํางาน  
โปรแกรมนําเสนองาน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

121-103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                3(3-0-6)      
             (Life and Environment)  
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อมโดยชี้ให้เห็นถึง
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ ตลอดจนตระหนัก
ถึงปัญหาและผลกระทบในเรื่องมลภาวะของสิ่งแวดล้อม 
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงาน
ทดแทน กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

*101-309  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม              3(3-0-6)     
               (Life and Environment)  
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสําคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การเปลี่ยนแปลงของ
โลกและภูมิอากาศ การตระหนักถึงปัญหาของ
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อมลภาวะและการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

121-104 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี                3(3-0-6)
 (Food for Good Health)  
ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ การ

*101-310  อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี           3(3-0-6) 
               (Healthy Diet)   
ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนชื่อ
ภาษาอังกฤษ 
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เปลี่ยนแปลงของสารอาหารในกระบวนการผลิต 
ข้อเท็จจริงและความเชื่อเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารกับโรค และแนว
โภชนาการเพื่อการบําบัด ฉลากโภชนาการและกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพทางโภชนาการของ
อาหาร 

โภชนาการและพลังงานจากอาหาร อาหารกับโรค 
โภชนาการเพื่อการป้องกันและการบําบัดโรค อาหาร
อินทรีย์ การแปรรูปอาหาร การปนเปื้อนและการเสื่อม
เสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 
ฉลากโภชนาการ ความม่ันคงทางด้านอาหาร ความเชื่อ
ของการเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
นวัตกรรมอาหารและทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

121-105 เคมีในชีวิตประจําวัน             3(3-0-6) 
             (Chemistry in daily life)   
ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนกสสาร โลหะ
และสารประกอบทางเคมีท่ีสําคัญในชีวิตประจําวัน อาทิ 
แก้ว กระดาษ สารพอลิเมอร์ พลาสติก สีจากธรรมชาติ
และสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์และ
เครื่องสําอาง สารเคมีท่ีก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีท่ีเป็น
สารพิษที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การป้องกันและแก้พิษจาก
สารเคม ี

*101-311  เคมีในชีวิตประจําวัน             3(3-0-6) 
               (Chemistry in Daily Life)   
ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนกสสาร โลหะ
และสารประกอบทางเคมีท่ีสําคัญในชีวิตประจําวัน สีจาก
ธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์
และเครื่องสําอาง สารเคมีท่ีก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีท่ี
เป็นสารพิษที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การป้องกันและแก้พิษ
จากสารเคมี 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

121-106 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
             (Mathematics in Daily Life)  
ความหมายและพัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์กับตัวเลขและสัญลักษณ์คณิตศาสตรก์ับ
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การประยุกต์ทฤษฎีกราฟ
เบื้องต้น การสร้างตัวแบบและการแก้ปัญหาตัวแบบการ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

*101-312  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 
               (Mathematics in Daily Life)  
ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล เรขาคณิตกับการ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เพื่อการแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์เพื่อการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

121-107 สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล         3(3-0-6) 
 (Basic Statistics for Data Analysis) 
ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ได้แก่ ความหมาย ขอบเขต 
ลักษณะของข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเชิง
พรรณนา ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การ
แจกแจงแบบทวนิาม การแจกแจงแบบปัวซอง การแจง
แจงแบบปกติการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

*101-313  สถิติในชีวิตประจําวัน            3(3-0-6) 
   (Statistics in Daily Life) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล การ
บันทึกข้อมูลส่วนตัว บัญชีรายรับรายจ่ายประจําวัน การ
บันทึกข้อมูลทางธุรกิจ การหาค่าสถิติเบื้องต้นความน่าจะ
เป็นอย่างง่าย การประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นทางสถิติใน
ชีวิตประจําวันเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการใช้จ่าย 
การทํานายผลการลงทุน และ การพยากรณ์อากาศ 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ชื่อวิชา 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

120-101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม              3(3-0-6) 
             (Man and Environment)  
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ความสําคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์  ปัญหาเรื่อง
มลภาวะของสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ  การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ  การเปลี่ยนแปลงของโลกและ
ภูมิอากาศ  ปัญหาของการเพิ่มประชากร  การอนุรักษ์ป่า
ไม้  ต้นน้ํา  ลําธาร  การใช้ผืนดินและน้ําเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  การพัฒนาพื้นดินและน้ําท่ีเสื่อมโทรมให้

- ยกเลิก 
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กลับคงสภาพที่ดี  โดยวิธีการทางธรรมชาติ  รวมถึงการ
ป้องกันการทําลายสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้อยู่ใน
สภาพสมดุลกับการดํารงชีวิตมนุษย์อย่างมีความสุข  โดย
การทําให้สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติดีขึ้น 

125-101 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม       3(3-0-6) 
             (Mathematics in Civilization)  
หลักเบื้องต้น และพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลข 
และระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน การนําเอาตัวเลข
ไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ศึกษา
ระบบการนับจํานวนและพัฒนาการของความเป็นไปได้
ทางสถิติเบื้องต้น เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางตรรกเชิง
ตัวเลข อันจะนําไปสู่การศึกษาทฤษฏีทางคณิตศาสตร์
ชั้นสูงต่อไป 

101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม          3(3-0-6) 
             (Mathematics in Civilization)  
หลักเบื้องต้น และพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลข 
และระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน การนําเอาตัวเลข
ไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ศึกษา
ระบบการนับจํานวนและพัฒนาการของความเป็นไปได้
ทางสถิติเบื้องต้น เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางตรรกเชิง
ตัวเลข อันจะนําไปสู่การศึกษาทฤษฏีทางคณิตศาสตร์
ชั้นสูงต่อไป 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

126-316 สถิติและความน่าจะเป็น          3(3-0-6) 
             (Statistics and Probability)   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและ
การใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น 
ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง แบบทวินาม แบบปัวซอง และ
แบบปกติ การแจกแจงของคา่ท่ีได้จากตัวอย่าง การ
ประมาณค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของ
ประชากร การหาค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ การทําสอบสมมติฐานสําหรับ
หนึ่งและสองประชากร 

*101-315  สถิติและความน่าจะเป็น        3(3-0-6) 
               (Statistics and Probability) 
  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและ
การใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น 
ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความถี่ การประมาณค่าทางสถิติ 
ค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วมและค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

 **101-301  ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21  3(2-2-5) 
     (Digital Literacy for 21ST Century) 
ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี การ
รักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้น ความเสี่ยงใน
การใช้งานทางอนิเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ กฎหมาย
ดิจิทัลท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันและความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติตนในสังคมออนไลน์ การทําธุรกรรม
ทางการเงินทางดิจิทัล การซ้ือสินค้าทางอินเทอร์เน็ต 
การให้บริการของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้าง
ความสมดุลด้านดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมสาํนักงาน 
การสร้างอินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทัล    

เปิดใหม่ 

 **101-302  วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ  3(2-2-5) 
    (Data Science and Visualization)        
ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการข้อมูล อินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง การใช้ประโยชน์และการตระหนักถึงความ
เหมาะสมในการให้ข้อมูล การแสดงภาพข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแอพลิเคชัน 

เปิดใหม่ 
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 **101-303  เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3(3-0-6)   (Green Technology for Sustainable        
Development) 
แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์
และการจัดการพลังงาน การลดของเสีย ผลิตภาพสีเขียว 
การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพริ้นท์ การจัดการ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

เปิดใหม่ 

 **101-304  ตรรกะและการออกแบบความคิดเพ่ือ
สร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่            3(3-0-6) 
(Logic and Design Thinking for Innovation and Start 
Up)    
                  
แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบ
นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ การสํารวจปัญหา การระดม
ความคิด การวิเคราะห์เพื่อสํารวจความต้องการที่แท้จริง
ของผู้ใช้งาน การออกแบบการแก้ปัญหาท่ีตรงตามความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานและตรงกับความต้องการ
ของตลาด หลักการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ การคุ้มครอง
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
 

เปิดใหม่ 

 **101-305  การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน  
3(2-2-5)               
                (Internet of Thing for Everyone) 
ทําความเข้าใจการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง องค์ประกอบ
พื้นฐาน การสื่อสารข้อมูลภายในและการเชื่อมต่อของ
สรรพสิ่ง ระบบนิเวศการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง การ
ประยุกต์ใช้งาน 

เปิดใหม่ 

 **101-306  ห้องทดลองที่มีชีวิตเพ่ือความยั่งยืน    
3(2-2-5)    (Living Lab for Campus Sustainability) 
หลักการของห้องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต์ใช้
หลักการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอาคารและ
สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสู่ความย่ังยืน การสร้าง
แบบจําลองเพื่อขยายผลและประยุกต์ใช้ในสถานที่อื่นๆ 
และในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ การบริหารโครงการ โดยเน้น
ด้านการออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อประหยัด
พลังงานอย่างย่ังยืน 

เปิดใหม่ 

4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา 4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์   เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา 
129-101   พลศึกษาและนันทนาการ            2(1-2-3) 
             (Physical Education and Recreation)  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลศึกษา นันทนาการที่มี

