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หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
ชื่อสถาบัน
คณะ
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
: บริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
: Bachelor of Business Administration Program in Finance Banking

2. ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็ม

: บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)
: Bachelor of Business Administration (Finance Banking)
ชื่อย่อ
: บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)
: B.B.A. (Finance Banking)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ ยวชาญเฉพาะของหลักสู ตร
มีความรู ้ความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินการธนาคาร
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 133 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
การจัดการเรี ยนการสอน เป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู ํ าเร็ จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลัก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2554 ปรั บ ปรุ ง จากหลัก สู ต รบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิช าการเงิ น
การธนาคาร หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2549 เปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554 เป็ นต้นไป
สภาวิชาการเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4 / 2554 วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4 / 2554 วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2554
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร ในปี การศึกษา 2556 หลังเปิ ดดําเนินการสอนหลักสู ตรนี้ 2 ปี
8. อาชี พทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
1. พนักงานธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ
2. เจ้าหน้าที่การเงินในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3. เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์หลักทรัพย์
4. นายหน้าค้าหลักทรัพย์
5. วาณิ ชธนากร
6. นักวางแผนทางการเงิน
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9. ชื่ อ –สกุล ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับ
ที่

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

1

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นางสาวเกศกมล สุ ขเกษม

2

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นางสาวเกียรติมา ศรี อุดม *

คุณ
วุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

บธ.ม. บริ หารธุรกิจ(การเงิน)
ศศ.บ. บริ หารธุรกิจ
คอ.ม. ธุรกิจอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2541

ศบ.
บธ.ม.
บช.บ.

พ.ศ. 2523
พ.ศ.2543
พ.ศ.2536

3

อาจารย์

นางสาวอาจารี ย ์ ประจวบเหมาะ

4

อาจารย์

นายสิ ริพฒั น์ เสวิกุล

บธ.ม.
ศศ.บ.

5

อาจารย์

นางสาวอลิสา ประมวลเจริ ญกิจ

บธ.ม.
วท.บ.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บริ หารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บัญชีบณ
ั ฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
บริ หารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
นิเทศศาสตร (โฆษณา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประชาสัมพันธ์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
บริ หารธุรกิจ (การเงิน)
ศาสตร์
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

* ประธานหลักสู ตร
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10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน (ต้ องระบุทเี่ ปิ ดสอนทุกแห่ ง)
ห้ อ งเรี ย นทฤษฏี แ ละห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ จัน ทรเกษม แขวงจัน ทรเกษม
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิ จที่พิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร เป็ นไปตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่ระบุถึงสภาพเศรษฐกิ จและสังคม
ของประเทศชาติ เนื่ อ งจากการเงิ น การธนาคารเป็ นปั จ จัย ที่ สํ า คัญ ต่ อ การดํา รงชี วิ ต ของประชาชน
ต่ อ การลงทุ น ของภาคเอกชนและรั ฐ บาล ซึ่ งส่ ง ผลต่ อ การเจริ ญเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ของประเทศ
ดังนั้นการผลิ ตนักการเงิ นการธนาคารที่ดีและมี คุณธรรมจึ งเป็ นหน้าที่ ของหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต
สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
11.2 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม ที่พิจารณาในการวางแผนหลักสู ตรนั้น
ได้คาํ นึ งถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และเศรษฐกิจที่มีการเคลื่อนไหวอย่างมาก เพราะผลกระทบ
มาจากเศรษฐกิจการเงิ นของโลกที่เปลี่ ยนแปลง ทําให้สถานการณ์ทางการเงินการธนาคารภายในประเทศ
ได้รั บ ผลกระทบด้ว ย จะเห็ น ได้จ ากการที่ มี ก ารแข่ ง ขัน การหาลู ก ค้า ของธนาคารพาณิ ช ย์ข องเอกชน
และรั ฐ บาล การใช้ก ลยุ ท ธ์ ท างการตลาดในทุ ก รู ป แบบ การแข่ ง ขัน ของสถาบัน การเงิ น ต่ า งๆ ในรู ป
ของธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ มีการใช้ระบบออนไลน์กบั การฝากเงิน การถอนเงิน โอนเงิน การใช้บตั รเครดิต
บัตรเดบิต ตลอดจนการให้สินเชื่ อของธนาคารพาณิ ชย์แก่ลูกค้าในธุ รกิจประเภทต่างๆ ซึ่ งธนาคารพาณิ ชย์
และสถาบันการเงินต่างๆ จะต้องมีนักการเงิ นการธนาคารเป็ นมืออาชี พที่มีความสามารถและมีคุณธรรม
เพื่อ ป้ องกันการคดโกงทุ จ ริ ต ในวงการเงิ นการธนาคาร หรื อ ล้วงความลับ จากข้อ มูล การเงิ นของลู ก ค้า
ฉะนั้นการผลิ ตนักศึกษาออกไปเป็ นนักการเงินการธนาคารที่ดีมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น
จึงเป็ นภาระหน้าที่ที่สาํ คัญของหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
11.3 สถานการณ์ดา้ นความต้องการตลาดแรงงานในประเทศ และต่างประเทศ
11.4 ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

5
12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตรได้มาตรฐานและทันกับสถานการณ์
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภายนอกหลักสู ตรในการพัฒนาหลักสู ตร จึงจําเป็ นต้องพัฒนา
หลัก สู ต รในเชิ ง รุ ก ที่ มี ศ ัก ยภาพและสามารถปรั บ เปลี่ ย นได้ต ามสถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ และสั ง คม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขันทางธุ รกิจการเงินของธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงินต่างๆ
ตลอดจนเป็ นผูม้ ีคุณธรรมจริ ยธรรมในวิชาชีพและเป็ นนักการเงินการธนาคารที่ดีต่อไป
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมมีต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย
ที่มุ่งผลิตบัณฑิ ตให้เป็ นผูม้ ีความรู ้ และไปดําเนิ นชี วิตในสังคมได้เป็ นอย่างดี การผลิตบัณฑิตของหลักสู ตร
บริ หารธุ รกิจบัณฑิ ต สาขาวิชาการเงิ นการธนาคาร การพัฒนาหลักสู ตร จึงเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็ นผูม้ ี
ความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับคุณธรรมจริ ยธรรมในวิชาชีพ โดยใส่ ใจถึงการปฏิบตั ิงานในสาขาการเงิ น
การธนาคารได้เป็ นอย่างดี และเป็ นนักการเงินการธนาคารที่มีความซื่ อตรงคงไว้ซ่ ึ งคุณธรรม
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนี้ที่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
13.1.1 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
13.1.2 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาบริ หารธุ รกิจ และกลุ่มวิชาภาษา
13.1.3 รายวิชาในหมวดวิช าเลื อกเสรี ได้แก่ รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอน โดยคณะ
/ภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนให้ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นต้องมาเรี ยน
FINB1101 การเงินธุ รกิจ (Business Finance)
FINB2101 การภาษีอากรธุรกิจ (Business Taxation)
13.3 การบริ หารจัดการ
ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริ การหลักสู ตรซึ่ งมีประธานหลักสู ตรเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลัก
โดยทํางานประสานกับคณบดีคณะวิทยาการจัดการ การดําเนินงานด้านวิชาการอยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์ของฝ่ าย
วิชาการมหาวิทยาลัย และหลักสู ตรได้ดาํ เนินการในเรื่ องดังต่อไปนี้
13.3.1 กําหนดอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบในแต่ละรายวิชา
13.3.2 ประสานงานกับ อาจารย์ผู้แ ทนจากสาขาวิ ช าอื่ น ๆ ในคณะที่ เ กี่ ย วข้อ ง ได้แ ก่
คณะมนุษย์ศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ให้บริ การการสอนวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
13.3.3 จัด ทํา รายละเอี ย ดของหลัก สู ต ร รายละเอี ย ดของรายวิ ช า อธิ บ ายเนื้ อ หาสาระ
การจัดตารางเวลาเรี ยนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี เพื่อเป็ นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรี ยนการสอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
สาขาวิ ช าการเงิ น และการธนาคาร มุ่ ง ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ และทัก ษะ
ด้านการวิเคราะห์ การวางแผนและควบคุมทางการเงินขององค์การต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร
ได้และนักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ เพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับการดําเนินงานด้านการเงินได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยจะศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ พร้อมความรู้และประสบการณ์จากวิทยากร
ที่มีความรู ้ความสามารถทางด้านการเงิน เพิ่มเติมความรู้ในกิจกรรมเสริ มการเรี ยนการสอน เพื่อให้นกั ศึกษา
สามารถปรั บ ตัว ให้ ท ัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางการเงิ น และเศรษฐกิ จ ของสั ง คมยุ ค ข้อ มู ล ข่ า วสาร
ในสหัสวรรษใหม่น้ ี
1.2 วัตถุประสงค์
1. มีความรู ้ความสามารถในการบริ หารธุ รกิจการเงินให้สามารถออกไปปฏิบตั ิงานในวงการ
ธุ รกิจได้เป็ นอย่างดี
2. เป็ นผูบ้ ริ หารทางการเงินที่มีความสามารถและมีประสิ ทธิ ภาพ
3. มีความรู ้ดี สามารถที่จะศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นไปทั้งในและต่างประเทศ
4. เพียบพร้ อมด้วยคุ ณธรรมและมีจรรยาบรรณทางธุ รกิจการเงิ น มีความรับผิดชอบต่อสังคม
5. นําความรู ้ทางด้านการเงินการธนาคารไปพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
ปรั บ ปรุ งหลั ก สู ตรสาขาวิ ช า - พัฒนาหลักสู ตรโดยมีพ้ืนฐาน
ก า ร เ งิ น ก า ร ธ น า ค า ร ใ ห้ มี จากหลักสู ตรในระดับที่ได้รับ
มาตรฐานไ ม่ ต่ ํ าก ว่ า ที่ ส ก อ. การยอมรับ
- ติดตามการประเมินหลักสู ตร
กําหนด
อย่างสมํ่าเสมอ
ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้อง - ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
กับความต้องการของหน่ วนงาน ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ส ถ า น
ธนาคารและสถาบั น การเงิ น ประกอบการและหัวหน้าของ
บัณฑิต
ต่างๆ
พัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยนการ
สอนและบริ การวิ ช าการให้ มี
ประสบการณ์ จากการนําความรู้
ทางการเงิ น และการธนาคาร
การลงทุนในตลาดการเงิ นไปใช้
ปฏิบตั ิงานได้จริ ง

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- เอกสารปรับปรุ งหลักสู ตร
- รายงานผลการประเมินหลักสู ตร

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ ในการใช้
บัณฑิตจากหัวหน้างานของสถานประกอบการ
- ผู ้ใ ช้ บ ัณ ฑิ ต มี ค วามพึ ง พอใจในด้า นทัก ษะ
ความรู้ ความสามารถในการทํางานโดยเฉลี่ ย
ในระดับดี
- สนับสนุ นบุ คลากรด้า นการ - ปริ มาณงานบริ ก ารวิ ช าก ารต่ อ อาจารย์
เรี ยนการสอนให้มีการบริ การ ในหลักสู ตร
วิชาการแก่ชุมชน
- ประกาศนียบัตรรับรองการอบรมสัมมนา
- อาจารย์ผสู้ อนเข้าอบรมสัมมนา
การเงิ นการธนาคารการลงทุน
ใ น ตล า ดเ งิ น เ พื่ อ เ พิ่ ม พู น
ความรู ้ แ ละปรั บ ให้ ท ั น กั บ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2 . การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน- เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคเรี ยนที่ 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคเรี ยนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
1. ต้องสําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. ผ่านการเทียบโอนรายวิชา/ประสบการณ์ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
ตามข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ จัน ทรเกษมว่า ด้ว ยการจัด การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ.2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาแต่ละคนมีพ้ืนฐานความรู ้ที่แตกต่างกันและต้องมีการปรับตัวจากการเรี ยนในระดับ
มัธยมศึกษามาสู่ ระดับอุดมศึกษา
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
ควรให้นกั ศึกษามีการฝึ กอบรมเพื่อปรับพื้นฐานให้กบั นักศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี
ระดับชั้นปี

2554
80

ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
จํานวนนักศึกษาทีค่ าดว่ าจะสํ าเร็จการศึกษา

80

จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2555
2556
2557
2558
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
160

240

320
70

320
70

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ
(หน่วย : บาท)
รายการ
ค่าบํารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
รวมรายรับทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่อภาค
เรี ยนต่อคน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

2554
456,000
240,000
696,000
8,700

ปี งบประมาณ (พ.ศ.)
2555
2556
2557

2558

912,000 1,368,000 1,824,000 1,824,000
480,000 720,000 960,000 960,000
1,396,000 2,088,000 2,784,000 2,784,000
8,700
8,700
8,700
8,700
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย
(หน่วย : บาท)
รายการ

2554

ปี งบประมาณ (พ.ศ.)
2555
2556
2557

2558

1,286,880 1,389,830 1,501,016 1,621,097 1,750,785
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
315,800
300,700
286,300
ค่าใช้จ่ายดําเนินการ(ไม่รวม3) 259,600 272,600
ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา
ค่าใช้จ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้ น
1,546,480 1,662,430 1,787,316 1,921,797 2,066,585
จํานวนนักศึกษา *
80
160
240
320
320
ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวนักศึกษา
19,331 10,390.19 7,447.15 6,005.62 6,458.08
2.7 ระบบการจัดการศึกษา
จัดการศึกษาแบบชั้นเรี ยนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
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3 . หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 เอกบังคับ
2.2.2 เอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฎิบัติการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ/สหกิจศึกษา ไม่ น้อยกว่า
เลือกเรี ยนจากข้ อ 2.3.1 หรือ 2.3.2
2.3.1 การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
2.3.2 สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30 หน่ วยกิต
97 หน่ วยกิต
45 หน่ วยกิต
45 หน่ วยกิต
30 หน่ วยกิต
15 หน่ วยกิต
7 หน่ วยกิต
7 หน่ วยกิต
8 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

30 หน่ วยกิต

1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เลือกเรียน

6 หน่ วยกิต

GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
Information Technology and Communication
GESC1102 วิทยาศาสตร์ เพื่อชี วติ
Sciences for Life
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
Plants for Life
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ
Natural Resources and Environment for Life
GESC1105 ชีวติ กับเทคโนโลยี
Life and Technology
GESC1106 การคิดและคณิ ตศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

133 หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1.2 กลุ่มภาษา

Thinking and Mathematics in Daily Life

วิชาบังคับ
GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
วิชาเลือก
GECN1101 ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Chinese for Communication
GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารขั้นสู ง
English for Advanced Communication
GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับการสมัครงาน
English for Career Application
GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic French for Communication
GEJP1101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Japanese for Communication
GEKM1101 ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Khmer for Communication
GEKR1101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Korean for Communication
GEVN1101 ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Vietnamese for Communication

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

9 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
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1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

7 หน่ วยกิต

วิชาบังคับ
GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้
Information for Learning
วิชาเลือก
GEHS1101 สุ นทรี ยภาพของชีวิต
Aesthetics of Life
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุ ขของชีวติ
Self - Development for Happiness in Life
GEHS1103 จริ ยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
Social Morality and Reasoning
1.4 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์

6 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6 หน่ วยกิต

วิชาบังคับ
GESO1001 พลวัตสังคมไทย
Dynamics of Thai Society
วิชาเลือก
GESO1101 พลวัตสังคมโลก
Dynamics of Global Society
GESO1102 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
Man and Environment
GESO1103 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
Law in Daily Life
GESO1104 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
Sufficiency Economy and Application
GESO1105 ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน
Business for Daily Life

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

1 หน่ วยกิต
1(1-0-2)

3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
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1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย

2 หน่ วยกิต

วิชาบังคับ
GEPA1001 การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ
Exercises for Health
GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports

2 หน่ วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ACCT1103 หลักการบัญชีเบื้องต้น
Introduction to Principles of Accounting
ACCT3201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
APST2105 สถิติธุรกิจ
Business Statistics
BENG1101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ1
Business English 1
BENG1102 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2
Business English 2
ECON1101 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
Microeconomics 1
ECON1102 เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
Macroeconomics 1
ECON3305 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุ รกิจ
Quantitative Analysis in Business
FINB1101 การเงินธุ รกิจ
Business Finance
FINB2201 การภาษีอากรธุ รกิจ
Business Taxation
HRDM1101 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

97 หน่ วยกิต
45 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
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Human Resource Management
LAWS2501 กฎหมายธุ รกิจ
Business Laws
MKRT1101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
MNGT1102 การจัดองค์การและจริ ยธรรมทางธุ รกิจ
Organization Management and Business Ethics
MNGT3104 การจัดการการผลิตและดําเนินงาน
Production and Operation Management
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 เอกบังคับ
FINB1102 การเงินและการธนาคาร
Money and Banking
FINB1103 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
Financial Institution and Financial Market
FINB2401 การจัดการการเงิน
Financial Management
FINB3301 หลักการลงทุน
Principles of Investment
FINB3402 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
Financial Planning and Controlling
FINB3404 การจัดการสิ นเชื่อ
Credit Management
FINB3901 วิธีวจิ ยั วิทยาทางการเงินและการธนาคาร
Research Methodology in Finance and Banking
FINB4101 การเงินระหว่างประเทศ
International Finance
FINB4403 การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางการเงินของโครงการ
Project of Financial Feasibility Analysis
FINB4901 สัมมนาทางการเงินการธนาคาร
Seminar in Finance and Banking
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
45 หน่ วยกิต
30 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
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2.2.2 เอกเลือก ให้ นักศึกษาในรายวิชาต่ อไปนี้ จํานวนหน่ วยกิตไม่ น้อยกว่า
FINB3101 ตราสารอนุพนั ธ์
Derivative Securities
FINB3102 การวาณิ ชธนกิจ
Investment Banking
FINB3103 การบัญชีธนาคาร
Bank Accounting
FINB3401 การจัดการธนาคารพาณิ ชย์
Commercial Bank Management
FINB3403 การวิเคราะห์งบการเงิน
Financial Statement Analysis
FINB4102 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
Monetary Theory and Policy
FINB4103 การเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
Finance for International Trade
FINB4401 การจัดหาเงินทุนธุ รกิจ
Business Financing
FINB4402 การวิเคราะห์หลักทรัพย์
Security Analysis
FINB4404 การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน
Financial Risk Management
FINB4405 การจัดการการเงินส่ วนบุคคล
Personal Financial Management
FINB4902 การวิจยั ทางการเงินการธนาคาร
Research in Finance and Banking
FINB4903 ระบบสารสนเทศทางการเงิน
Financial Information Systems

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

15 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(2-2-5)

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
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2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ/ สหกิจศึกษา เลือกเรียนไม่ น้อยกว่า 7 หน่ วยกิต
FINB4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการเงินการธนาคาร
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Finance and Banking
FINB4802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการเงินการธนาคาร
5(350)
Occupational Practicum in Finance and Banking
หรื อ
FINB4803 การเตรี ยมสหกิจศึกษาการเงินการธนาคาร
Preparation for Co – operative Education in Finance and Banking
FINB4804 สหกิจศึกษาการเงินการธนาคาร
Co – operative Education in Finance and Banking

2(90)
6(450)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยไม่ซ้ าํ กับรายวิชา
ที่เคยเรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิ ตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จ
หลักสู ตรของสาขาวิชานี้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
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3.1.4 แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
3.หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ชั้ นปี ที่ 1

รหัสวิชา
GESC1101
GEEN1001
GEHS1001
GESO1001

วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้
พลวัตสังคมไทย

ACCT1103 หลักการบัญชีเบื้องต้น
ECON1101 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
MNGT1101 การจัดองค์การและจริ ยธรรมทาง
ธุรกิจ
-

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19
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ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฎิบตั ิการและฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

รหัสวิชา
วิชา
GESC1106 การคิดและคณิ ตศาสตร์ ใน
ชีวติ ประจําวัน
GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
GEHS1101 สุ นทรี ยภาพของชีวิต
GEPA1001 การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ
GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล

หน่วยกิต
3(3-0-6)

BENG1101 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1
FINB1101 การเงินธุรกิจ
FINB1102 การเงินและการธนาคาร
-

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

-

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

20
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ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

ชั้ นปี ที่ 2
รหัสวิชา
วิชา
GESH1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวติ
GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับการ
สมัครงาน

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

MKRT1101
ECON1102
FINB2201
FINB1103
FINB2401

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

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฎิบตั ิการและฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หลักการตลาด
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
การภาษีอากรธุรกิจ
สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
การจัดการการเงิน
-

-

-

21

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

รหัสวิชา
วิชา
GESO1104 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้

หน่วยกิต
3(3-0-6)

BENG1102
APST2105
FINB3301
FINB3401
FINB3403

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

-

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
สถิติธุรกิจ
หลักการลงทุน
การจัดการธนาคารพาณิ ชย์
การวิเคราะห์งบการเงิน
-

FINB4405 การจัดการการเงินส่วนบุคคล

3(3-0-6)
21
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ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

ชั้ นปี ที่ 3
รหัสวิชา
HRDM1101
LAWS2501
ECON3305
FINB3402
FINB3901
FINB4402

วิชา
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
กฎหมายธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุรกิจ
การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
วิธีวจิ ยั วิทยาทางการเงินการธนาคาร
การวิเคราะห์หลักทรัพย์

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

-

-

-

-

-
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ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

รหัสวิชา
วิชา
ACCT3201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
MNGT3104 การจัดการผลิตและการดําเนินงาน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
FINB4403 การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางการเงิน
ของโครงการ
FINB4101 การเงินระหว่างประเทศ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
FINB3103 การบัญชีธนาคาร
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
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หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ชั้ นปี ที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา
FINB4901
FINB3404
FINB4404
FINB4801

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
หรื อ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

FINB4803

วิชา
สัมมนาทางการเงินการธนาคาร
การจัดการสิ นเชื่อ
การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
การเงินการธนาคาร
การเตรี ยมสหกิจการเงินการธนาคาร

FINB4903

ระบบสารสนเทศทางการเงิน

3(3-0-6)
14

รวม

2(90)
2(90)

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา
-

2.3 กลุ่มวิชาฝึ ก ประสบการณ์วชิ าชีพ
2.4 กลุ่มวิชาปฎิบตั ิการและฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ

FINB4802
หรื อ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
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FINB4804
-

วิชา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการเงิน
การธนาคาร
สหกิจศึกษาการเงินการธนาคาร
-

หน่วยกิต
-

5(350)
6(540)
5/6
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ACCT1103 หลักการบัญชี เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Principles of Accounting
ความหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ข องการบัญ ชี ประโยชน์ ข องข้อ มู ล ทางการบัญ ชี
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชี คู่ การบันทึกบัญชี ตามวงจรบัญชี การจัดทํา
รายงานการเงิ นของกิ จการขายสิ นค้า ผลิ ตสิ นค้าและให้บริ การ การนําข้อมูลทางการบัญชี
ไปใช้ในการจัดการและการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
ACCT3201 การบัญชี เพือ่ การจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Accounting
วิชาบังคับก่ อน : ACCT1103 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
การพัฒ นาและการวิเ คราะห์ ข้อมู ล ทางการบัญชี เพื่ อ นํา ไปใช้ใ นการวางแผน
การควบคุ ม และการตัดสิ นใจ โดยศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การบัญชี ต้นทุ นรวมและการบัญชี ต้นทุ น
ผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณ ต้นทุน กําไร การวิเคราะห์ตน้ ทุนภาษี
และข้อจํากัด ของข้อมูลต่างๆ การจัดทํางบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิ น
และงบกระแสเงินสด
APST2105 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
ความรู ้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกับ สถิ ต ตัว แปรสุ่ ม และการแจกแจงความน่ า จะเป็ น
ของตัว แปรสุ่ ม ประชากร และการสุ่ ม ตัว อย่า ง การประมาณค่ า การทดสอบสมมุ ติ ฐ าน
การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย และสหสัมพันธ์
อย่างง่าย อนุกรมเวลา และเลขดัชนี และการประยุกต์ใช้ทางธุ รกิจ
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BENG1101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
รายวิชานี้ เป็ นรายวิชาเบื้องต้นที่ให้ความรู้ พ้ืนฐานทางด้านธุ รกิ จ ซึ่ งเน้นที่การ
สื่ อสารภายในสํานักงาน คําจํากัดความทางด้านธุ รกิจ และสํานวนต่างๆ ซึ่ งมีความหลากหลาย
จะถูกนํามาใช้โดยผ่านหัวข้อเรื่ องที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการภายในสํานักงาน พนักงานและ
หน้าที่ การโทรศัพท์ การจัดการและการนัดหมาย การติดต่อทางสังคม การตอบรับจดหมาย
ธุ รกิ จ (บันทึกสั้น, จดหมายธุ รกิ จ, ประกาศย่อย และประกาศทัว่ ไป) จดหมายสอบถาม
ใบเสนอราคา และใบสัง่ ซื้อ ตลอดจน การสมัครงาน
BENG1102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English 2
วิชาบังคับก่ อน : BENG1101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
นักศึ กษาได้มีโอกาสในการศึกษาโลกธุ รกิ จ โดยมุ่งเน้นการค้าภายในประเทศ
และระหว่างประเทศในหลากหลายสถานการณ์ เช่น การนําเข้า-ส่ งออก การขนส่ ง ธุ รกรรม
ทางธนาคาร การติ ดต่อธุ รกิ จทางโรงแรม ระเบี ยบวาระการประชุ ม และบันทึ กการประชุ ม
รายงานบริ ษั ท การโฆษณาสิ นค้ า ธุ รกิ จ ในโลกอิ น เทอร์ เน็ ต จดหมายร้ อ งเรี ยน
และการประนีประนอม เป็ นต้น
ECON1101 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
3(3-0-6)
Microeconomics 1
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปั จจัยการผลิต พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค พฤติกรรม
ของผูผ้ ลิ ต อุปสงค์ อุปทาน ทฤษฎี การผลิต ต้นทุน การกําหนดราคา ในตลาดประเภทต่างๆ
ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดปั จจัยการผลิต แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความล้มเหลวของตลาด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