- ยกเลิก 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการปรับปรุง 
ความสําคัญและความจําเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในสังคมปัจจุบัน รวมถึงศึกษาชนิดของกีฬาและ
นันทนาการ  ความต้องการนันทนาการในวัยต่าง ๆ การ
จัดการและการบริหารนันทนาการและให้เลือกพลศึกษา 
1 ชนิดกีฬา เพื่อศึกษากฎ กติกา มารยาท และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้งฝึกทักษะการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
ตลอดจนการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายที่ถูกต้อง 
129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม                2(1-2-3) 
             (Art and Music Appreciation)  
ความหมายและพัฒนาการของศิลปะและดนตรี หลักการ
ทางสุนทรียศาสตร์ และลักษณะสําคัญของศิลปะและ
ดนตรีแต่ละแบบ ปลูกฝังความเข้าใจการเห็นคุณค่าและ
ความชื่นชมในศิลปะและดนตรี ศึกษาผลงานศิลปะชิ้น
สําคัญในด้านต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปจัจุบันแรง
บันดาลใจของศิลปิน เบื้องหลังการสร้างสรรค์ผลงาน
เหล่านั้น โดยเน้นถึงคุณค่าของศลิปะและดนตรีในฐานะ 
เป็นเครื่องมือในการจรรโลงจิตใจมนุษย์ 

- ยกเลิก 

 **101-401  ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย   
3(2-2-5) 
                 (Life, Well-Being and Sports)           
 สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา 
และการเลือกคู่ครอง การสร้างเสริมสุขภาพ อาหารการ
กิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องสําอาง 
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวันให้เกิดความปลอดภัย การออกกําลังกาย 
คุณค่าและผลของการออกกําลังกายที่มีต่อระบบต่างๆใน
ร่างกาย การออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ
ของร่างกาย และการออกกําลังกายในลักษณะของกีฬา
เพื่อการแข่งขนั 

เปิดใหม่ 

 **101-402  ศิลปะและดนตรีเพ่ือสุนทรียภาพแห่ง
ชีวิต(Art and Music Appreciation)           3(3-0-6)     
ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของ
สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม นาฎศิลป์ และ
ดุริยางคศิลป์ ยุคสมัยต่างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจ
เบื้องหลังผลงานศิลปะ ความซาบซ้ึงในศิลปะ การ
ประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ 
ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจําวัน และคุณคา่ความ
งามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือ
จรรโลงจิตใจและสร้างสุนทรียภาพต่อชีวิตของมนุษย์     

เปิดใหม่  

 **101-403  นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม        
3(3-0-6)    (Thai Appreciation and Unseen in Siam) 

เปิดใหม่  
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ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลักษณ์ความเป็นไทย 
มรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่า
แก่การศึกษา คติความเชื่อและค่านิยม วิถีชีวิต ดนตรี 
นาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบ้าน  แนวทางอนุรักษ์ สืบ
ทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย   

 **101-404  การตามหาและออกแบบความฝัน  
(Designing Your Dream)       3(2-2-5) 
     
ฝึกทักษะตั้งประเด็นหัวข้อเรื่องที่สนใจเรียนรู้จากความ
ต้องการของตนเอง ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้
ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้
เกี่ยวกับสมมติฐานที่ต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ นําเสนอ
แนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการ
กลุ่ม เพื่อให้เกิดทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เปิดใหม่ 

 **101-405  โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต
(Yoga, Meditation and Art of Living)   3(2-2-5) 
     
การฝึกโยคะเพื่อร่างกายและจิตใจท่ีดี เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
ความหมายของโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ ปรัชญา
โยคะ ประวัติโยคะ องค์ประกอบ 8 ประการของโยคะ 
โยคะอาสนะประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การฝึกสมาธิ
เพื่อโยคะ การผ่อนคลายในการฝึกโยคะ การเตรียมความ
พร้อมของร่างกายในการฝึกโยคะ ข้อควรปฏิบัติและข้อ
ควรระวังในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกโยคะ 
หลักการสุขภาพแบบองค์รวมและศิลปะการดํารงชีวิต 

เปิดใหม่ 

 **101-406  การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Photography)            3(2-2-5) 
     
การฝึกปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่ายโดยใช้กล้อง
โทรศัพท์มือถือและกล้องอื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
ภาพถ่ายท่ีใช้ในชีวิตประจําวันและหรือใช้เพื่อการค้า 
เรียนรู้การสื่อสารด้วยภาพถ่าย การจัดองค์ประกอบศิลป์ 
พื้นฐานการจัดองค์ประกอบภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง 
ความกลมกลืน มุมกล้อง สมดุลของภาพ แสงกับการ
สร้างสรรค์ภาพถ่าย และมุมมองภาพกับการสื่อ
ความหมาย 

 

 
คําอธบิายรายวิชา 



117 
 

มหาวิทยาลัยสยาม 
สํานักวิชาการ� �
 

วิชาแกนทางธรุกิจในระดบัปริญญาตร ี
คณะบริหารธรุกิจทุกสาขาวชิา 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561 หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
 วิชา 130-104  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                   3 (3-0-6) 
 130-104   Business Economic 

วิชา 130-104  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                   3 (3-0-6) 
        130-104   Business Economic 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การนําทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ท้ังในระดับจุลภาคและมหภาค
มาประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ เพื่อการวิเคราะห์อุปสงค์ของสินค้าและ
บริการ ต้นทุนการผลิต กําไรทางธุรกิจและกําไรทางเศรษฐศาสตร์ใน
การกําหนดราคาทั้งในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่
สมบูรณ์ตลอดจนรายได้ประชาชาติดุลยภาพ นโยบายการเงินและ
นโยบายการคลังในระบบเศรษฐกิจ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจการลงทุนทางธุรกิจ 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การนําทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ท้ังในระดับจุลภาคและมหภาคมา
ประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ เพื่อการวิเคราะห์อุปสงค์ของสินค้าและ
บริการ ต้นทุนการผลิต กําไรทางธุรกิจและกําไรทางเศรษฐศาสตร์ใน
การกําหนดราคาทั้งในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่
สมบูรณ์ตลอดจนรายได้ประชาชาติดุลยภาพ นโยบายการเงินและ
นโยบายการคลังในระบบเศรษฐกิจ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจการลงทุนทางธุรกิจ 
วิชา 130-204 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
ทางธุรกิจ   
      1 3 0 -2 0 4   Data Analysis for Decision Making in 
Business 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
          หลักการวิเคราะห์โดยเน้นการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ได้แก่ 
การทดสอบข้อมูลท่ีได้มาโดยการแจงนับ การทดสอบและสหสัมพันธ์
เชิงเส้นอย่างง่ายและเชิงซ้อน การควบคุมคุณภาพทางสถิติ การ
โปรแกรมเชิงเส้นตรง ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการจัดสรรงาน โดย
เน้นการสร้างตัวแบบและการคํานวณหาผลลัพธ์ เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ 

วิชา 130-204  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
ทางธุรกิจ   
      1 3 0 -2 0 4   Data Analysis for Decision Making in 
Business 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
          หลักการวิเคราะห์โดยเน้นการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ได้แก่ 
การทดสอบข้อมูลท่ีได้มาโดยการแจงนับ การทดสอบและสหสัมพันธ์
เชิงเส้นอย่างง่ายและเชิงซ้อน การควบคุมคุณภาพทางสถิติ การ
โปรแกรมเชิงเส้นตรง ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการจัดสรรงาน โดย
เน้นการสร้างตัวแบบและการคํานวณหาผลลัพธ์ เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ 

วิชา 130-217   ธุรกิจอัจฉริยะ                                (3-0-6) 
      130-217  (Business Intelligence) 
วิชาบังคับก่อน : 121-101  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักการธุรกิจ
อัจฉริยะเชิงธุรกิจ ความต้องการสําหรับธุรกิจอัจฉริยะเชิงธุรกิจ การ
ทํางานร่วมกันของวิธีการทางธุรกิจอัจฉริยะ วิธีการทางธุรกิจอัจฉริยะ 
การจัดการประสิทธิภาพขนาดใหญ่ การจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ 
การจัดการข้อมูลเพื่อธุรกิจอัจฉริยะ การเก็บข้อมูลเชิงวิเคราะห์ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อธุรกิจอัจฉริยะ 

วิชา 130-217   ธุรกิจอัจฉริยะ                    3 (3-0-6) 
        130-217 Business Intelligence 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าท่ีการทํางานของ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้
งาน การฝึกปฏิบัติสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  การพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ หลักการธุรกิจอัจฉริยะเชิงธุรกิจ ความต้องการ
สําหรับธุรกิจอัจฉริยะเชิงธุรกิจ การทํางานร่วมกันของวิธีการทาง
ธุรกิจอัจฉริยะ วิธีการทางธุรกิจอัจฉริยะ การจัดการประสิทธิภาพ
ขนาดใหญ่ การจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ การจัดการข้อมูลเพื่อธุรกิจ
อัจฉริยะ การเก็บข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
เพื่อธุรกิจอัจฉริยะ 
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วิชา 130-404 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพ           3(3-0-6) 
        130-404  Entrepreneurship and Startup Business 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
                   แรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ คุณลักษณะ
เฉพาะของผู้ประกอบการ บริบทของการดําเนินกิจกรรมการ
ประกอบการ การตระหนักในโอกาสทางธุรกิจ การประเมินโอกาส
ทางธุรกิจ การจัดหาทรัพยากร รูปแบบทางธุรกิจ กิจกรรมของการ
ประกอบการ ภาวะผู้นําและความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม และ
การออกจากธุรกิจและผลลัพธ์ท่ีได้ 