25
ECON1102 เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
3(3-0-6)
Macroeconomics 1
ความหมายและวิ ธี ก ารศึ ก ษาเศรษฐศาสตร์ เป้ าหมาย และปั ญ หาในทาง
เศรษฐศาสตร์ มหภาค ศึกษาพฤติกรรมของปั จจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่ งเป็ นตัวกําหนดรายได้
ประชาชาติ แ ละดุ ล ยภาพของรายได้ป ระชาชาติ เช่ น พฤติ ก รรมส่ วนรวมของการบริ โภค
การออม การลงทุ น บทบาทของรั ฐบาล การว่า จ้า งทํา งาน ระดับ เงิ นเฟ้ อ เงิ นฝื ด นโยบาย
การเงิ น และการคลัง ในการรั ก ษาเสถี ย รภาพของระบบเศรษฐกิ จ การค้า ระหว่า งประเทศ
และการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนการประยุกต์เศรษฐศาสตร์ มหภาคเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ECON3305 การวิเคราะห์ เชิ งปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis in Business
วิชาบังคับก่ อน : APST2105 สถิติธุรกิจ
กระบวนการตัดสิ นใจและประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิ ตศาสตร์ เชิ งปริ มาณ
เพื่อช่ วยในการตัดสิ นใจ ได้แก่ ความน่าจะเป็ นแผนภูมิเพื่อการตัดสิ นใจ (Decision Trees)
ตัวแบบเชิ งสิ นค้าคงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิ งเส้นตรง (Linear Programming)
เทคนิ ค การประเมิ น ผลและการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตั ว แบบมาร์ ก อฟ
(Markon Model) ทฤษฎีเกมส์ แถวรอคอยและการจําลองเหตุการณ์
FINB1101 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Financ
วิชาบังคับก่ อน : ACCT1101 หลักการบัญชี ข้ ันต้ น 1 หรือ
: ACCT1103 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
บทบาทและจุดมุ่งหมายในการบริ หารทางการเงิน การวิเคราะห์และวางแผนทาง
การเงิน งบกระแสเงิ นสด การบริ หารเงินทุนหมุนเวียน การบริ หารเงินสด ลูกหนี้ และสิ นค้า
การศึ ก ษาค่ า ของเงิ นตามเวลา การประเมิ นโครงการลงทุ น วิธี ก ารจัดหาเงิ น ทุ น ระยะสั้ น
ระยะปานกลางและระยะยาว จากตลาดเงินและตลาดทุน และนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
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FINB1102 การเงินและการธนาคาร
3(3-0-6)
Money and Banking
วิวฒั นาการของเงินตรา มาตรฐานเงินตรา หน้าที่และความสําคัญของเงิน เครื่ องมือ
เครดิ ต นโยบายการเงินและการคลัง เงินเฟ้ อ เงินฝื ด และเงิ นตึง การบริ หารการเงินระหว่าง
ประเทศ หน้าที่และความสําคัญของธนาคารพาณิ ชย์ บทบาทและหน้าที่ของธนาคารกลาง
และสถาบันการเงินต่างในๆ ตลาดการเงิน
FINB1103 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
3(3-0-6)
Financial Institution and Financial Market
โครงสร้ า งบทบาทและการดํา เนิ น งานของสถาบัน การเงิ น และตลาดการเงิ น
ประกอบด้วย ธนาคารพาณิ ชย์ สถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จของรัฐบาล สหกรณ์ ออมทรั พ ย์
โรงรับจํานํา ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสถาบันการเงิน
อื่นๆ บทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
FINB2201 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Taxation
วิชาบังคับก่ อน : ACCT1103 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
ความรู ้ เกี่ ยวกับการภาษีอากรธุ รกิจประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและธุ รกิ จ
ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงิ นได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
FINB2401 การจัดการการเงิน
3(3-0-6)
Financial Management
วิชาบังคับก่ อน : FINB1101 การเงินธุรกิจ
เทคนิ ค การจัด การด้า นการเงิ น การวิ เ คราะห์ ส มการทางการเงิ น ของธุ ร กิ จ
การจัดการบริ หารสิ น ทรั พ ย์หมุ นเวี ย น เทคนิ ค การจัดหาเงิ นทุ น ระยะสั้ น ระยะปานกลาง
และระยะยาวในตลาดเงินและตลาดทุน การคิดค่าของเงินทุน การจัดทํางบลงทุน
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FINB3101 ตราสารอนุพนั ธ์
3(3-0-6)
Derivative Securities
วิชาบังคับก่ อน : FINB3301 หลักการลงทุน
ความหมายและประเภทของตราสารอนุ พ นั ธ์ การประเมิ น มูล ค่ า ของตราสาร
อนุ พ ัน ธ์ กลไกการทํา งานของตลาดอนุ พ ัน ธ์ กระบวนการซื้ อขายตราสารอนุ พ ัน ธ์
และเทคนิคการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์
FINB3102 การวาณิชธนกิจ
3(3-0-6)
Investment Banking
วิชาบังคับก่ อน : FINB1101 การเงินธุรกิจ
ธุ รกรรมของการวาณิ ชธนกิจ ขั้นตอนการดําเนินงานด้านวาณิ ชธนกิจ กระบวนการ
ตรวจสอบสถานะของกิจการ การนําบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การเป็ นที่ปรึ กษา
ทางการเงินและการทําธุ รกรรมด้านวาณิ ชธนกิจ
FINB3103 การ บัญชี ธนาคาร
3(3-0-6)
Bank Accounting
วิชาบังคับก่ อน : ACCT1103 หลักการบัญชี เบือ้ งต้ น
หลักและการดําเนิ นงานของระบบบัญชี ของธนาคารพาณิ ชย์ทว่ั ไป และการบัญชี
ที่ เกี่ ย วข้องกับ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย วิธี ก ารให้เครดิ ต การควบคุ ม เงิ นฝากทุ กประเภท
การโอนเงิ น ของสํ า นั ก งานใหญ่ แ ละสาขา การจัด เก็ บ เงิ น งบการเงิ น ของธนาคาร
ปรับปรุ งและปิ ดบัญชี
FINB3301 หลักการลงทุน
3(3-0-6)
Principles of Investment
วิชาบังคับก่ อน : FINB1101 การเงินธุรกิจ
ความหมายของการลงทุน กระบวนการลงทุน โครงสร้างและบทบาท ของตลาด
การเงิ น ประเภทตราสารทางการเงิ น รู ปแบบของการลงทุน การประมาณการผลตอบแทน
ที่ จ ะได้รั บ จากการลงทุ น การตัด สิ น ใจลงทุ น โดยคํา นึ ง ถึ ง ผลตอบแทนและความเสี่ ย ง
การวิเคราะห์ค่าความเสี่ ยง ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ ยงในการลงทุน
การจัดกลุ่มสิ นทรัพย์ลงทุน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