วิชา 130-404 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพ 3(3-0-6) 
     130-404  Entrepreneurship and Startup Business 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
                   แรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ คุณลักษณะ
เฉพาะของผู้ประกอบการ บริบทของการดําเนินกิจกรรมการ
ประกอบการ การตระหนักในโอกาสทางธุรกิจ การประเมินโอกาส
ทางธุรกิจ การจัดหาทรัพยากร รูปแบบทางธุรกิจ กิจกรรมของการ
ประกอบการ ภาวะผู้นําและความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม และ
การออกจากธุรกิจและผลลัพธ์ท่ีได้ 

วิชา 130-403   การออกแบบนวัตกรรม              3 (3-0-6) 
       130-403  Design Thinking Studio 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
               กลยุทธ์และกระบวนการเพื่อพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการบริการที่สร้างสรรค ์เพื่อการเพิ่มมูลค่า 
กระบวนการออกแบบนวัตกรรม ได้แก่ การทําความเข้าใจ ตีความ 

ปัญหา พัฒนาความคิด พัฒนาต้นแบบ และการทดสอบ 

วิชา 130-403   การออกแบบนวัตกรรม              3 (3-0-6) 
       130-403  Design Thinking Studio 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
               กลยุทธ์และกระบวนการเพื่อพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการบริการที่สร้างสรรค ์เพื่อการเพิ่มมูลค่า 
กระบวนการออกแบบนวัตกรรม ได้แก่ การทําความเข้าใจ ตีความ 
ปัญหา พัฒนาความคิด พัฒนาต้นแบบ และการทดสอบ 

วิชา  130-215   ธุรกิจระหว่างประเทศ                   3 (3-0-6) 
        130-215   International Business 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
       ความรู้พื้นฐานธุรกิจระหว่างประเทศ และสภาพแวดล้อมธุรกิจ
ระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและ
กฎหมาย  เครื่องมือนโยบายการค้า การเปลี่ยนแปลงและรูปแบบ
การค้าระหว่างประเทศ การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ กฏเกณฑ์
ทางการค้าระหว่างประเทศ  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศและการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ      

วิชา  130-215   ธุรกิจระหว่างประเทศ                 3 (3-0-6) 
        130-215   International Business 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
       ความรู้พื้นฐานธุรกิจระหว่างประเทศ และสภาพแวดล้อมธุรกิจ
ระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและ
กฎหมาย  เครื่องมือนโยบายการค้า การเปลี่ยนแปลงและรูปแบบ
การค้าระหว่างประเทศ การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ กฏเกณฑ์
ทางการค้าระหว่างประเทศ  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศและการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 

วิชา  130-302   กฎหมายธุรกิจ                3 (3-0-6) วิชา  130-302   กฎหมายธุรกิจ                      3 (3-0-6) 
        130-302   Business Law         130-302   Business Law 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความหมายและลักษณะทั่วไปของสัญญา หนี้ละเมิดและ
กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญาที่สําคัญ ๆ เกี่ยวกับธุรกิจ เช่น 
ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา 
ตัวแทน นายหน้าประกันภัย ต๋ัวเงิน เช็คและความผิด
เกี่ยวกับเช็ค หุ้นส่วนและบริษัทและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีอากร เป็นต้น 
 
 
 
 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความหมายและลักษณะทั่วไปของสัญญา หนี้ละเมิดและ
กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญาที่สําคัญ ๆ เกี่ยวกับธุรกิจ เช่น 
ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา 
ตัวแทน นายหน้าประกันภัย ต๋ัวเงิน เช็คและความผิด
เกี่ยวกับเช็ค หุ้นส่วนและบริษัทและกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีอากร เป็นต้น 
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วิชา  130-303   การภาษีอากร 1                 3 (3-0-6) วิชา  130-303   การภาษีอากร 1                   3 (3-0-6) 
        130-303   Taxation 1         130-303   Taxation 1 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
            ความหมาย วัตถุประสงค์ และลักษณะการภาษี โครงสร้าง
ของกฎหมายภาษี การจําแนกประเภทภาษีอากร หลักเกณฑ์และการ
จัดเก็บภาษีอากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย 
ตามประมวลรัษฎากร จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

            ความหมาย วัตถุประสงค์ และลักษณะการภาษี โครงสร้าง
ของกฎหมายภาษี การจําแนกประเภทภาษีอากร หลักเกณฑ์และการ
จัดเก็บภาษีอากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงินได้หัก 
ณ ท่ีจ่าย ภาษีการรับมรดก ตามประมวลรัษฎากร ความรับผิดชอบ
และจริยธรรมในการเสียภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง 

วิชา 130-405  การจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขัน   3 (3-0-6) วิชา 130-405  การจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขัน   3 (3-0-6) 
       130-405  Strategic Management for 
Competitiveness 

       130-405  Strategic Management for 
Competitiveness 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
          แนวคิดพื้ นฐานและกระบวนการในการพัฒนากลยุทธ์ 
ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การกําหนดกลยุทธ์ท้ังในระดับองค์การ 
ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน้าท่ี การนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิผล และการติดตามประเมินผล เพื่อให้องค์การเกิดความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างย่ังยืน 

          แนวคิดพื้ นฐานและกระบวนการในการพัฒนากลยุทธ์ 
ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การกําหนดกลยุทธ์ท้ังในระดับองค์การ 
ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน้าท่ี การนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิผล และการติดตามประเมินผล เพื่อให้องค์การเกิดความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างย่ังยืน 

วิชา  131-103   การบัญชีการเงิน 1                      3 (3-0-6) วิชา  131-103   การบัญชีการเงิน 1                     3 (3-0-6) 
        131-103   Financial Accounting 1         131-103   Financial Accounting 1 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
          กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน สมการบัญชี 
วงจรการบัญชี งบการเงินและการนําเสนองบการเงิน หลักและ
วิธีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชี การปรับปรุงบัญชีและการแก้ไข
ข้อผิดพลาด กระดาษทําการ การบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ การ
บัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ จรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชี 
 
 

          กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน สมการบัญชี 
วงจรการบัญชี งบการเงินและการนําเสนองบการเงิน หลักและ
วิธีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชี การปรับปรุงบัญชีและการแก้ไข
ข้อผิดพลาด กระดาษทําการ การบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ การ
บัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ จรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชี 
 

วิชา  131-104  การบัญชีการเงิน 2                   3 (3-0-6) 
        131-104   Financial Accounting 2 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
          งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การบันทึกบัญชีเงินสดย่อย 
การบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน การบัญชีเกี่ยวกับต๋ัวเงินและลูกหนี้ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  การบัญชี เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน ส่วนของ
เจ้าของ การบัญชีสําหรับกิจการอุตสาหกรรม ระบบใบสําคัญ  งบ
กระแสเงินสด   

วิชา  131-104  การบัญชีการเงิน 2                   3 (3-0-6) 
        131-104   Financial Accounting 2 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
          งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การบันทึกบัญชีเงินสดย่อย 
การบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน การบัญชีเกี่ยวกับต๋ัวเงินและลูกหนี้ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  การบัญชี เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน ส่วนของ
เจ้าของ การบัญชีสําหรับกิจการอุตสาหกรรม ระบบใบสําคัญ  งบ
กระแสเงินสด   
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วิชา 131-204    การบัญชีบริหาร                     3(3-0-6)    
       131-204    Managerial  Accounting 
 วิชาบังคับก่อน : 131-101 การบัญชีการเงิน 1 
การบัญชีบริหารและแนวคิดต้นทุน ต้นทุนงานสั่งทํา ต้นทุนฐาน
กิจกรรม ต้นทุนช่วง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน-ปริมาณ-
กําไร การวางแผนกําไร งบประมาณยืดหยุ่น ต้นทุนมาตรฐานและ
การวิเคราะห์ผลต่าง การวัดผลการปฏิบัติงานในองค์กรกระจาย
อํานาจ การวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง ประเด็นสําคัญต่อการตัดสินใจ 
 

วิชา 131-204    การบัญชีบริหาร                     3(3-0-6)    
       131-204    Managerial  Accounting 
 วิชาบังคับก่อน : 131-101 การบัญชีการเงิน 1 
การบัญชีบริหารและแนวคิดต้นทุน ต้นทุนงานสั่งทํา ต้นทุนฐาน
กิจกรรม ต้นทุนช่วง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน-ปริมาณ-
กําไร การวางแผนกําไร งบประมาณยืดหยุ่น ต้นทุนมาตรฐานและ
การวิเคราะห์ผลต่าง การวัดผลการปฏิบัติงานในองค์กรกระจาย
อํานาจ การวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง ประเด็นสําคัญต่อการตัดสินใจ 

วิชา  132-203   การเงินธุรกิจ                        3 (3-0-6) วิชา  132-203   การเงินธุรกิจ                        3 (3-0-6) 
        132-203   Business Finance         132-203   Business Finance 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
           หลักการ ทฤษฎี และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ 
บทบาทและหน้าท่ีการจัดการทางการเงินในการวางแผนทางการเงิน
ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล โดยคํานึงถึงหลักปรัชญาธรรมาภิบาล การ
คํานวณอัตราส่วนทางการเงิน  การวางแผนและการพยากรณ์ทาง
การเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสด  การบริหาร
ลูกหนี้การค้า การบริหารสินค้าคงเหลือ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและ
การวางแผนกําไร  ค่าของเงินตามเวลา  งบจ่ายลงทุน การบริหาร
เงินทุนระยะสั้นและระยะปานกลาง และนโยบายการจ่ายปันผล 

           หลักการ ทฤษฎี และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ 
บทบาทและหน้าท่ีการจัดการทางการเงินในการวางแผนทางการเงิน
ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล โดยคํานึงถึงหลักปรัชญาธรรมาภิบาล การ
คํานวณอัตราส่วนทางการเงิน  การวางแผนและการพยากรณ์ทาง
การเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสด  การบริหาร
ลูกหนี้การค้า การบริหารสินค้าคงเหลือ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและ
การวางแผนกําไร  ค่าของเงินตามเวลา  งบจ่ายลงทุน การบริหาร
เงินทุนระยะสั้นและระยะปานกลาง และนโยบายการจ่ายปันผล 

วิชา 133-202  หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล      3 (3-0-6) วิชา 133-202  หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล      3 (3-0-6) 
    133-202  Principles of Marketing and Digital 
Marketing 

    133-202  Principles of Marketing and Digital 
Marketing 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
           ความสําคัญและบทบาทของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและ
สังคมในยุคดิจิทัล  พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล  การแบ่งส่วน
ตลาด  การกําหนดลูกค้าเป้าหมาย  ตําแหน่งผลิตภัณฑ์  ส่วนประสม
ทางการตลาด  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์   การกําหนดราคา  ช่องทาง
การตลาด  การส่งเสริมการตลาด  การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการ
ตลาดท่ีเป็นสื่อดิจิทัล  การเตรียมความพร้อมในการนําการตลาด
ดิจิทัลมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด  และการติดต่อสื่อสารทาง
การตลาดผ่านสื่อสังคม 

           ความสําคัญและบทบาทของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและ
สังคมในยุคดิจิทัล  พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล  การแบ่งส่วน
ตลาด  การกําหนดลูกค้าเป้าหมาย  ตําแหน่งผลิตภัณฑ์  ส่วนประสม
ทางการตลาด  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์   การกําหนดราคา  ช่องทาง
การตลาด  การส่งเสริมการตลาด  การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการ
ตลาดท่ีเป็นสื่อดิจิทัล  การเตรียมความพร้อมในการนําการตลาด
ดิจิทัลมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด  และการติดต่อสื่อสารทาง
การตลาดผ่านสื่อสังคม 

วิชา  134-201   หลักการจัดการ                               3 (3-0-6) วิชา  134-201   หลักการจัดการ                               3 (3-0-6) 
        134-201   Principles of Management         134-201   Principles of Management 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าท่ีทางการจัดการ ทฤษฎี
และแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ อันประกอบไปด้วย
การวางแผน การจัดองค์กร การนําและการควบคุม และทบทวน
แนวคิดวิวัฒนาการทางการบริหารต่างๆ รวมทั้งหน้าท่ีการบริหาร
จัดการ การปฏิบัติ ตลอดจนแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการ
สมัยใหม่และร่วมสมัย 

               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าท่ีทางการจัดการ ทฤษฎี
และแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ อันประกอบไปด้วย
การวางแผน การจัดองค์กร การนาํและการควบคุม และทบทวน
แนวคิดวิวัฒนาการทางการบริหารต่างๆ รวมทั้งหน้าท่ีการบริหาร
จัดการ การปฏิบัติ ตลอดจนแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการ
สมัยใหม่และร่วมสมัย 
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วิชา 136-301 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน  3 (3-0-6) วิชา 136-301 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน  3 (3-0-6) 
   136-301   Production and Operations Management    136-301   Production and Operations Management 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
           ความเป็นมา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการจัดการผลิต
และดําเนินงาน หน้าท่ีในการผลิตตลอดจนการดําเนินงานการผลิต
สินค้าให้มีประสิทธิภาพ ในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนผลิตภัณฑ์ 
การควบคุมคุณภาพ การเลือกทําเลที่ต้ัง การวางแผนผังกระบวนการ
ผลิต การพยากรณ์ความต้องการ การวางแผนกําลังการผลิต การ
จัดลําดับงานและตารางการผลิต การจัดการสินค้าคงคลังสมัยใหม่ 

           ความเป็นมา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการจัดการผลิต
และดําเนินงาน หน้าท่ีในการผลิตตลอดจนการดําเนินงานการผลิต
สินค้าให้มีประสิทธิภาพ ในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนผลิตภัณฑ์ 
การควบคุมคุณภาพ การเลือกทําเลท่ีต้ัง การวางแผนผังกระบวนการ
ผลิต การพยากรณ์ความต้องการ การวางแผนกําลังการผลิต การ
จัดลําดับงานและตารางการผลิต การจัดการสินค้าคงคลังสมัยใหม่ 
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คณะบริหารธรุกิจ หลักสูตรการเงนิและการลงทุน 
กลุ่มวิชาชพีเฉพาะ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2561 หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
วิชา 132- 302   การจัดการการเงิน                        3(3-0-6) 
       132-302    Financial Management 
วิชาบังคับก่อน : 132-203  การเงินธุรกิจ 
           แนวทางเพื่อการตัดสินใจทางการเงินสําหรับธุรกิจสมัยใหม่ โดย
เน้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้ งบประมาณการลงทุน  โครงสร้างเงินทุน  การ
จัดหาเงินทุน  นโยบายการจ่ายปันผล  ผลตอบแทนกับความเสี่ยง 
หลักการจัดการความเสี่ยง  และการประเมินค่าสินทรัพย์เบื้องต้น 

วิชา 132- 302   การจัดการการเงิน                        3(3-0-6) 
       132-302    Financial Management 
วิชาบังคับก่อน : 132-203  การเงินธุรกจิ 
           แนวทางเพื่อการตัดสินใจทางการเงินสําหรับธุรกิจสมัยใหม่ 
โดยเน้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้ งบประมาณการลงทุน  โครงสร้างเงินทุน  
การจัดหาเงินทุน  นโยบายการจ่ายปันผล  ผลตอบแทนกับความเสี่ยง 
หลักการจัดการความเสี่ยง  และการประเมินค่าสินทรัพย์เบื้องต้น 

ชา 132-311  ตลาดการเงินและการลงทุน                 3(3-0-6) 
        132-311 Investment and Financial Market 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ระบบการเงินและโครงสร้างตลาดการเงิน ภาพรวมของตลาด
ตราสารทุน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดตราสารอนุพันธ์ และกองทุนรวม
เบื้องต้น  ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการคลังและนโยบายการเงิน  ตลาด
การเงินระหว่างประเทศและองค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ  การ
ประเมินข่าวสารข้อมูลในตลาดการเงิน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในตลาดการเงิน 

วิชา 132-311  ตลาดการเงินและการลงทุน                 3(3-0-6) 
        132-311 Investment and Financial Market 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ระบบการเงินและโครงสร้างตลาดการเงิน ภาพรวมของตลาด
ตราสารทุน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดตราสารอนุพันธ์ และกองทุนรวม
เบื้องต้น  ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการคลังและนโยบายการเงิน  ตลาด
การเงินระหว่างประเทศและองค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ  การ
ประเมินข่าวสารข้อมูลในตลาดการเงิน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในตลาดการเงิน 

วิชา  132-312 การวางแผนการลงทุน                     3(3-0-6) 
        132-312 Investment Planning 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
          แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนลงทุน การ
ประเมินมูลค่าเบื้องต้นในตราสารทุน ตราสารหนี้  ศึกษาการจัดสรรเงิน
ลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์และความรู้พื้นฐานในการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์  
กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์  ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน  การวัดผลตอบแทนของ
กลุ่มหลักทรัพย์ด้วยมาตรวัดชนิดต่างๆ 

วิชา  132-312 การวางแผนการลงทุน                     3(3-0-6) 
        132-312 Investment Planning 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
          แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนลงทุน การ
ประเมินมูลค่าเบื้องต้นในตราสารทุน ตราสารหนี้  ศึกษาการจัดสรรเงิน
ลงทุนในกลุ่มหลักทรัพ ย์และความรู้พื้ นฐานในการบริหารกลุ่ม
หลักทรัพย์  กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์  ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน  การวัด
ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ด้วยมาตรวัดชนิดต่างๆ 

วิชา 132-314 การลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวม   3(3-0-6)     
132-314  Investment in Mutual Fund and Debt Inst 

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ลักษณะของตราสารหนี้ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ ส่วนต่าง
ของอัตราผลตอบแทน การวิเคราะห์ตราสารหนี้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราผลตอบแทนและราคา ศึกษาถึงลักษณะและประเภทของกองทุน
รวม ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมแต่ละประเภท การ
วิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในกองทุนรวม 

วิชา 132-314  การลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวม   3(3-0-6)   
132-314  Investment in Mutual Fund and Debt Inst 