28
FINB3401 การจัดการธนาคารพาณิชย์
3(3-0-6)
Commercial Bank Management
บทบาทหน้ า ที่ แ ละการดํา เนิ น งานของธนาคารพาณิ ช ย์ เครื่ อ งมื อ เครดิ ต
ของธนาคารพาณิ ชย์ การบริ การของธนาคารพาณิ ชย์ ธนาคารอิเล็กทรอนิ กส์ การจัดการสิ นเชื่อ
วิธีการให้สินเชื่ อ การบริ หารการตลาด การลงทุนของธนาคารพาณิ ชย์ การบริ หารความเสี่ ยง
การตรวจสอบและควบคุมธนาคารพาณิ ชย์ การสร้างภาพพจน์ของธนาคารพาณิ ชย์
FINB3402 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Planning and Controlling
วิชาบังคับก่ อน : FINB1101 การเงินธุรกิจ
ความหมาย ปั ญหาและเทคนิ คต่างๆ ในการวางแผนและควบคุ มทางการเงิ น
โดยเฉพาะเทคนิ คการพยากรณ์ยอดขาย การวางแผนกําไร ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิ น
วิ ธี ต รวจสอบ และการควบคุ ม ของฝ่ ายบริ หาร การตัด สิ น ใจของนั ก บริ หาร ตลอดจน
การใช้งบประมาณในการวางแผน ควบคุ ม และการจัดทํางบประมาณ การวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อนทางการเงิน
FINB3403 การวิเคราะห์ งบการเงิน
3(3-0-6)
Financial Statement Analysis
วิชาบังคับก่ อน : FINB1101 การเงินธุรกิจ
รู ปแบบของการจัดทํารายงานการเงินในรู ปแบบต่างๆ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์
งบการเงิน การวิเคราะห์อตั ราส่ วน การจัดทํารายงานผลของการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
ของกิจการ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจดําเนินงานทางธุ รกิจและการลงทุน
FINB3404 การจัดการสิ นเชื่ อ
3(3-0-6)
Credit Management
วิชาบังคับก่ อน : FINB1101 การเงินธุรกิจ
ความหมาย ความสํา คัญ และประเภทของการสิ น เชื่ อ การกํา หนดนโยบาย
การพิจารณาให้สินเชื่ อ การวิเคราะห์สินเชื่ อ การจัดการ การควบคุ ม การกําหนดเงื่ อนไข
และวงเงิ นสิ นเชื่ อ การคํ้า ประกัน การพิจารณาโครงการเพื่อการตัดสิ นใจและการติ ดตาม
สิ นเชื่อ แนวปฏิบตั ิในการเรี ยกเก็บหนี้ การจัดการสิ นเชื่อที่มีปัญหาและข้อปฏิบตั ิทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับสิ นเชื่อทางการเงิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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FINB3901 วิธีวจิ ัยวิทยาทางการเงินการธนาคาร
3(3-0-6)
Research Methodology in Finance and Banking
วิชาบังคับก่ อน : APST2105 สถิติธุรกิจ
ความหมาย บทบาท ความสํ า คัญ และประโยชน์ ข องการวิ จ ัย ทางการเงิ น
การธนาคาร จรรยาบรรณของนั ก วิ จ ัย ประเภทของการวิ จ ัย ทางการเงิ น การธนาคาร
ขั้นตอนการวิจยั การเลื อกปั ญหาการวิจยั การกําหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคําถามในการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร และเทคนิ คการตั้งสมมติฐาน การเลื อกรู ปแบบการวิจยั
เครื่ องมื อและวิธี ก ารเก็ บรวบรวมข้อมูล สถิ ติที่ส อดคล้องกับการวิจยั แบบต่างๆ ฝึ กปฏิ บ ตั ิ
ในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการเตรี ย มข้อ มู ล และประมวลผลข้อ มู ล ฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารเขี ย น
เค้าโครงการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั และการประเมินผลการวิจยั
FINB4101 การเงินระหว่ างประเทศ
3(3-0-6)
International Finance
วิชาบังคับก่ อน : FINB1101 การเงินธุรกิจ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศ การดําเนินธุ รกิจการเงินระหว่างประเทศ ดุลการค้า
ดุลการชําระเงิน ระบบอัตราแลกเปลี่ ยน ตลาดเงิ นตราต่างประเทศ บทบาทและความสําคัญ
ของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
FINB4102 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
3(3-0-6)
Monetary Theory and Policy
วิชาบังคับก่ อน : FINB1101 การเงินธุรกิจ
ทฤษฎี การเงิน อุปสงค์อุปทานของเงิน ฐานเงิน นโยบายทางการเงินของประเทศ
ความต้องการถื อเงิ นในระบบเศรษฐกิจของประเทศ บทบาทของธนาคารกลางและธนาคาร
พาณิ ชย์ต่อนโยบายการเงิน ภาวะเงินเฟ้ อ เงินฝื ด
FINB4103 การเงินเพือ่ การค้ าระหว่ างประเทศ
3(3-0-6)
Finance for Import and Export
ทฤษฎี ก ารค้า ระหว่า งประเทศ นโยบายการค้า ระหว่า งประเทศ การชํา ระเงิ น
และการโอนเงินระหว่างประเทศ สถาบันการเงินด้านการค้าระหว่างประเทศ เครื่ องมือเครดิต
และตราสารทางการเงิ นที่ใช้ใ นการค้าระหว่างประเทศ สิ นเชื่ อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
ดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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FINB4401 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Financing
วิชาบังคับก่ อน : FINB1101 การเงินธุรกิจ
เทคนิ คและวิธีการจัดหาเงินทุนธุ รกิจ การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง
และระยะยาว โดยการออกตราสารทางการเงิ น ระยะสั้ น หุ ้ น กู้ หุ ้ น สามัญ หุ ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ
และการร่ วมทุนจากธุ รกิจอื่นๆ การคิดค่าของทุน ตลอดจนการร่ วมลงทุนจากองค์กรอื่นๆ
FINB4402 การวิเคราะห์ หลักทรัพย์
3(3-0-6)
Security Analysis
วิชาบังคับก่ อน : FINB 3301 หลักการลงทุน
ปั จ จัย และเทคนิ ค ในการวิเ คราะห์ ห ลัก ทรั พ ย์ ทั้ง การวิเ คราะห์ ปั จ จัย พื้ น ฐาน
และการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ทางด้า นเทคนิ ค วิธี ก ารและขั้น ตอนในการวิ เ คราะห์ ห ลัก ทรั พ ย์
การคัด เลื อ กหลัก ทรั พ ย์ การบริ ห ารกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ การตัด สิ น ใจลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์
ประเภทต่างๆ
FINB4403 การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ทางการเงินของโครงการ
3(3-0-6)
Project of Financial Feasibility Analysis
วิชาบังคับก่ อน : FINB 2401 การจัดการการเงิน
ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการธุ รกิจที่มีผลต่อเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยวิเคราะห์ประเมินโครงการในด้านการตลาด เทคนิค และขั้นตอน
การผลิ ต การเงิ น บัญ ชี กฎหมาย การวิ เ คราะห์ ป ระเมิ น ราคาอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ที่ ดิ น
สิ่ งปลูกสร้ าง ศึกษาวิธีการจัดหาเงินทุนมาลงทุนในโครงการ การประเมินค่าของโครงการ
ในอนาคต
FINB4404 การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Risk Management
ลักษณะความเสี่ ยงและความเสี ยหายทางการเงินที่เกิดกับบุคคลธุ รกิจ และองค์กร
ประเภทของความเสี่ ยง ปั จจัยของความเสี่ ยงทางการเงิ น การวิเคราะห์ระดับความเสี่ ยง
ทางการเงิน ความเสี่ ยงจากการลงทุนทางการเงิน การควบคุม ติดตาม ประเมินผลความเสี่ ยง
ทางการเงิน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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FINB4405 การจัดการการเงินบุคคล
3(3-0-6)
Personal Financial Management
เทคนิคการจัดการทางการเงินส่ วนบุคคลการจัดทํางบประมาณ การเงินส่ วนบุคคล
การวางแผน การประกันภัย การออม การลงทุนในที่ดิน หลักทรัพย์ การวางแผนทางการเงิน
เพื่อวัยเกษียณ
FINB4801 การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพการเงินการธนาคาร
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Finance and Banking
การเตรี ยมความพร้ อมทางด้านการปฏิบตั ิ งาน การใช้ทกั ษะ การใช้คอมพิวเตอร์
การใช้ น วัต กรรมสมั ย ใหม่ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ การปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สถานการณ์
การเสริ มสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
FINB4802 การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พการเงินการธนาคาร
5(350)
Occupational Practicum Finance and Banking
วิชาบังคับก่ อน : FINB4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พการเงิน
การธนาคาร
นัก ศึ ก ษาได้ฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ด้า นการเงิ น และการธนาคารในสถาน
ประกอบการ ในภาครัฐหรื อเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์
นิ เทศก์ และผูบ้ ริ หารกิ จการเป็ นผูค้ อยให้ค าํ แนะนํา ซึ่ งอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ ท้ งั หมด
หรื อฝึ ก ประส บการณ์ แล ะทํ า โครงก ารพิ เ ศษ เพื่ อ ให้ เ กิ ดความรู้ ทั ก ษะเจตคติ
และประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางธุ รกิจ
FINB4803 การเตรียมสหกิจศึกษาการเงินการธนาคาร
2(90)
Preparation for Co- operative Education in Finance and Banking
หลัก การและแนวคิ ดเกี่ ย วกับสหกิ จศึ กษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิ จ
ศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิ ค ในการสมัคร
งานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์
งานอาชี พ ความรู้ พ้ื น ฐานที่ จ ํา เป็ นสํ า หรั บ การไปปฏิ บ ัติ ง านในสถานประกอบการ
ระบบบริ หารงานคุ ณภาพในสถานประกอบการ เทคนิ คการนําเสนอโครงงานหรื อผลงาน
และการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทํางาน การเตรี ยมความ
พร้อมสู่ ความสําเร็ จ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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FINB4804 สหกิจศึกษาการเงินการธนาคาร
6(540)
Co- operative Education in Finance and Banking
วิชาบังคับก่ อน : FINB4803 การเตรียมสหกิจศึกษาการเงินและการธนาคาร
การฝึ กงานวิ ช าชี พ ที่ เ น้น การปฏิ บ ัติ ใ นสถานประกอบการโดยความร่ ว มมื อ
ของสถานประกอบการและสถานศึ ก ษาร่ ว มกัน มี ก ารคัด เลื อ ก นัก ศึ ก ษาปฏิ บ ัติ ง านจริ ง
ณ สถานประกอบเพื่อเรี ยนรู ้ประสบการณ์ปฏิบตั ิงานจริ ง คุณสมบัติ ของบัณฑิตตรงตามความ
ต้อ งการของสถานประกอบการ ซึ่ งก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ทุ ก ๆ ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้อ ง
มีระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงานไม่ต่าํ กว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ มีการประเมินผลและนําเสนอ
รายงานสหกิจศึกษา
FINB4901 สั มมนาทางการเงินการธนาคาร
3(2-2-5)
Seminar in Finance and Banking
วิชาบังคับก่ อน : วิชาเอกของสาขาวิชาการเงินการธนาคารไม่ น้อยกว่ า
18 หน่ วยกิต
ปั ญหาและกรณี ศึ ก ษาทางด้า นการเงิ น และการธนาคารทั้ง ในอดี ตและปั จจุ บ ัน
รวมทั้งสถานการณ์ ทางการเงิ น แสดงความคิดเห็ น อภิปรายปั ญหาทางการเงิ นการธนาคาร
ฝึ กปฏิบตั ิการเขียนโครงการและการจัดสัมมนาทางการเงิน
FINB4902 การวิจัยทางการเงินการธนาคาร
3(0-6-3)
Research studies in Finance and Banking
วิชาบังคับก่ อน : FINB3901 วิธีวจิ ัยวิทยาทางการเงินการธนาคาร
ทฤษฎี แ ละประกอบการวิ จ ัย ทางการเงิ น และการจัด วาง การคัด เลื อ กหัว ข้อ
เพื่อการวิจยั เขียนเค้าโครงวิจยั ดําเนิ นการจัดทําวิจยั ทางการเงินการธนาคาร การนําเสนอ
ผลการวิจยั ทางการเงินการธนาคาร
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FINB4903 ระบบสารสนเทศทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Information Systems
หลัก การและโครงสร้ า งระบบสารสนเทศทางการเงิ น เบื้ อ งต้น การออกแบบ
การนํามาใช้ของระบบสารสนเทศทางการเงิ น การวิเคราะห์และการควบคุมการประมวลผล
ในระบบการเงิ น การแจกจ่า ยข้อมูลทางการเงิ น การรายงานและการวัดผล และแนวโน้ม
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการคํานวณ
ในการประเมินค่าเครื่ องมือทางการเงิน
GECN1101 ภาษาจีนเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Chinese for Communication
ทัก ษะพื้ น ฐานภาษาจี น เบื้ อ งต้ น ด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ในหั ว ข้ อ ที่ ใ ช้
ในชี วิตประจําวัน การแนะนําตัว การกล่าวทักทาย การกล่ าวขอบคุ ณ การกล่ าวขอโทษ
กล่ า วคํา อํา ลา ถามและให้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ วัน เวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ าอากาศ และกิ จ กรรม
ในชีวติ ประจําวัน
GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟั ง พูด อ่าน และเขียน เน้นการฟั ง การพูด เพื่อการ
สื่ อสารขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ ต่างๆ ให้มีทกั ษะในการอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ในชี วิตประจําวัน
สามารถเขียนประโยคพื้นฐานและข้อความสั้นๆ เพื่อใช้ในการสื่ อสาร
GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารขั้นสู ง
3(3-0-6)
English for Advanced Communication
ทัก ษะในการใช้ภาษาด้า นการฟั ง พูด อ่า น และเขี ย น ในระดับ สู ง การสื่ อสาร
โดยใช้ศพั ท์และรู ปแบบของประโยคที่ซับซ้อน การสนทนา อภิปรายโต้ตอบ การนําเสนอ
การอ่านข้อความที่ซับซ้อน บทความเชิ งวิชาการ และตํา ราจากสื่ อต่างๆ การเขี ยนประโยค
ระดับ ซับ ซ้ อ น เขี ย นข้อ ความตั้ง แต่ส องย่อ หน้า และเขี ย นสรุ ป สาระสํา คัญ ของบทความ
ทางวิชาการ
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GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้ อมสํ าหรับการสมัครงาน
3(3-0-6)
English for Career Application
ทัก ษะภาษาอัง กฤษเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการสมัค รงาน การอ่ า นเอกสาร
ประชาสั ม พัน ธ์ ก ารรั บ สมัค รงาน การเขี ย นประวัติ โ ดยย่อ การเขี ย นจดหมายสมัค รงาน
และเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง พัฒนาทัก ษะการพูดเพื่อการเตรี ยมตัวสัมภาษณ์ และการติดตามผล
การสมัครงาน
GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic French for Communication
ทัก ษะพื้นฐานภาษาฝรั่ ง เศสเบื้ องต้นด้า นการฟั ง พูด อ่ า น เขี ย น ในหัวข้อที่ ใ ช้
ในชี วิตประจํา วัน การกล่ า วทัก ทาย การกล่ า วขอบคุ ณ กล่ าวขอโทษ กล่ าวคํา อํา ลา ถาม
และให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
GEHS1001 สารสนเทศเพือ่ การเรี ยนรู้
1(1-0-2)
Information for Learning
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า
ภายในสถาบัน การศึ ก ษาและแหล่ ง สารสนเทศอื่ น ๆ วิ ธี ก ารสื บค้ น ฐานข้ อ มู ล ต่ า งๆ
การรวบรวมสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และวิธีการนําเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าตามรู ปแบบมาตรฐาน
GEHS1101 สุ นทรียภาพของชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ และความงดงามของศาสตร์ ทางดนตรี นาฏศิลป์
และศิ ล ปะทั้ง ไทยและสากลให้เกิ ดความซาบซึ้ งและเห็ นคุ ณค่ า ของศาสตร์ ท างความงาม
สามารถวิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ทางสุ น ทรี ย ศิ ล ป์ โดยผ่า นขั้น ตอนการเรี ย นรู้ เ ชิ ง คุ ณ ค่ า อัน เป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิยม สามารถดํารงตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
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GEHS1102 การพัฒนาตนเพือ่ ความสุ ขของชีวติ
3(3-0-6)
Self - Development for Happiness in Life
พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ก ั บ การพัฒ นาตน องค์ ป ระกอบของพฤติ ก รรมพื้ น ฐาน
ทางสรี รวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุ ษย์ พัฒนาการของมนุ ษย์ทุกช่วงวัย การศึกษาตนเอง
และการประเมิ น ตนเองเพื่ อ การพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ และการปรั บ ตัว ให้ เ หมาะสมกับ การ
เปลี่ ยนแปลง การเสริ ม สร้ า งบุ คลิ ก ภาพ มนุ ษย์สัมพันธ์ใ นการทํางาน สุ ข ภาพจิตและการ
จัดการความเครี ยด การสร้างเสริ มชีวติ ให้มีความสุ ข
GEHS1103 จริยธรรมทางสั งคมและการใช้ เหตุผล
3(3-0-6)
Social Morality and Reasoning
แนวคิ ดพื้ นฐานของมนุ ษ ย์ โลกทัศ น์ ชี วทัศ น์ การส่ งเสริ ม คุ ณธรรม จริ ย ธรรม
การมี วิ นัย ความรั บ ผิ ด ชอบ การพัฒ นาปั ญ ญาตามหลัก ศาสนธรรม การใช้เ หตุ ผ ลอย่า ง
สร้างสรรค์ เพื่อการดํารงชีวติ ในสังคมอย่างมีสันติสุขและสันติธรรม
GEJP1101 ภาษาญีป่ ุ่ นเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Japanese for Communication
ทัก ษะพื้ น ฐานภาษาญี่ ปุ่ นเบื้ อ งต้น ด้า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ในหัว ข้อ ที่ ใ ช้
ในชี วิ ตประจํา วัน การกล่ า วทัก ทาย การกล่ า วขอบคุ ณ กล่ า วขอโทษ กล่ า วคํา อํา ลา ถาม
และให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
GEKM1101 ภาษาเขมรเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Khmer for Communication
ทัก ษะพื้ น ฐานภาษาเขมรเบื้ อ งต้น ด้า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ในหัว ข้อ ที่ ใ ช้
ในชี วิ ต ประจํา วัน การกล่ า วทัก ทาย การกล่ า วขอบคุ ณ กล่ า วขอโทษ กล่ า วคํา อํา ลา ถาม
และให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
GEKR1101 ภาษาเกาหลีเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Korean for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเกาหลี เบื้ องต้นด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใ ช้
ในชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถามและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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GEPA1001 การออกกําลังกายเพือ่ สุ ขภาพ
1(0-2-1)
Exercises for Health
หลัก การออกกําลังกายเพื่ อสุ ขภาพ การออกกําลัง กายเพื่ อสุ ข ภาพ การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิ ต
ตลอดจนสามารถนําการออกกําลังกายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
ทักษะการเล่นกีฬา และมารยาทการเล่นกีฬาประเภทบุคคลตามความสนใจและความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน เพื่อการพัฒนา ร่ างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ ให้สามารถนําเอาการเล่นกีฬา
เป็ นทักษะทางสังคม และการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Information Technology and Communication
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การใช้งาน
โปรแกรมระบบ โปรแกรมสําเร็ จรู ปต่ าง ๆ ระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ ต
เพื่ อ การศึ ก ษาค้ น คว้ า การทํ า รายงาน การนํ า เสนอผลงาน และประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน
ในชี วิ ต ประจํา วัน อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยเคารพในสิ ท ธิ ท างปั ญ ญาจริ ย ธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
GESC1102 วิทยาศาสตร์ เพือ่ ชี วติ
3(3-0-6)
Sciences for Life
กระบวนการและการพัฒนาวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การพัฒนาคุ ณภาพชี วิต
ความสั ม พัน ธ์ ข องสุ ข ภาพกับ อาหาร การออกกํา ลัง กาย ยาและสมุ นไพร การใช้ ส ารเคมี
ในชี วิ ต ประจํา วัน อย่ า งถู ก ต้ อ งและเหมาะสม ความสํ า คัญ ของพลัง งานต่ อ โลกและชี วิ ต
ความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต การส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตและการป้ องกันสารเสพติด
GESC1103 พืชพรรณเพือ่ ชี วติ
3(3-0-6)
Plants for Life
คุ ณค่ าของพืชพรรณที่ มี ต่ อชี วิต และการจัดการทรั พยากรต่ างๆ ตามแนวทางโครงการ
อนุรักษ์พนั ธุ กรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพือ่ ชีวติ
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment for Life
ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม การอนุ รักษ์ ผลกระทบที่เกิ ดขึ้ น จากความ
ก้ า วหน้ า ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ มี ต่ อ ทรั พ ยากรทางด้ า นกายภาพ ชี ว ภาพ
และการดํารง ชี วิตของมนุ ษย์การมีส่วนร่ วมในการจัดการฟื้ นฟู ส่ งเสริ ม บํารุ งรักษา คุม้ ครอง
ทรัพยากร ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
GESC1105 ชี วติ กับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Life and Technology
ความก้ า วหน้ า และการพัฒ นาเทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บ ัน และอนาคต บทบาท
และผลกระทบของเทคโนโลยีต่อวิถีชีวติ เทคโนโลยีดา้ นเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีสุขภาพและความปลอดภัย เทคโนโลยีสะอาด และการใช้
เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด
GESC1106 การคิดและคณิตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Thinking and Mathematics in Daily Life
การคิ ด และกระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์ รู ป แบบการคิ ด กระบวนการคิ ด ทาง
คณิ ต ศาสตร์ แ ละการให้ เ หตุ ผ ล การแปลความหมายและการสื่ อ สารทางคณิ ต ศาสตร์
การเปรี ยบเที ย บหน่ ว ยวัด อัต ราการเปลี่ ย นแปลงสกุ ล เงิ น ดอกเบี้ ย ภาษี การประยุ ก ต์
คณิ ตศาสตร์ และสถิติ เพื่อการตัดสิ นใจ การคาดการณ์ และการแก้ใขปั ญหาในชีวติ ประจําวัน
GESO1001 พลวัตสั งคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ความเป็ นมาและวิ ว ัฒ นาการของสั ง คมไทย ในด้ า นการเมื อ งการปกครอง
เศรษ ฐกิ จ สั ง คมแล ะ วั ฒ นธ รรม ศึ ก ษาเหตุ การณ์ และ บุ คคลสํ า คั ญ ที่ มี อิ ทธิ พล
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม ลัก ษณะพิ เ ศษของสั ง คมไทยและวัฒ นธรรมไทย ปลู ก ฝั ง
แนวทางการดําเนิ นชี วิตในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรักษาและส่ งเสริ มคุณค่า
ความเป็ นไทย
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GESO1101 พลวัตสั งคมโลก
3(3-0-6)
Dynamics of Global Society
วัฒ นาการของมนุ ษ ย์แ ละสั ง คม อารยธรรม ระบบความคิ ด ระบบเศรษฐกิ จ
และระบบเมือง การปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใต้ระบอบประชาธิ ปไตยเน้นหลัก
สิ ทธิ เสรี ภาพ ความเสมอภาคและหน้า ที่ข องพลเมื อง รวมทั้ง วิเคราะห์ส ถานการณ์ ความ
เปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ ของสั ง คมโลกและมี ผ ลกระทบต่ อ สั ง คมไทย เพื่ อ ให้ รู้ จ ัก เข้ า ใจ
และสามารถดํารงชีวติ ได้อย่างมีดุลยภาพและมีความเข้าใจในโลกปั จจุบนั และอนาคตได้อย่างมี
สํา นึ ก และความรั บ ผิดชอบต่ อความเป็ นสั ง คมพลเมื อง (Civil society) ทั้ง ในระดับ ชาติ
และระดับโลกต่อไป
GESO1102 มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความหมาย ความสําคัญของสิ่ ง แวดล้อมและปั ญหาสิ่ ง แวดล้อมที่ มีผลกระทบ
ต่อการดํารงชี วิตของมนุ ษย์ เพื่อสร้างจิตสํานึ กสาธารณะในการอนุ รักษ์ การจัดการและการ
พัฒ นาสิ่ ง แวดล้อ ม ตามหลัก การพัฒนาอย่า งยัง่ ยืน โดยเน้น การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
และสังคม
GESO1103 กฎหมายในชี วิตประจําวัน
3(3-0-6)
Law in Daily Life
กฎหมายสําคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันที่พึงทราบ ทั้งในระดับ
ตนเอง ครอบครัว ชุ มชน และประเทศ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับกฎหมายสาร
บัญญัติและวิธีสบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน เห็นความสําคัญของกฎหมาย
ในฐานะที่เป็ นกติกาของสังคม และปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติในฐานะ
ที่เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
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GESO1104 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ ใช้
3(3-0-6)
Sufficiency Economy and Application
แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิจ เพื่อนําไปสู่ การวิเคราะห์
วิว ฒ
ั นาการของสั ง คมและเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ดขึ้ น ในประเทศไทย โดยเน้น ให้เ ห็ นถึ ง อิ ท ธิ พ ล
ของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมและเศรษฐกิ จ ศึกษาปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง และวิธี ก ารนํา ไปประยุก ต์ใ ช้ก ับ เศรษฐกิ จและสัง คมไทย เพื่ อนํา ไปสู่ ก ารพัฒนา
ที่ยงั่ ยืนและมีภูมิคุม้ กัน นอกจากนี้การศึกษายังครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ กรณี ศึกษา
(Case Studies) ต่ า งๆ ที่ มี ก ารนํา แนวความคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและทฤษฎี ใ หม่ ไ ปใช้
กับเหตุการณ์จริ ง
GESO1105 ธุรกิจสํ าหรับชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Business for Daily Life
ลักษณะพื้นฐานและโครงสร้ างของธุ รกิ จประเภทต่างๆ และองค์ประกอบที่ใช้
ในการประกอบธุ รกิจ ได้แก่การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริ หารงานบุคคล
การบริ ห ารสํ า นัก งาน การบริ ห ารการผลิ ต ซึ่ งครอบคลุ ม ถึ ง เอกสารธุ ร กิ จ ประเภทต่ า งๆ
แนวทางการประกอบธุ รกิจ ตลอดจนศึกษาปัญหาและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินธุ รกิจ
จรรยาบรรณนักธุ รกิจเพื่อสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวติ
GETH1001 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทักษะทางภาษาเพื่อการสื่ อสารและทักษะการเขียนที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจําวัน
โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
GEVN1101 ภาษาเวียดนามเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Vietnamese for Communication
ทัก ษะพื้ น ฐานภาษาเวี ย ดนามเบื้ อ งต้น ด้า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ในหั ว ข้อ
ที่ใช้ในชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่ าวคําอําลา ถาม
และให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

40
HRDM1101 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ความเป็ นมา ทฤษฎีและหลักการในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ขอบข่ายหน้าที่
ความรั บผิดชอบ และขั้นตอนในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ นโยบายและแผนการบริ หาร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การวิ เ คราะห์ ง าน การสรรหา การคัด เลื อ ก การฝึ กอบรมและพัฒ นา
การประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง าน แรงงานสั ม พัน ธ์ สวัส ดิ ก ารและผลประโยชน์ เ กื้ อ กู ล
การบริ หารค่ า ตอบแทน เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์และจรรยาบรรณการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
LAWS2501 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรม และสัญญา ใน
ส่ วนที่เป็ นพื้นฐานธุ รกิจและเอกเทศสัญญา อันได้แก่ ซื้ อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้ อ จ้าง
แรงงาน จ้างทําของ ยืม ฝากทรัพย์ คํ้าประกัน จํานอง จํานํา หุ ้นส่ วน บริ ษทั ประกันภัย ตัว๋
เงินและกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาเบื้องต้น
MKRT1101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย และความสําคัญของการตลาด ในฐานะเป็ นกิ จกรรมหลักทางธุ รกิจ
อย่ า งหนึ่ ง โดยกล่ า วถึ ง แนวทางการศึ ก ษา แนวความคิ ด หรื อปรั ช ญาทางการตลาด
ส่ ว นประสมทางการตลาด ระบบการตลาดและตลาดเป้ าหมาย พฤติ ก รรมผู้บ ริ โภค
ความเข้าใจเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด และประเภทของตลาด
MNGT1101 การจัดองค์ การและจริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Organization and Business Ethics
แนวคิ ด องค์ ก ารและการจัด การ วิ ว ัฒ นาการทฤษฎี อ งค์ ก ารและการจัด การ
แนวคิดการจัดการสมัยใหม่ หน้าที่การจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การบริ หาร
ทรั พยากรมนุ ษย์ การสั่งการ และการควบคุม การสร้ างจริ ยธรรมธุ รกิ จ จรรยาบรรณ
ทางธุ ร กิ จ ศึ ก ษาความเป็ นมาและหลัก การธรรมาภิ บ าลในองค์ก รธุ ร กิ จ การใช้ห ลัก
ธรรมาภิบาล ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับจริ ยธรรมในการจัดการธุ รกิจ
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MNGT3104 การจัดการการผลิตและดําเนินงาน
3(3-0-6)
Production and Operation Management
แนวคิ ด และวิ ว ฒ
ั นาการของการจัด การการผลิ ต ปั จ จัย เกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจ
ในการผลิ ต ได้แ ก่ การจัด องค์ก ารเพื่ อ การผลิ ต และการบริ ก าร การออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์
การวางแผนกํา ลัง การผลิ ต กระบวนการผลิ ต การเลื อ กทํา เลที่ ต้ ัง การจัด ลํา ดับ การผลิ ต
ก า ร ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ป ริ ม า ณ ก า ร บํ า รุ ง รั ก ษ า ก า ร บ ริ ห า ร สิ น ค้ า ค ง ค ลั ง
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการจัดส่ งกําลังบํารุ งในการกระจายสิ นค้า

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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3.2 ชื่ อ สกุล ตําแหน่ ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ลําดับ
ที่

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

1

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นางสาวเกศกมล สุ ขเกษม

2

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นางสาวเกียรติมา ศรี อุดม

3

อาจารย์

นางสาวอาจารี ย ์ ประจวบเหมาะ

4

อาจารย์

นายสิ ริพฒั น์ เสวิกุล

5

อาจารย์

นางสาวอลิสา ประมวลเจริ ญกิจ

คุณ
วุฒิ

สาขาวิชา

บธ.ม. บริ หารธุรกิจ(การเงิน)
ศศ.บ. บริ หารธุรกิจ
คอ.ม. ธุรกิจอุตสาหกรรม

ปี ที่จบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
ศบ. การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บธ.ม. บริ หารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บช.บ. บัญชีบณ
ั ฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
บธ.ม. บริ หารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ (โฆษณา
ประชาสัมพันธ์)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2541