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ลักษณะของตราสารหนี้ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสาร

หนี้  ส่วนต่ างของอัตราผลตอบแทน  การวิ เคราะห์ตราสารหนี้ 
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและราคา ศึกษาถึงลักษณะและ
ประเภทของกองทุนรวม ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวม
แต่ละประเภท การวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนใน
กองทุนรวม 
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132-315 พ้ืนฐานการวางแผนการเงิน                 3(3-0-6) 
132-315  Foundation in Financial Planning 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
              ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการการวางแผนการเงิน เครื่องมือ
ทางการเงินสําหรับบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา 
การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและข้อมูลพื้นฐานภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา การคํานวณและชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
การทําความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณสําหรับนักวางแผนการเงิน 

 

132-315 พ้ืนฐานการวางแผนการเงิน                 3(3-0-6) 
132-315  Foundation in Financial Planning 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
              ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการการวางแผนการเงิน เครื่องมือ
ทางการเงินสําหรับบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา 
การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลส่วน
บุคคล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและข้อมูล
พื้นฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การคํานวณและชําระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา  การทําความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณสําหรับนัก
วางแผนการเงิน 
 

132-316 นวัตกรรมการเงินและการประยุกต์              3(3-0-6) 
ใช้เทคโนโลยีกับการเงิน    
132-316 Financial Technology Application and Innovation 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ตลาดการเงินหรือบริการใดๆที่
เกี่ยวกับการเงิน นวัตกรรมการเงิน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เช่น  การ
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์และประกอบการตัดสินใจลงทุน  
หรือทําธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่   โดยใช้โปรแกรมบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์  สมาร์ทโฟน  หรือสื่ออื่นๆ ท่ีอาจจะมีขึ้นในอนาคต  การใช้
เทคโนโลยีออนไลน์ หรือโปรแกรมออนไลน์ เพื่อเข้าถึงข้อมูลท่ีจําเป็นต่อ
การวางแผนและตัดสินใจลงทุน การศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงในการใช้
เทคโนโลยีทางการเงินสําหรับบุคคลและแนวทางป้องกันความเสี่ยง 

132-316 นวัตกรรมการเงนิและการประยุกต์              3(3-0-6) 
ใช้เทคโนโลยีกับการเงิน    
132-316 Financial Technology Application and Innovation 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ตลาดการเงินหรือบริการใดๆที่
เกี่ยวกับการเงิน นวัตกรรมการเงิน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เช่น  
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์และประกอบการตัดสินใจลงทุน  
หรือทําธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่   โดยใช้โปรแกรมบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์  สมาร์ทโฟน  หรือสื่ออื่นๆ ท่ีอาจจะมีขึ้นในอนาคต  การ
ใช้เทคโนโลยีออนไลน์ หรือโปรแกรมออนไลน์ เพื่อเข้าถึงข้อมูลท่ีจําเป็น
ต่อการวางแผนและตัดสินใจลงทุน การศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงในการ
ใช้เทคโนโลยีทางการเงินสําหรับบุคคลและแนวทางป้องกันความเสี่ยง 

วิชา  132-403    การวิเคราะห์งบการเงิน                  3(3-0-6) 
         132-403   Financial Statement Analysis 
 วิชาบังคับก่อน : 132-203 การเงินธุรกิจ 
          ความหมายและความสําคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน 
ขั้นตอนและวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงิน  การวิเคราะห์งบ
แสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุน โดยวิเคราะห์แบบย่อส่วน 
แนวโน้ม และอัตราส่วน  ประเด็นในการวิเคราะห์สินทรัพย์  หนี้สิน  
ส่วนผู้ถือหุ้น  รายได้ รายจ่าย  และกําไร   การวิเคราะห์งบการกระแส
เงินสด   การนาํผลการวิเคราะห์เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจทาง
การเงิน   และ การประเมินมูลค่าธุรกิจ 

วิชา  132-403    การวิเคราะห์งบการเงิน                  3(3-0-6) 
         132-403   Financial Statement Analysis 
 วิชาบังคับก่อน : 132-203 การเงินธุรกิจ 
          ความหมายและความสําคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน 

ขั้นตอนและวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงิน  การวิเคราะห์งบ
แสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุน โดยวิเคราะห์แบบย่อส่วน 
แนวโน้ม และอัตราส่วน  ประเด็นในการวิเคราะห์สินทรัพย์  หนี้สิน  
ส่วนผู้ถือหุ้น  รายได้ รายจ่าย  และกําไร   การวิเคราะห์งบการกระแส
เงินสด   การนําผลการวิเคราะห์เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจทาง
การเงิน   และ การประเมินมูลค่าธุรกิจ 

วิชา 132-408   การวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์          3(3-0-6) 
       132-408   Analysis of Derivatives 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สิทธิ
อนุพันธ์  การศึกษาทฤษฏีการกําหนดราคาตราสารอนุพันธ์  รวมท้ังการ
ออกแบบกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมเพื่อ เก็งกําไร หรือ ป้องกันความเสี่ยงได้ 
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
 

วิชา 132-408   การวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์          3(3-0-6) 
       132-408   Analysis of Derivatives 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า สิทธิ
อนุพันธ์  การศึกษาทฤษฏีการกําหนดราคาตราสารอนุพันธ์  รวมท้ัง
การออกแบบกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมเพื่อ เก็งกําไร หรือ ป้องกันความเสี่ยง
ได้ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
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วิชา 132-409 การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย  3(3-0-6) 
        132-409  Risk and Insurance Management   
 วิชาบังคับก่อน :  132-203 การเงินธุรกิจ 
           ศึกษาลักษณะการเสี่ยงภัยและความเสียหายทางการเงินที่
อาจจะเกิดแก่บุคคลท่ัวไป ธุรกิจและองค์การต่าง ๆ  ประเภทของความ
เสียหายที่เกิดขึ้น ปัจจัยต่าง ๆ  ท่ีมีผลต่อการจัดการการเสี่ยงภัย 
หลักการประกันภัยและข้อพิจารณาในการประกันภัย  ชนิดของกิจการท่ี
ควรเอาประกัน การทดสอบความจําเป็นที่ต้องมีการประกันคุ้มภัย 
วิธีการในการเอาประกนัภัย การประเมินค่าใช้จ่ายในการเอาประกัน การ
เลือกบริษัทประกันภัยชนิดและประเภทของการประกันภัย 
 

วิชา 132-409  การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย  3(3-0-6) 
        132-409   Risk and Insurance Management   
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
          ลักษณะการเสี่ยงภัยและความเสียหายทางการเงินที่อาจจะเกิด
แก่บุคคลท่ัวไป ธุรกิจและองค์การต่าง ๆ  ประเภทของความเสียหายที่
เกิดขึ้น ปัจจัยต่าง ๆ  ท่ี มีผลต่อการจัดการการเสี่ยงภัย หลักการ
ประกันภัยและข้อพิจารณาในการประกันภัย  ชนิดของกิจการท่ีควรเอา
ประกัน การทดสอบความจําเป็นที่ต้องมีการประกันคุ้มภัย วิธีการใน
การเอาประกันภัย การประเมินค่าใช้จ่ายในการเอาประกัน การเลือก
บริษัทประกันภัยชนิดและประเภทของการประกันภัย 

 
กลุ่มวิชาชพีเลือก  

 หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2562 
วิชา 130-211   การเงินส่วนบุคคล                  3 (3-0-6) 
130-211   Personal  Finance   
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
               แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล รู้จัก
หาเงิน ออมเงิน ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ และการเลือกลงทุนที่
เหมาะสม การกําหนดเป้าหมายทางการเงิน ความรู้เรื่องมูลค่าเงินตาม
เวลาเพื่อการวางแผนการเงิน  การจัดทําและวิเคราะห์งบการเงินส่วน
บุคคล  การบริหารเงินสดและหนี้ส่วนบุคคล   การวางแผนภาษีส่วน
บุคคล   การจัดการความเสี่ยงภัยและการวางแผนประกันภัย   การ
ลงทุนทางตรงและทางอ้อม  การวางแผนชีวิตเพื่อวัยเกษียณ 

วิชา 130-211   การเงินส่วนบุคคล                  3 (3-0-6) 
130-211   Personal  Finance   
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
               แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล รู้จักหา
เงิน ออมเงิน ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ และการเลือกลงทุนที่เหมาะสม 
การกําหนดเป้าหมายทางการเงิน ความรู้เรื่องมูลค่าเงินตามเวลาเพื่อการ
วางแผนการเงิน  การจัดทําและวิเคราะห์งบการเงินส่วนบุคคล  การ
บริหารเงินสดและหนี้ส่วนบุคคล   การวางแผนภาษีส่วนบุคคล   การ
จัดการความเสี่ยงภัยและการวางแผนประกันภัย   การลงทุนทางตรงและ
ทางอ้อม  การวางแผนชีวิตเพื่อวัยเกษียณ 