บธ.ม. บริ หารธุรกิจ (การเงิน)

พ.ศ.2544

วท.บ. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

สถาบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1

นางสาวเกศกมล สุขเกษม

2

นางสาวเกียรติมา ศรี อุดม

3

นางสาวอาจารี ย ์ ประจวบเหมาะ

4

นายสิ ริพฒั น์ เสวิกลุ

5

นางสาวอลิสา ประมวลเจริ ญกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

คุณ
วุฒิ

สาขาวิชาและสถาบัน

บธ.ม. บริ หารธุรกิจ (การเงิน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.บ. บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คอ.ม. ธุรกิจอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศบ. การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บธ.ม. มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทย บริ หารธุ รกิ จ
(การจัดการ)
บช.บ. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น บัญชีบณ
ั ฑิต (การเงิน)
บธ.ม. บริ หารธุรกิจ (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยอิสเทร์นเอเชีย
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ (โฆษณาประชาสัมพันธ์)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บธ.ม. บริ หารธุรกิจ (การเงิน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
วท.บ. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาระการสอน
ชม.ต่อสัปดาห์
12

12

15

15

15
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3.2 อาจารย์พเิ ศษ
ลําดับ
ที่
1

2
3
4
5

ชื่ อ – สกุล

คุณ
วุฒิ

สาขาวิชาและสถาบัน

ผศ.รุ จิภาส โพธิ์ทองแสงอรุ ณ คอม. ธุรกิจอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บธบ. การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อ. จันทร์ลอย เลขทิพย์
บธม. การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บธบ. การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อ. ชุติมา ผลมะเฟื อง
บธม. การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บธบ. การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อ. พณรัตน์ อัตถจรรยากุล
บธม. การเงิน มหาวิทยาลัยเกริ ก
บธบ. การจัดการทัว่ ไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
อ. ชเนตตี พิพฒั นางกูร
บธม. การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยเกริ ก
บธบ. การเงิน สถาบันเทคโนโลยีสงั คม(เกริ ก)

ภาระการสอน
ชม.ต่ อสัปดาห์
6

6
3
6
3

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงานหรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ภาคสนาม
1) มีทกั ษะในการปฏิบตั ิดา้ นการจัดการ
2) บูรณาการความรู ้เพื่อนําไปแก้ปัญหาทางการจัดการได้อย่างเหมาะสม
3) มีมนุ ษย์สัมพันธ์และทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับผูร้ ่ วมงาน/สถาน
ประกอบการได้
4) มี ค วามสามารถในการเป็ นผูน้ ํา และผูต้ าม รวมทั้ง แก้ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการปฏิ บ ัติ ง าน
อย่างสร้างสรรค์
5) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และมีความซื่ อสัตย์ในการปฏิบตั ิงาน
6) เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม
7) มีความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ
ยิง่ ขึ้น
8) สามารถนําผลวิจยั มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการจัดการ
4.2 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
ข้อกําหนดในการทําโครงงานหรื องานวิจยั ต้องเป็ นหัวข้อเกี่ ยวข้องกับการประยุกต์แนวคิดการ
จัดการเพื่อธุ รกิ จ หรื อเพื่อทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม โดยต้องมีองค์การธุ รกิจอ้างอิงและคาดว่าจะนําไปใช้
ประโยชน์ได้ โดยมีผูร้ ่ วมโครงงานจํานวน 3-5 คน และมีรายงานนําส่ งตามรู ปแบบที่หลักสู ตรกําหนด
หรื อเป็ นงานวิจยั ที่มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาด้านการจัดการธุ รกิจ
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
โครงงาน/งานวิจยั ที่นกั ศึกษาสนใจ และสามารถอธิ บายแนวคิดและทฤษฎีการจัดการมาประยุกต์
ในการทํา โครงงาน ประโยชน์ ที่ จ ะได้รั บ จากการทํา โครงงาน มี ข อบเขตโครงงานที่ ส ามารถทํา เสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
1) สามารถทํางานเป็ นทีม
2) มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่ องมือ โปรแกรม ในการทําโครงงาน
3) โครงงานสามารถเป็ นต้นแบบในการพัฒนาได้
4) มีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั
5) สามารถทํางานวิจยั เบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางการจัดการธุรกิจได้
6) สามารถเขียนผลงานวิจยั เพื่อการสื่ อสารได้
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปี การศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการให้นกั ศึกษาเป็ นรายกลุ่ม
2) กําหนดชัว่ โมงการให้คาํ ปรึ กษา ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุ ง
ให้ทนั สมัยเสมอ
3) อาจารย์ ที่ ป รึ กษาให้ ค ํ า ปรึ กษาในการเลื อ กหั ว ข้ อ และกระบวนการศึ ก ษาค้ น คว้า
และประเมินผล
4) อาจารย์ที่ปรึ กษาจัดทําบันทึกการให้คาํ ปรึ กษา
5) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจยั จัดสิ่ งอํานวยความสะดวก และเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
6) จัดให้นกั ศึกษานําเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาประจําวิชา
7) จัดกิจกรรมเพื่อให้นกั ศึกษานําเสนอผลงานต่ออาจารย์ประจํารายวิชา
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5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงาน
2) ประเมินผลจากการนําเสนอปากเปล่า และจากการเขียนรายงาน
3) ผูเ้ รี ยนประเมินผลการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองตามแบบฟอร์ ม
4) ผูส้ อนประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนตามแบบฟอร์ ม
5) ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนประเมินผลการเรี ยนรู้ร่วมกัน
6) การเข้าร่ วมกิจกรรมของผูเ้ รี ยนในการนําเสนอผลงาน
7) ผูป้ ระสานงานรายวิชาประเมินผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ที่กาํ หนด โดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ประจํารายวิชา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรู้ 5 ด้ านจากหลักสู ตรหมวดวิชาเฉพาะสู่ รายวิชา
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (หมวดวิชาเฉพาะ)
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. ด้ า นความรู ้ มี ค วามรู ้ ท ั น สมั ย และมี รายวิชาเลือกที่เปิ ดสอนต้องต่อยอดความรู ้พ้ืนฐานในภาคบังคับ และ
ความสามารถพัฒ นาความรู ้ เ พื่ อ พัฒ นา ปรับตามวิวฒั นาการของศาสตร์ การเงินการธนาคาร ตลอดจนมี
ตนเองประยุกต์ใช้ในการทํางานและสังคม กรณี ศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบนั ให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
2. ด้านสารสนเทศ
1. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เข้ารับการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์
คอมพิวเตอร์
3. จัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
การสื บ ค้นจากห้องสมุ ด จากฐานข้อมูล ต่า งๆ การจัดการเรี ย น
แบบ e-learning
3. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม มีวินยั ตรงต่อ
เวลา ทําหน้าที่เป็ นพลเมืองดี รับผิดชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
4. ด้านการทํากิจกรรมการทํางานเป็ นทีม
มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ส่ งเสริ มความรู ้ให้นกั ศึกษามีคุณธรรม จริ ยธรรมต่อวิชาชี พและ
สังคม โดยสอดแทรกในเนื้ อหาวิชาจริ ยธรรมทางธุ รกิจและธรรมาภิ
บาลและในรายวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริ มหลักสู ตรที่เน้นการถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
2. สนับสนุนงบประมาณในการทําโครงการที่เน้นการถือประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์
3. จัดกิจกรรมในการนําเสนอโครงการที่เน้นการถือประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์
4. สนับสนุนการร่ วมโครงการในวันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
ของคณะ/มหาวิทยาลัย
5. สอดแทรกจิตสํานึกของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ในการ
เรี ยนการสอน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา
6. สนับสนุนการเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม
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คุณลักษณะพิเศษ
5. ด้านความรับผิดชอบและความมีวนิ ยั
มีภาวะผูน้ าํ มีทกั ษะการบริ หารจัดการ
มีความรับผิดชอบตลอดจนมีวนิ ยั ใน
ตนเอง สามารถทํางานร่ วมกันเป็ นหมู่
คณะได้
6. มีความสามารถในการสื่ อสาร และกล้า
แสดงออก

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. กําหนดให้มีรายวิชาซึ่ งต้องทํางานเป็ นทีมงานและมีหวั หน้าทีม
ในการทํารายงานตลอดจนการนําเสนอรายงาน
2. ฝึ กวินยั ในการเข้าห้องเรี ยนตรงต่อเวลาและเข้าเรี ยนสมํ่าเสมอ

1. กําหนดให้รายวิชาต่างๆ มีการนําเสนองานในชั้นเรี ยนและเปิ ด
โอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัยตลอดจนแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่ วมกันในชั้นเรี ยน
2. มอบหมายงานให้นกั ศึกษาได้สืบค้นข้อมูลเพิม่ เติม
นอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับในชั้นเรี ยนและเผยแพร่ ความรู ้
ระหว่างเพื่อนนักศึกษาและผูท้ ี่สนใจ

2. การพัฒนาการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ านหมวดวิชาเฉพาะ
2.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาจะต้องมีกระบวนการเรี ยนรู้ การเสริ มสร้ างความรู้ การพัฒนาและการปลูกฝั ง
คุณธรรม จริ ยธรรม โดยการสอดแทรกในทุกรายวิชาที่ศึกษา มีการปฏิ บตั ิตนเป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม
และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่ งมีสาระสําคัญที่จะต้องเรี ยนรู ้ ได้แก่
1. มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในวิช าการเงิ นการธนาคาร มี จรรยาบรรณและทัศ นคติ ที่ ดีใ น
วิชาการเงินการธนาคาร
2. มีความซื่ อสัตว์สุจริ ต มีวินยั ตรงต่อเวลา มีสัมมาคารวะ สามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ของสถาบันสังคมและองค์กรได้
3. สามารถปรับตนให้เข้ากับสังคมและองค์กรได้
4. มีจิตสํานึกที่ดีต่อการดํารงตนในการดําเนิ นชีวติ และการทํางาน
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. กําหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร ในการปลูกฝั งด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรมในด้านความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต ตรงต่อเวลาและหน้าที่
2. ด้านความรับผิดชอบในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย มีการปลูกจิตสํานึ กที่ดีในด้านการ
ตรงต่อเวลา และทํางานให้ครบตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

49
3. อาจารย์ผสู ้ อนทุกรายวิชามีการสอดแทรกด้านคุณธรรม จริ ยธรรม มีการจัดกิ จกรรม
ส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม เช่น จัดอบรมจริ ยธรรมให้นกั ศึกษาได้นาํ ไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชี วิตและ
การศึกษา
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ มีแบบ
ประเมิ นที่ พฒั นาตามหลัก วิช าการ โดยมี ผูป้ ระเมิ นคื อ เพื่อนร่ วมชั้น อาจารย์ผูส้ อน อาจารย์ที่ ปรึ กษา
ผูป้ กครอง นักศึกษาประเมินผลตนเอง หัวหน้างาน ที่สถานฝึ กงานและนักศึกษา
2. ประเมินด้านความซื่ อสัตย์ การตรงต่อเวลาและหน้าที่ความรับผิดชอบในการทํางานที่
ได้รับมอบหมาย และการเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ
2.2 ด้ านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ นักศึกษาต้ องมีความรู้ประสบการณ์ และความคิด
การวิเคราะห์ ทั้ง ทฤษฎี และปฏิ บ ตั ิ ท างการเงิ นการธนาคาร สถาบันการเงิ นและตลาด
การเงิ น การลงทุ น การจัดการสิ นเชื่ อ การจัดการธนาคารพาณิ ชย์ การเงิ นการต่ างประเทศ สาขาวิช า
ทางการเงิ นการธนาคารจะทําให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ ที่ได้รับไปประกอบอาชี พและพัฒนาสังคม
และประเทศชาติให้เจริ ญก้าวหน้า มาตรฐานความรู ้จะต้องครอบคลุมดังต่อไปนี้
1. มีความรู ้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีกรทางการเงินการธนาคาร
2. มีความรู ้ทางด้านการเงินการธนาคาร
3. มี ค วามรู ้ แ ละความเข้ า ใจในองค์ ค วามรู ้ ด้ า นอื่ น ๆ ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การเงิ น
การธนาคาร
4. สามารถนํ า วิ ช าการเงิ น การธนาคารไปประยุ ก ต์ ใ นการทํ า งานในองค์ ก ร
และการดํารงชีวติ ได้
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญในทุกรายวิชา ให้มีความรู้ และเข้าใจในภาคทฤษฎี ทางการเงิ น
การธนาคาร
2. เรี ยนรู ้ จากสถานการณ์ จริ งและจากประสบการณ์ของผูท้ รงคุ ณวุฒิจากภายนอกและมี
การศึกษาจากสถานที่จริ ง โดยการไปศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
3. ประยุ ก ต์ใ ช้ค วามรู ้ ท างการเงิ นการธนาคาร สามารถแก้ไ ขปั ญ หาทางการเงิ นการ
ธนาคาร การลงทุนในหลักทรัพย์ได้
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค
3. ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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4. ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
5. ประเมินจากรายวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ/สหกิจศึกษา
2.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพึ่งตนเองได้เมื่อสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรแล้ว ดังนั้น นักศึกษา
จึงต้องได้รับ การพัฒนาทางปั ญญาควบคู่ก ับคุ ณธรรมจริ ยธรรมและความรู้ เกี่ ยวกับ การเงิ นการธนาคาร
การจัดการธนาคารพาณิ ชย์ โดยอาจารย์ตอ้ งเน้นให้นกั ศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจถึงสาเหตุของปั ญหา วิธีการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดด้วยตนเอง ดังนั้น นักศึกษาจึงต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนของอาจารย์เพื่อให้
เกิดทักษะทางปั ญญา ดังนี้
1. สามารถสื บค้น ประมวลข้อมูลหลักฐาน แนวคิดต่างๆ และวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง
2. สามารถประยุกต์และบูรณาการ ความรู้ทางการเงินการธนาคารและด้านอื่นที่สัมพันธ์
กันใช้ทกั ษะทางวิชาชี พและดุ ลยพินิจในการแก้ไขปั ญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์
ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสิ นใจ
3. มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการ
แก้ไ ขปั ญหาในสถานการณ์ ต่ า งๆ ทั้ง ในบทบาทของผูน้ ํา หรื อ ในบทบาทของนัก การเงิ น การธนาคาร
สามารถนําความรู ้ดา้ นนวัตกรรมทางการเงินการธนาคารและศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะในการ
ทํางานเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผล
4. สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. การสัมมนา อภิปรายกลุ่ม
2. กรณี ศึกษา
3. การทํากิจกรรม โครงการ โดยเน้นการพัฒนาทางการเงินการธนาคาร
4. ให้มีการฝึ กประสบการณ์ทางการเงินการธนาคาร
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. การสอบหรื อแบบฝึ กหัดโดยใช้กรณี ศึกษาหรื อโจทย์ปัญหา
2. การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า การวิจยั โดยการนําเสนอผลงานและเอกสารรายงาน
3. ประเมินผลจากรายวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ/สหกิจศึกษา
4. ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมาย
2.4 ทักษะด้ านความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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นักศึกษาเมื่อสําเร็ จการศึกษาแล้ว จะต้องออกไปประกอบอาชี พ จึงต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับบุคคลหลากหลายในสังคม จึงจําเป็ นจะต้องปรับตัวให้สามารถทํางานร่ วมกันได้ ดังนั้น นักศึกษาจึงต้อง
เรี ยนรู้เพื่อให้มีคุณสมบัติต่างๆดังนี้
1. สามารถปฏิบตั ิและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. มี ม นุ ษ ยสั ม พันธ์ ที่ ดี สามารถทํา งานร่ วมกับ ผูอ้ ื่ นและปรั บ ตัวให้เข้า กับ สถานการณ์
ต่างๆ และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็ นอย่างดี
3. มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการ
แก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผูน้ าํ หรื อบทบาทของผูร้ ่ วมทีมงาน
4. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางการเงินการธนาคารของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ในการพัฒ นาการเรี ย นรู้ ทัก ษะด้ า นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล
และความรับผิดชอบ
1. การมอบหมายงานกลุ่มที่ตอ้ งมีการประสานความร่ วมมือกับนักศึกษาในหลักสู ตรอื่น
บุคคลภายนอกสถาบันหรื อชุมชน
2. การทํากิจกรรมหรื อโครงงานการบริ การวิชาการ โดยร่ วมมือกับอาจารย์
3. สอดแทรกเรื่ องความรับผิดชอบ การมีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น การปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์การ การมีภาวะผูน้ าํ ฯลฯ ในรายวิชาต่างๆ
2.4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ทั ก ษะด้ า นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1. ประเมินพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุ่ม
2. ประเมินจากความสมํ่าเสมอในการเข้าร่ วมกิจกรรม
3. ประเมินความรับผิดชอบจากงานที่ได้มอบหมายให้
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะในการวิเ คราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักศึกษานอกจากการจะมีความรู้ในวิชาชี พแล้วยังจะต้องรู้จกั ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการ
สื่ อสาร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาวิชาชีพ ในการแก้ปัญหาต่างๆ ดังนั้น นักศึกษาควรต้อง
1. มีทกั ษะในการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริ มาณเพื่อการตัดสิ นใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปล
ความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรื อข้อโต้แย้ง
2. สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งการพูดและการเขียน รู ้จกั เลือกและใช้รูแบบการ
นําเสนอที่เหมาะสมกับปั ญหาและกลุ่มผูฟ้ ังที่แตกต่างกัน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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3. สามารถเลื อกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิ คการสื่ อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวมรวมข้อมูล การแปลความหมายและการสื่ อสารสารสนเทศ
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนากรเรียนรู้ ทักษะในการวิเคราะห์ ตัวเลขการสื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาต่างๆ เพื่อให้นกั ศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาํ ลอง
ตลอดจนนําเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้การสื่ อสารและรู ปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม
2. มอบหมายงานในรายวิ ช าต่ า งๆ เพื่ อ ให้ นัก ศึ ก ษาพัฒ นาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. แบบประเมินผล ซึ่ งประเมินจากเทคนิคการนําเสนอ ความถูกต้องตามควรการใช้ภาษา
เขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิ บาย รวมถึงการสอบภาคปฏิบตั ิ
2. ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จากหลั ก สู ตรสู่ รายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
3.1 ผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ซื่อสัตย์สุจริ ต
1.2 ขยัน อดทน อดกลั้น ประหยัดพอเพียง
1.3 มีวนิ ยั รู ้หน้าที่ ตรงเวลา รับผิดชอบ รู ้กาลเทศะ
1.4 เสี ยสละ มีน้ าํ ใจ มีจิตสาธารณะ
1.5 กตัญ�ู มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ
1.6 สุ ภาพ อ่อนน้อม
1.7 รู ้รักสามัคคี และมีจิตสํานึ กประชาธิ ปไตย
1.8 มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
2. ด้ านความรู้
1.1 มีความรู้และประสบการณ์ ในสาขาวิชาที่ศึกษาและใฝ่ รู ้ในสถานการณ์ต่างๆ
1.2 มีความรู ้ในหลักการวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ในสาขาวิชาของตน
1.3 มีความรู้และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาการทํางานได้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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3. ด้ านทักษะทางปั ญญา
1.1 สามารถค้นคว้าหาความรู ้ขอ้ เท็จจริ ง และเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ตอ้ งการ
1.2. สามารถใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการค้นคว้ามาศึกษาปั ญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์
1.3 สามารถใช้ความรู ้ จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิมาใช้ปฏิบตั ิในงานประจําและแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้นและพัฒนางานประจําได้อย่างเหมาะสม
4. ด้ านความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.1 มีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
1.2 มีภาวะผูน้ าํ ในการทํางานของกลุ่ม
1.3 มีความคิดริ เริ่ มในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานของกลุ่ม
1.4 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ ออาชี พ มี น้ ํา ใจและเสี ย สละ พร้ อมอุ ทิ ศ ตนในการทํา งานเพื่ อ
ส่ วนรวม
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลขการสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดว้ ยกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์
อย่างมีวจิ ารณญาณเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชี วติ ได้อย่างมีคุณภาพ
1.2. มีความรู ้และทักษะทางภาษาต่างประเทศและสามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.3. มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะในการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศในการแสวงหาความรู้ เ พื่ อ
นําไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรั บผิดชอบหลัก  ความรั บผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้
1
2
3
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์

GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร

GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวิต

GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี
GESC1106การคิดและคณิ ตศาสตร์
ในชีวิตประจําวัน

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

4

5

6

7

8
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2

3

1

2

3

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการสื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

54

1

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการสื่ อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

4

5

6

7

8

1
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GEJP1101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการ











































GEVN1101 ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อ











































GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการ











































GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร





















































































หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา ภาษา

GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
GEKR1101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อการ
สื่ อสาร

GEKM1101 ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการ
สื่ อสาร

GECN1101 ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการ
สื่ อสาร
สื่ อสาร

การสื่ อสาร
สื่ อสาร

ขั้นสูง

GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความ
พร้อมสําหรับการสมัครงาน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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2

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

1
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์

2

3

4
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6
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8
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3

1
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3









































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้

GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการ
เรี ยนรู้

GEHS1101 l สุนทรี ยภาพของชีวิต
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อ
ความสุขของชีวิต

GEHS1103 จริ ยธรรมทางสังคมและ
การใช้เหตุผล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา
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3

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้
1 2
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา สังคมศาสตร์

GESO1001 พลวัตสังคมไทย
GESO1101 พลวัตสังคมโลก
GESO1102 มนุษย์กบั

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3

4

5

6

7

8

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3









































































































































































GESO1104 เศรษฐกิจพอเพียง











































GESO1105 ธุรกิจสําหรับ











































GEPA1001 การออกกําลังกาย











































GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล











































สิ่ งแวดล้อม

GESO1103 กฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน
และการประยุกต์ใช้

ชีวิตประจําวัน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา พลานามัย
เพื่อสุขภาพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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3.2 ผลการเรียนรู้ ในตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาในหมวดวิชา เฉพาะกลุ่มวิชาแกน
3.2.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของความเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม
และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริ ต มีวินยั ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
3. มีภาวะผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีม
4. สามารถแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง ประสานประโยชน์ บนพื้นฐานคุณธรรมและ
จริ ยธรรม
3.2.2 ด้ านความรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในเนื้ อหาวิชาที่ศึกษา
2. สามารถอธิ บาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้เพื่อการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
3. มีความรู้ และพัฒนาองค์ความรู ้ในสาขาวิชาของตน
4. สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.2.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
1. คิด ค้นหาข้อเท็จจริ ง และเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ตอ้ งการ
2. สามารถประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ปข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหา ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. คิดอย่างสร้างสรรค์ ทั้งเชิงรุ กเชิงรับ อย่างมีวจิ ารณญาณบนพื้นฐานของความถูกต้อง
ทันต่อเหตุการณ์
4. สามารถประยุกต์ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ นวัตกรรมหรื อศาสตร์ อื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนํามาพัฒนาทักษะในการทํางานได้อย่างเหมาะสม
3.3.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
อย่างมีความสุ ข
2. สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และมารยาททางสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบ สามารถปฎิบตั ิตนได้เหมาะสมกับบทบาท
สถานะภาพ การเป็ นผูน้ าํ ผูต้ าม และทีมงานที่ดี
4. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่ วมในการพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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3.2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถนําเครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย
และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
2. สามารถใช้เทคโนโลยี ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม
3. มี ค วามสามารถในการสื่ อสารอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เลื อกใช้รูป แบบการนํา เสนอ
ที่เหมาะสม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ กลุ่มวิชาแกน (Curriculum Mapping)

รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1 3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

ACCT1103 หลักการบัญชีเบื้องต้น
ACCT3201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
APST2105 สถิติธุรกิจ
ECON1101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
ECON1102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
FINB1101 การเงินธุรกิจ
FINB2201 การภาษีอากรธุรกิจ
HRDM1101 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
LAWS2501 กฎหมายธุรกิจ

















































































































































































































































































































MKRT1101 หลักการตลาด
MNGT1101 การจัดองค์การและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
MNGT3104 การจัดการการผลิตและดําเนินงาน
MNGT4104 การจัดการเชิงกลยุทธ์
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3.3 ผลการเรียนรู้ ในตารางแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่
รายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเอกและกลุ่มวิชาปฎิบัติการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ) มี
ความหมาย ดังนี้
3.3.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักถึงความสําคัญในการใช้ชีวติ ภายใต้กรอบคุณธรรม จริ ยธรรม และวัฒนธรรม
ในสังคมไทย
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ เคารพในสิ ทธิ มนุษยชนและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
4. เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
5. มี ค วามรั บ ผิดชอบต่อหน้า ที่ และมี ส่ วนร่ ว มในกิ จ กรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง และ
วิชาชีพ
6. มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหาด้านจริ ยธรรม โดยการตัดสิ นใจบนพื้นฐานของ
จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พ และประโยชน์ของสังคม มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
7. มีทศั นคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
3.3.2 ความรู้
1. มี ค วามรู ้ แ ละความเข้า ใจในสาขาวิช าการเงิ น การธนาคารและสาขาอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิอย่างกว้างขวาง เป็ นระบบ และทันต่อสถานการณ์โลก
2. ตระหนัก ในธรรมเนี ย มปฏิ บ ัติ กฎ ระเบี ย บ ข้อ กํา หนดทางวิ ช าการ รวมถึ ง การ
ปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3. สามารถนํา ความรู ้ และทฤษฎี ไ ปประยุก ต์ใ ช้ใ นการวางแผนและแก้ปั ญหาด้า นการ
จัดการ
ที่เกี่ยวข้อง