วิชา 130-212  การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน    3 (3-0-6) 
 130-212 Investment in Money Market and Capital  
Market    
   วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
                  ระบบและกลไกของตลาดการเงินและหลักการลงทุน
เบื้องต้น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารทุน  ตราสารหนี้ กองทุนรวม 
และตราสารอนุพันธ์ การลงทุนในตลาดตราสารทุน การซื้อขาย
หลักทรัพย์และการชําระราคาหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ การลงทุนในตราสารหนี้ บทบาทและประโยชน์ของตลาด
ตราสารหนี้ การลงทุนในตลาดการเงินระหว่างประเทศ  ผลตอบแทน
และความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์  การวางแผนการลงทุน   
 
  
 
 
 

วิชา 130-212  การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน    3 (3-0-6) 
 130-212 Investment in Money Market and Capital  Market   
 วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
                  ระบบและกลไกของตลาดการเงินและหลักการลงทุน
เบื้องต้น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารทุน  ตราสารหนี้ กองทุนรวม 
และตราสารอนุพันธ์ การลงทุนในตลาดตราสารทุน การซ้ือขายหลักทรัพย์
และการชําระราคาหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การลงทุน
ในตราสารหนี้ บทบาทและประโยชน์ของตลาดตราสารหนี้ การลงทุนใน
ตลาดการเงินระหว่างประเทศ  ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน
ในหลักทรัพย์  การวางแผนการลงทุน    
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วิชา  130-402   เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยขีดความสามารถใน
การแข่งขัน                           3 (3-0-6) 
     130-402 Microeconomics of Competitiveness 
                   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
         หลักท่ัวไปของขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ 
ภูมิภาคและบริษัท/หน่วยธุรกิจ องค์ประกอบของการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ความสําคัญของการพัฒนามูลค่าเชิงการ
แข่งขันของทรัพยากรที่ มีอยู่ การพัฒนาสถาบันที่ เกี่ยวข้องและ
นโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับการส่งเสริมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน การส่งเสริมให้ธุรกิจและหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาว ภายใต้หว่งโซ่
มูลค่าและระบบการบริหารจัดการแบบคลัสเตอร์ในอุตสาหกรรมต่างๆ 
เพื่อนําไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันและการพัฒนา
ดัชนีบ่งชี้ด้านความก้าวหน้าทางสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

วิชา  130-402   เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยขีดความสามารถในการ
แข่งขัน                                 3 (3-0-6) 
     130-402 Microeconomics of Competitiveness 
                   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
         หลักท่ัวไปของขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ 
ภู มิภาคและบริษัท/หน่วยธุรกิจ  องค์ประกอบของการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ความสําคัญของการพัฒนามูลค่าเชิงการ
แข่งขันของทรัพยากรที่มีอยู่ การพัฒนาสถาบันที่เกี่ยวข้องและนโยบาย
ของรัฐบาลให้สอดคล้องกับการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
การส่งเสริมให้ธุรกิจและหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาว ภายใต้หว่งโซ่มูลค่าและระบบ
การบริหารจัดการแบบคลัสเตอร์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อนําไปสู่การ
พัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันและการพัฒนาดัชนีบ่งชี้ ด้าน
ความก้าวหน้าทางสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

วิชา 132-304 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
        132-204   International  Finance and Banking 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
          แนวโน้มและโอกาสในการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 
ความสําคัญของการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ การ
ปฏิบัติงานของฝ่ายต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ วิธีการชําระเงิน
ระหว่างประเทศ ตลาดเงินและตลาดทุนระหว่างประเทศ ระบบ
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ดุลการค้าและดุลการชําระเงินระหว่าง
ประเทศ ตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ การพยากรณ์อัตรา
แลกเปลี่ยน และอื่นๆ          

วิชา 132-304  การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
        132-204   International  Finance and Banking  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
          แนวโน้มและโอกาสในการดํ าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 
ความสําคัญของการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ การปฏิบัติงาน
ของฝ่ายต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ วิธีการชําระเงินระหว่าง
ประเทศ ตลาดเงินและตลาดทุนระหว่างประเทศ ระบบปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ ดุลการค้าและดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ ตลาด
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน และอื่นๆ  
. 

วิชา  132-313  สถิติเพ่ือการตัดสินใจทางการเงิน        3(3-0-6) 
        132-313   Statistic for Financial Decision) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 เครื่องมือเชิงปริมาณที่จําเป็นสําหรับการตัดสินใจทาง
การเงิน เนื้อหาวิชาครอบคลุม มูลค่าของเงินตามเวลา การวิเคราะห์
มูลค่ากระแสเงินสด สถิติเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ทางการเงินและการ
ลงทุนภายใต้เนื้อหา ความน่าจะเป็น ตัวแปรเชิงสุ่ม การแจกจงความ
น่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน 
สหสัมพันธ์และการถดถอย 
 
 
 
 
 
 
 

วิชา  132-313  สถิติเพ่ือการตัดสินใจทางการเงิน          3(3-0-6) 
        132-313   Statistic for Financial Decision) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 เครื่องมือเชิงปริมาณที่จําเป็นสําหรับการตัดสินใจทางการเงิน 
เนื้อหาวิชาครอบคลุม มูลค่าของเงินตามเวลา การวิเคราะห์มูลค่ากระแส
เงินสด สถิติเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ทางการเงินและการลงทุนภายใต้
เนื้อหา ความน่าจะเป็น ตัวแปรเชิงสุ่ม การแจกจงความน่าจะเป็น การสุ่ม
ตัวอย่างและการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์และการ
ถดถอย 
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วิชา   132-402    การวาณิชธนกิจ                       3(3-0-6) 
          132-402   Investment Banking 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
          ความหมาย ความสําคัญและประเภทของกิจกรรมวาณิชธน
กิจ โครงสร้างทางการเงินและการวิเคราะห์ธุรกิจ การประเมินค่าของ
ธุรกิจประเภทต่าง ๆ   การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การทํา IPO  
บทบาทและขั้นตอนการเข้าซ้ือขายในตลาดรอง การระดมทุนโดยการ
ออกตราสารต่าง ๆ   การรับประกันการจัดจําหน่าย การบริหาร
กองทุน หลักการควบและการรวมกิจการ การทํา Securitization 
ความหมายและความสําคัญของการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ หลักการวิเคราะห์โครงการ 

วิชา   132-402    การวาณิชธนกิจ                           3(3-0-6) 
          132-402   Investment Banking 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
          ความหมาย ความสําคัญและประเภทของกิจกรรมวาณิชธนกิจ 
โครงสร้างทางการเงินและการวิเคราะห์ธุรกิจ การประเมินค่าของธุรกิจ
ประเภทต่าง ๆ   การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การทํา IPO  บทบาทและ
ขั้นตอนการเข้าซ้ือขายในตลาดรอง การระดมทุนโดยการออกตราสารต่าง 
ๆ   การรับประกันการจัดจําหน่าย การบริหารกองทุน หลักการควบและ
การรวมกิจการ การทํา Securitization ความหมายและความสําคัญของ
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หลักการวิเคราะห์โครงการ 

วิชา   132-407 สัมมนาการจัดการการเงิน              3 (3–0-6) 
         132-407  Seminar in Financial Management
  
วิชาบังคับก่อน : 132-203 การเงินธุรกิจ 
             กรณีเกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินต่าง ๆ  ของธุรกิจและ
นํามาวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหาในแต่ละกรณี ศึกษาถึงการ
นําเอาเทคนิคต่าง ๆ  ท่ีได้เรียนมาใช้ในการตัดสินใจและเป็นการให้
นักศึกษารู้จกัแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับกรณีศึกษานั้น ๆ 

วิชา   132-407 สัมมนาการจัดการการเงิน                   3 (3–0-6) 
         132-407  Seminar in Financial Management  
วิชาบังคับก่อน : 132-203 การเงินธุรกิจ 
             กรณีเกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินต่าง ๆ  ของธุรกิจและนํามา
วิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหาในแต่ละกรณี ศึกษาถึงการนําเอาเทคนิค
ต่าง ๆ  ท่ีได้เรียนมาใช้ในการตัดสินใจและเป็นการให้นักศึกษารู้จักแสดง
ความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับกรณีศึกษานั้น ๆ 

วิชา 132-310   การจัดการสินเชื่อ                    3(3-0-6)         
132-310    Credit Management 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

      ความสําคัญของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ  ชนิดของ
สินเชื่อต่าง ๆ  สินเชื่อผู้บริโภค สินเชื่อการค้า การรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการพิจารณาให้สินเชื่อทุกชนิด แหล่งที่มาของข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ
กําหนดวงเงินและอัตราดอกเบี้ย  การพิจารณาโครงการเงินกู้  การ
ควบคุมและติดตามหนี้  การจัดเก็บหนี้และการแก้ไขหนี้ท่ีมีปัญหา  

และลําดับขั้นการเก็บหนี้ตามกฎหมาย 

วิชา 132-310   การจัดการสินเชื่อ                    3(3-0-6)       
     132-310    Credit Management 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
      ความสําคัญของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ  ชนิดของสินเชื่อ
ต่าง ๆ  สินเชื่อผู้บริโภค สินเชื่อการค้า การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการ
พิจารณาให้สินเชื่อทุกชนิด แหล่งที่มาของข้อมูลต่าง ๆ เพื่อกําหนดวงเงิน
และอัตราดอกเบี้ย  การพิจารณาโครงการเงินกู้  การควบคุมและติดตาม
หนี้  การจัดเก็บหนี้และการแก้ไขหนี้ท่ีมีปัญหา  และลําดับขั้นการเก็บหนี้

ตามกฎหมาย 
วิชา132-410 การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางด้านการเงิน 3(3-0-6)    
    132-410   Financial Analysis for Project Evaluation      
วิชาบังคับก่อน : 132-203 การเงินธุรกิจ 
          การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน โดยใช้
เครื่องมือทางการเงิน เช่น การประมาณการงบกําไรขาดทุน  งบแสดง
ฐานะทางการเงินและงบกระแสเงินสด ตลอดจนเทคนิคทางการเงนิ 
การคํานวณระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจบุันสุทธิ ดัชนีกําไร อัตรา
ผลตอบแทนทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน เพื่อการประเมิน
โครงการลงทุนของธุรกิจประเภทต่างๆ  
 
 
 
 

วิชา  132-410  การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางด้านการเงิน  (3-0-6) 
         132-410  Financial Analysis for Project Evaluation      
 วิชาบังคับก่อน : 132-203 การเงินธุรกิจ 
         การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน โดยใช้เครื่องมือ
ทางการเงิน เช่น การประมาณการงบกําไรขาดทุน  งบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกระแสเงินสด ตลอดจนเทคนิคทางการเงิน การคํานวณ
ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ดัชนีกําไร อัตราผลตอบแทนทาง
การเงิน อัตราส่วนทางการเงิน เพื่อการประเมินโครงการลงทุนของธุรกิจ
ประเภทต่างๆ    
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วิชา     132-411   การประเมินอสังหาริมทรัพย์        3(3-0-6) 
           132-411   Real Estate Appraisal 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
       การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยศึกษาองค์ความรู้หลักของ
อุ ต ส าห ก รรมอสั งห าริ มท รัพ ย์  ลั กษณ ะและป ระ เภ ทขอ ง
อสังหาริมทรัพย์ กลไกของการบริหารโครงการ ทักษะในการพัฒนา
แบบจําลองในการลงทุน  แนวคิดในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ 
ปัจจัยท่ี มีผลต่อการประเมินราคา เช่น สภาพแวดล้อม สภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเงิน การเมือง ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ และความเข้าใจในการหา
แหล่งทุนสําหรับการลงทุนและการบริหารองค์กร 
 

วิชา     132-411   การประเมินอสังหาริมทรัพย์             3(3-0-6) 
           132-411   Real Estate Appraisal 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
       การลงทุนอสั งหาริมทรัพ ย์  โดยศึกษาองค์ความรู้หลักของ
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ลักษณะและประเภทของอสังหาริมทรัพย์ 
กลไกของการบริหารโครงการ ทักษะในการพัฒนาแบบจําลองในการ
ลงทุน  แนวคิดในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ประเมินราคา เช่น สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเงิน 
การเมือง ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์ และความเข้าใจในการหาแหล่งทุนสําหรับการลงทุนและ
การบริหารองค์กร 
 

วิชา 132-419  การเงินสําหรับสตาร์ทอัพและวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม                                    3(3-0-6) 
        132-419 Finance For Startup Business and SMEs 
วิชาบังคับก่อน 132-203 การเงินธุรกิจ 
  การวางแผนทางการเงินในการดําเนินกิจการสําหรับสตาร์ท
อัพและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  การศึกษาความรู้พื้นฐาน
ทางการเงินเพื่อการจัดเตรียมรายงานทางการเงิน เช่น การจัดหา
เงินทุนจากแหล่งภายนอก การศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ของ
โครงการ รวมถึงการวางแผนทางการเงินเพื่อพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตอย่างย่ังยืน 
 

วิชา 132-419   การเงินสําหรับสตาร์ทอัพและวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม                                     3(3-0-6) 
        132-419 Finance For Startup Business and SMEs 
วิชาบังคับก่อน 132-203 การเงินธุรกิจ 
  การวางแผนทางการเงินในการดําเนินกิจการสําหรับสตาร์ทอัพ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  การศึกษาความรู้พื้นฐานทาง
การเงินเพื่อการจัดเตรียมรายงานทางการเงิน เช่น การจัดหาเงินทุนจาก
แหล่งภายนอก การศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ 
รวมถึงการวางแผนทางการเงินเพื่อพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตอย่างย่ังยืน 
 

วิชา 132-413 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 3(3-0-6) 
         132-413  Financial Planning and Control 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
         ขั้นตอนและวิธีการจัดทําแผนการควบคุม การประเมินผล การ
แก้ปัญหาและการปรับแผนงานทางการเงิน โดยใช้เครื่องมือทาง
การเงิน เช่น งบประมาณประเภทต่าง ๆ  และเทคนิคการวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน 

วิชา  132-413  การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน   3(3-0-6) 
         132-413  Financial Planning and Control 
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
         ขั้นตอนและวิธีการจัดทําแผนการควบคุม การประเมินผล การ
แก้ปัญหาและการปรับแผนงานทางการเงิน โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน 
เช่น งบประมาณประเภทต่าง ๆ  และเทคนิคการวิเคราะห์รายงานทาง
การเงิน 

วิชา 132-416 การประกันวินาศภัยการประกันชีวติและสุขภาพ 3(3-0-6) 
   132-416 Casualty Insurance, Life and Health Insurance 
 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 การประกันภัยทุกชนิด ประกอบด้วย การประกันชีวิตและ
สุขภาพ การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ 
การประกันอุบัติเหตุ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ท้ังในด้านเงื่อนไขของ
กรรมธรรม์ ความคุ้มครอง เบี้ยประกันภัย ทุนประกัน วิธีการเรียกค่า
สิน ไหมทดแทน  และการประเมินความเสียหายในที่ เกิด เหตุ 
นอกจากนี้ยังนับรวมการประสานงานกับบริษัทประกันภัยในกรณี
พิเศษเพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทน 
 

วิชา 132-416 การประกันวินาศภัย การประกันชีวิตและสุขภาพ  3(3-0-6) 
 132-416 Casualty Insurance, Life and Health Insurance 
 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 การประกันภัยทุกชนิด ประกอบด้วย การประกันชีวิตและ
สุขภาพ การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ 
การประกันอุบัติเหตุ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ท้ังในด้านเงื่อนไขของกรรม
ธรรม์ ความคุ้มครอง เบี้ยประกันภัย ทุนประกัน วิธีการเรียกค่าสินไหม
ทดแทน และการประเมินความเสียหายในที่เกิดเหตุ นอกจากนี้ยังนับรวม
การประสานงานกับบริษัทประกันภัยในกรณีพิเศษเพื่อขอรับค่าสินไหม
ทดแทน 
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 หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2562 
วิชา 132-418  ศึกษาเฉพาะด้านการเงิน         3 (3-0-6 ) 
       132-418  Special Topics in Finance 
      วิชาบังคับกอ่น : ไม่มี  
ค้นคว้าหัวข้อทางการเงินที่นักศึกษาสนใจ เรียนรู้การคิด และ
วิเคราะห์ปัญหาปัจจุบัน โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 

 

วิชา 132-418  ศึกษาเฉพาะด้านการเงิน         3 (3-0-6 ) 
       132-418  Special Topics in Finance 
      วิชาบังคับกอ่น : ไม่มี  
ค้นคว้าหัวข้อทางการเงินที่นักศึกษาสนใจ เรียนรู้การคิด และวิเคราะห์
ปัญหาปัจจุบัน โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
 

132-420 คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial science) 3(3-0-6 ) 
              การคาดคะเนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การ
จําลองเหตุการณ์ในอนาคตให้เป็นเหตุเป็นผลในรูปของการเงิน ผ่าน
การพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์มาประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจ 
โดยคิดถึงความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ และสามารถที่จะวิเคราะห์
เหตุการณ์ในอดีต ประเมินความเสี่ยงในปัจจุบัน และสร้างแบบจําลอง
คาดการณ์เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพื่อนํามาใช้ในธุรกิจ
ประกัน 

132-420  คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial science)   3 (3-0-6 ) 
              การคาดคะเนความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต การจําลอง
เหตุการณ์ในอนาคตให้เป็นเหตุเป็นผลในรูปของการเงิน ผ่านการพัฒนา
ตัวแบบทางคณิตศาสตร์มาประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจ โดยคิดถึงความ
ไม่แน่นอนของเหตุการณ์ และสามารถที่จะวิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีต 
ประเมินความเสี่ยงในปัจจุบัน และสร้างแบบจําลองคาดการณ์เหตุการณ์ท่ี
อาจเกิดขึ้นไดใ้นอนาคต เพื่อนํามาใช้ในธุรกิจประกัน 

วิชา  130-490   เตรียมสหกิจศึกษา                 1(1-0-2) 
         130-490    Co-operative Education Preparation 
วิชาบังคับก่อน :  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 หรือเทียบเท่า 
 หลักการปฏิบัติตนในการทํางานในองค์กร ความรู้เบื้องต้นใน
การทํางาน หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ทัศนคติท่ีเหมาะสมในการ
ทํางาน การนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

วิชา  130-490   เตรียมสหกิจศึกษา                             1(1-0-2) 
         130-490    Co-operative Education Preparation 
วิชาบังคับก่อน :  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 หรือเทียบเท่า 
 หลักการปฏิบัติตนในการทํางานในองค์กร ความรู้เบื้องต้นในการ
ทํางาน หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ทัศนคติท่ีเหมาะสมในการทํางาน การ
นําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

วิชา  130-491   สหกิจศึกษา 1                  5(0-30-0) 
         130-491    Co-operative Education 1 
วิชาบังคับก่อน :  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 หรือเทียบเท่า 
 การปฏิบัติงานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ในสถานประกอบการ ซ่ึง
เป็ น ไปตามความเห็ นชอบของภาควิชาเพื่ อ ให้ นั กศึ กษาได้ มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

วิชา  130-491   สหกิจศึกษา 1                               5(0-30-0) 
         130-491    Co-operative Education 1 
วิชาบังคับก่อน :  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 หรือเทียบเท่า 
 การปฏิบัติงานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ในสถานประกอบการ ซ่ึง
เป็นไปตามความเห็นชอบของภาควิชาเพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

วิชา  130-492   สหกิจศึกษา 2                         5(0-30-0) 
         130-492    Co-operative Education  2 
วิชาบังคับก่อน :  130-491 สหกิจศึกษา 1 
            การปฏิบัติงานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ในสถานประกอบการ 
ซ่ึงเป็นไปตามความเห็นชอบของภาควิชาเพื่อให้นักศึกษาได้ มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

วิชา  130-492   สหกิจศึกษา 2                         5(0-30-0) 
         130-492    Co-operative Education  2 
วิชาบังคับก่อน :  130-491 สหกิจศึกษา 1 
            การปฏิบัติงานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ในสถานประกอบการ ซ่ึง
เป็นไปตามความเห็นชอบของภาควิชาเพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก ข 
 

หนังสือรับรองให้ความเห็นชอบหลักสูตรของ 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
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ภาคผนวก ค 
ประวัติอาจารย์และผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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1. อาจารยส์ุรชัย ภัทรบรรเจิด 
____________________________________________________________________________ 
ประวัติการศึกษา  

1    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)  พ.ศ. 2537  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(อุตสาหการ) พ.ศ. 2535  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประวัติการทํางานและประสบการณ์ 
 1. หัวหน้าภาควิชาการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยสยาม 

2. พนักงานบริหารระดับอาวุโส  สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) 
 3. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ครีเอชั่น แมชชีนเนอร์รี่ จํากัด 
 
บทความวิจัย/บทความวิชาการ   
สุรชัย ภัทรบรรเจิด. (2559). การจัดการสภาพคล่องทางการเงินสําหรับผู้ประกอบการSMEs ภายใต้วิกฤติ 
 เศรษฐกิจโลก.  วารสาร MBA-KKU Journal, 9(1), 281-303. 
สุรชัย ภัทรบรรเจิด. (2560). นโยบายจ่ายหุ้นปันผลแบบกําหนดสัญญาสําหรับผู้ประกอบการ. วารสารสยาม 
 วิชาการ, 18(1/30), 54-71. 
รายวิชาที่สอน 
 1.  130-401 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
 2.  132-410  การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านการเงิน 
 3.  130-405 การจดัการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน 
 4.  132-203  การเงินธุรกิจ 
 5.  132-412   การเงินสําหรับธุรกิจใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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2. ดร. สมชาย   เบ็ญจวรรณ์ 
_____________________________________________________________________________ 
ประวัติการศึกษา  

-   พ.ศ. 2555   ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 -   พ.ศ. 2536 บธ.ม. (กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม 
-    พ.ศ. 2534   ค.บ. (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูนครปฐม 

 
ประวัติการทํางานและประสบการณ ์
 -  อาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม  พ.ศ. 2538 ถึงปัจจุบัน 
 -  อาจารยป์ระจําโรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม  พ.ศ. 2534- 2538  
 
หนังสือ/ตํารา 

- สมชาย  เบญจวรรณ วิมล ประคัลภ์พงศ์. การเงนิธุรกิจ . กรุงเทพมหานคร, สํานักพิมพ์ สุภาการ
พิมพ์ ,  2559. 

 
ผลงานวิจัย  
สมชาย เบ็ญจวรรณ์ และประเสริฐศักด์ิ คนเพียร. (2559). การทําประกันชีวิตและการวางแผนการเงินของ 

พนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. ใน มหาวิทยาลัยสยาม, การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 6 : เศรษฐกิจดิจิทัลในบริบทของวิสาหกิจเริ่มต้น (หน้า 134-144). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม. 

สมชาย เบ็ญจวรรณ์ และปรัชญา ป่ินมณี. (2561). การทดสอบสมมติฐานการบริโภคสินค้าคงทนในอดีตส่ง 
ผลกระทบเชิงลบต่อการบริโภคสินค้าคงทนในปัจจุบัน. วารสารสยามวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม, 
19(1/32), 1-18. 

รายวิชาที่สอน 
 1. 130-203 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 
 2. 132-203 การเงินธุรกิจ 
 3. 132-409 การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย  
 4. 132-416 การประกันวินาศภัย การประกันชีวิตและสุขภาพ 
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3. อาจารย์ อาภรณ์   นุชาชาติพงศ ์
ประวัติการศึกษา  
 -  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) พ.ศ. 2545  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( การเงิน) พ.ศ. 2539  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
-  บริหารธุรกิจบัณฑิต ( การบัญชี) พ.ศ. 2525   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประวัติการทํางานและประสบการณ์ 
 - รักษาการหัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสยาม 

- อาจารยป์ระจํา ภาควิชาการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสยาม  2540-ปัจจุบัน 
หนังสือ/ตํารา 
 -  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 132-403 การวิเคราะห์งบการเงิน 
 
บทความวิจัย/บทความวิชาการ  
อาภรณ์ นุชาชาติพงศ์ และปรัชญา ป่ินมณี. (2558). การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพระหว่างราคาน้ํามัน 

เชื้อเพลิงกับราคาทองคํา. วารสารสยามวิชาการ, 6(1/26), 74-88. 
รายวิชาที่สอน 
 1. 132-315  พ้ืนฐานการวางแผนการเงิน 
 2. 132- 302  การจัดการการเงิน 
 3. 132- 203 การเงินธุรกิจ 
 4. 132-403   การวิเคราะห์งบการเงิน 
 5. 132-407 สมัมนาการจัดการการเงิน 
 6.  132-418  การศึกษาเฉพาะด้านการเงิน 
 7.  132-311 ตลาดการเงินและการลงทุน       
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4. อาจารย์ สมชัย  เอื้อวิบูลย์ทรพัย ์

ประวัติการศึกษา : 
 -  M.B.A. (Finance)  Oklahoma City University, U.S.A. 1996  
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)   พ.ศ. 2527  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

ประวัติการทํางานและประสบการณ์ 
 - หัวหน้าแผนกเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต 
    ฝ่ายการธนาคารต่างประเทศ ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) 

- อาจารย์ประจําภาควิชาการเงินและการลงทุน     คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสยาม 
 

หนังสือ/ตํารา 
             - วิมล ประคัลภ์พงศ์ และคณะ การเงินธุรกิจ .  กรุงเทพมหานคร, สุภาการพิมพ์ , 2559. 

 
บทความวิจัย/บทความวิชาการ  
สมชัย เอื้อวิบูลย์ทรัพย์ และปรัชญา ป่ินมณี. (2561). การทดสอบความเป็นเหตุและผลแบบแกรนเจอร์ระหว่าง 

อัตราดอกเบี้ยกับการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและตํ่ากว่า. ใน การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติและระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

รายวิชาที่สอน 

1. 132-203  การเงินธุรกิจ  

2. 130-204 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกจิ  

 3.  132-310  การจัดการสินเชื่อ 

 4.  132-413  การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 

 5.  132-410  การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านการเงิน 

 6.  132-402  การวาณิชธนกิจ 
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5.  อาจารย์วิมล    ประคัลภ์พงศ์  

_____________________________________________________________________________ 
ประวัติการศึกษา  
 - B.Sc. ( Geology ,  Physics  )  M.S. University  of  Baroda,India.,1980 
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   (การเงินและการธนาคาร)   พ.ศ. 2538  มหาวิทยาลัยสยาม   
 
ประวัติการทํางานและประสบการณ์ 
 -  หัวหน้าคณะบริหารธุรกิจ   โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม 
 -  อาจารย์ประจํา ภาควิชาการเงินและการลงทุน  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสยาม 
 
หนังสือ/ตํารา 

สมชาย  เบญจวรรณ วิมล ประคัลภ์พงศ์. การเงนิธุรกิจ . กรุงเทพมหานคร, สํานักพิมพ์ สุภาการ
พิมพ์ ,  2559. 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ  
อาภรณ์ นุชาชาติพงศ์ และปรัชญา ป่ินมณี. (2558). การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพระหว่างราคาน้ํามัน 

เชื้อเพลิงกับราคาทองคํา.  วารสารสยามวิชาการ, 6(1/26), 74-88. 
รายวิชาที่สอน 

1.  132-203 การเงินธุรกิจ 
2.   130-204 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 
3.   132-411 การประเมินอสังหาริมทรัพย์ 
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ภาคผนวก ง 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2549 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม 

เรื่อง 
นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ 

การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา 
พ.ศ.2561 
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