4. มี ค วามรู้ ที่ เ กิ ดจากการบู รณาการความรู้ ด้า นการเงิ น การธนาคารและศาสตร์ ต่า งๆ
5. มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาและต่อยอดองค์ความรู ้ในงาน

อาชีพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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3.3.3 ทักษะทางปั ญญา
1. มี ค วามสามารถในการคิ ด ค้น หาข้อ เท็ จ จริ ง ทํา ความเข้า ใจ และประเมิ น ข้อ มู ล
สารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ขอ้ สรุ ปที่ได้ในการแก้ไข
ปัญหาหรื องานอื่นๆ
2. มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาและข้อโต้แย้ง
รวมทั้ง หาแนวทางป้ องกันและแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และประยุกต์ความรู ้ ความเข้าใจในแนวคิด
หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะสามารถ
แก้ปัญหาทางการจัดการได้อย่างเหมาะสม
4. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู ้และทักษะทางด้านการจัดการไปสู่ การปฏิบตั ิงาน
จริ ง ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
5. มีทกั ษะในการประมวลความคิดอย่างเป็ นระบบ
6. สามารถนําความรู ้ดา้ นนวัตกรรมทางการเงินการธนาคารและศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมา
พัฒนาทักษะการทํางานให้เกิดประสิ ทธิ ผล
3.3.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความสามารถในการสื่ อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย
2. ตระหนักในหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3. ปฏิบตั ิตนได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
4. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
5. สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าํ และผูต้ ามได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคมอย่างสมํ่าเสมอ
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กร และกับบุคคลทัว่ ไป
3.3.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรื อคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์
แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างสร้างสรรค์
2. สามารถสื่ อสารทั้งการพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. รู ้จกั เลือกและใช้รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่ องและผูฟ้ ังที่แตกต่างกัน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึง และเลือกสรรความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและ
ศาสตร์ อื่นๆ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งระดับชาติและนานาชาติ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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5. มีวจิ ารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และ
สื่ อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด
7. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชากลุ่มวิชาเอกบังคับ (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
o ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
FINB1102 การเงินและการธนาคาร
FINB1103 สถาบันการเงินและตลาดเงิน
FINB2401 การบริ หารการเงิน
FINB3301 หลักการลงทุน
FINB3402 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
FINB3404 การจัดการสิ นเชื่ อ
FINB3901 วิธีวิจยั วิทยาทางการเงินการธนาคาร
FINB4101 การเงินระหว่างประเทศ
FINB4403 การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทาง
การเงินของโครงการ
FINB4901 สัมมนาทางการเงินการธนาคาร
FINB4902 วิจยั ทางการเงินการธนาคาร

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปั ญญา
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4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการสื่ อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
o ความรับผิดชอบรอง
• ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

กลุ่มวิชาเอกเลือก
FINB3101 ตราสารอนุพนั ธ์
FINB3102 การวาณิ ชธนกิจ
FINB3103 การบัญชีธนาคาร
FINB3401 การจัดการธนาคารพาณิ ชย์
FINB3403 การวิเคราะห์งบการเงิน
FINB4102 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
FINB4103 การเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
FINB4401 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ
FINB4402 การวิเคราะห์หลักทรัพย์
FINB4404 การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน
FINB4405 การจัดการการเงินส่ วนบุคคล
FINB4606 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุรกิจ
FINB4903 ระบบ สารสนเทศทางการเงิน

4. ทักษะความสั มพันธ์
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
ระหว่างบุคคลและความ
ตัวเลขการสื่ อสารและ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
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68

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
o ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรมและจริยธรรม

1 2 3 4 5 6 7
กลุ่มวิชากลุ่มวิชาปฏิบตั ิการ และฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ
FINB4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ
  
 
 
การเงินการธนาคาร
FINB4802 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการเงิน
  
 
 
การธนาคาร
  
 
 
FINB4803 สหกิจศึกษาการเงินการธนาคาร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

2. ความรู้

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปั ญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข
การสื่ อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

5

1

2

3

4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

















  





























  



























  











หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

1

2

3

 







 





 



4

5

6

7





























66

67
หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
(ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
1.1 อาจารย์ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าประเมิ น ความสอดคล้ อ งของข้ อ สอบ ถึ งผลการเรี ยนรู้
ตามกรอบมาตรฐานหลักสู ตร
1.2 ภาควิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
1.3 คณะกรรมการประจําคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา
1.4 ประเมิ น ผลการฝึ กงาน/การปฏิ บ ัติ ง านในสถานประกอบการ จากอาจารย์ผูส้ อน ผูเ้ กี่ ย วข้อ ง
ในสถานประกอบการ ผลงานของนักศึกษา
1.5 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2548
(ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์

1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
ดําเนิ นการจัดปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจ วัตถุประสงค์ นโยบายระดับหลักสู ตร
คณะและมหาวิทยาลัยส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อ
ส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั อย่างต่อเนื่ อง ส่ งเสริ มและสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชี พในองค์กรต่างๆ การประชุ มทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อ
เพิม่ พูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) จัดแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ในหัวข้อต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาพื้นฐาน
การสร้างอาจารย์มืออาชีพ การสอนแบบ active learning
2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่ งครอบคลุมทักษะ
การจั ด การเรี ยนการสอนขั้ น พื้ น ฐาน และขั้ น สู ง การผลิ ต สื่ อการสอน รวมทั้ ง การวัด
และการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืน่ ๆ
1) สนับสนุนการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้
และคุณธรรม
2) ส่ งเสริ มและสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณให้อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการมากขึ้น
3) ส่ งเสริ มและสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและในสาขาอาชีพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสู ตร

1. การบริหารหลักสู ตร
1.1 กรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของหลักสู ตรในภาพรวม
1.2 มีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ทําหน้าที่ วางแผน ดําเนิ นการควบคุมคุณภาพการจัดการเรี ยน
การสอนประเมินผล ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร
1.3 มี อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร ทําหน้าที่ วางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หารคณะ
และอาจารย์ผูส้ อน ติ ด ตามและรวบรวมข้อ มู ล สํา หรั บ ใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาหลัก สู ต ร
โดยกระทําทุกปี อย่างต่อเนื่อง
1.4 มีอาจารย์ผปู ้ ระสานงานรายวิชา ทําหน้าที่ จัดทํา มคอ.3 วางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับ
อาจารย์ผูส้ อน ดํา เนิ น การจัด การเรี ย นการสอน และติ ด ตามประเมิ น ผลรายวิ ช าที่ รั บ ผิด ชอบ
เป็ นไปอย่างมีคุณภาพ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
คณะ/หลักสู ตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้ อตํารา สื่ อการเรี ยน
การสอน โสตทัศ นู ปกรณ์ และวัส ดุ ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพื่ อสนับ สนุ นการเรี ยนการสอน
ในชั้นเรี ยนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
คณะมีความพร้ อมด้านหนังสื อ ตํารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลหอสมุดกลางและระดับคณะ
ยังมีหนังสื อ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้ คณะยังมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการสนุนการจัดการเรี ยนการสอน
อย่างพอเพียง
2.2.1 สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ การสอน
ใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาการจัดการ ใช้อาคาร 9,9/1
ในการเรี ยนการสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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ห้ องปฏิบัติการพร้ อมครุ ภัณฑ์
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

9

ประเภท
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบตั ิการประชาสัมพันธ์
ห้องปฏิบตั ิการตัดต่อ
ห้องปฏิบตั ิการถ่ายภาพ
ห้องปฏิบตั ิการวารสารศาสตร์
ห้องปฏิบตั ิการบันทึกเสี ยง
ห้องปฏิบตั ิการ Studio
ห้องเรี ยน

ห้องประชุมสัมมนา

ขนาด
40 เครื่ อง
20 คน
20 คน
15 คน
30 คน
15 คน
60 คน
100 คน
60 คน
40 คน
30 คน
140 คน
100 คน

จํานวน (ห้ อง)
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

อุปกรณ์ การศึกษา
ลําดับที่
1
2
3
4

ประเภท
เครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
ชุดเครื่ องขยายเสี ยง
เครื่ องเล่น VDO/DVD
LCD Projector

5
เครื่ องฉายแผ่นทึบ
*** มีการใช้ทรัพยากรร่ วมกันระหว่างคณะ, สาขาวิชา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

จํานวน
7 ชุด
7 ชุด
3 เครื่ อง
19 ชุด
4 เครื่ อง
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2.2.2 ห้ องปฏิบัติการเรียนรู้ ด้วยตนเอง (E-Learning)
ใช้เอกสารประกอบการศึกษาในห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ซึ่ งให้บริ การหนังสื อ ตํารา วารสาร วิทยานิพนธ์ และสื่ อสิ่ งพิมพ์อื่นๆ รวมทั้งโสตทัศนวัสดุทางการตลาด
และสาขาอื่นที่มหาวิทยาลัยเปิ ดสอนจํานวนทั้งสิ้ น 1,959 เล่ม ประกอบด้วย
- หนังสื อภาษาไทย
จํานวน 1,228 เล่ม
- หนังสื อภาษาอังกฤษ
จํานวน 177 เล่ม
- วารสารภาษาไทย
จํานวน 118 เล่ม
- สื่ อ CD,DVD
จํานวน 161 เรื่ อง
- งานวิจยั
จํานวน 103 เล่ม
- สารคดี
จํานวน 81 เล่ม
- เรื่ องสั้น
จํานวน 91 เล่ม
ซึ่ งจําแนกเป็ นหนังสื อของแต่ละสาขาวิชา ได้ดงั นี้
- สาขาวิชาการเงินการธนาคารและสาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
- สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

171
76
76
158
175
218
20
87

เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้ อและตําราที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบริ ก ารให้อาจารย์และนัก ศึ ก ษาได้ค ้นคว้า และใช้ป ระกอบการเรี ย นการสอน ในการประสาน
การจัดซื้ อหนังสื อนั้น อาจารย์ผูส้ อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่ อตลอดจนสื่ อ
อื่ น ๆ ที่ จ ํา เป็ น นอกจากนี้ อาจารย์พิ เ ศษที่ เ ชิ ญ มาสอนบางรายวิ ช าและบางหั ว ข้อ ก็ มี ส่ ว นร่ วม
ในการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อด้วย
ในส่ วนของคณะฯ มีส่วนห้องสมุดย่อย เพื่อบริ การหนังสื อ ตํารา หรื อวารสารเฉพาะทางรวมทั้ง
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์ เน็ตสําหรับให้อาจารย์และนักศึกษาได้ใช้ศึกษาค้นคว้าและคณะฯ
ได้จดั มีหอ้ งเรี ยนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทนั สมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบตั ิงานสอนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรี ยนการสอน
2) อาจารย์ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนเสนอรายชื่อหนังสื อ สื่ อ และตํารา ไปยังคณะกรรมการ
3) จัดสรรงบประมาณ
4) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรี ยนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1) ประเมินความเพียงพอจากผูส้ อน ผูเ้ รี ยน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการประเมิน
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่ตอ้ งมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริ ญญาโท/เอก ในสาขาการจัดการ หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและผูส้ อนจะต้องปรับปรุ งร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยม
ไว้สําหรับการปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อ หาแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้ าหมายตาม
หลักสู ตร และได้บณั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
การแต่ ง ตั้ง คณาจารย์ที่ ส อนบางเวลาและอาจารย์พิ เ ศษ จะคํา นึ ง ถึ ง คุ ณวุฒิ ประสบการณ์
และความรู้ ค วามสามารถในรายวิ ช าที่ จ ะแต่ ง ตั้ง โดยต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริ หารคณะฯ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
ควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสู ตร
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
ควรมี ค วามเข้า ใจโครงสร้ า งหลั ก สู ต ร และจํา เป็ นต้อ งมี ก ารฝึ กอบรมการปฏิ บ ัติ ง าน
ในหน้าที่รับผิดชอบ
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5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่นักศึกษา
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหา
ในการเรี ยน สามารถปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ทุกคนต้องกําหนด
ชัว่ โมงให้คาํ ปรึ กษาเพื่อให้นกั ศึกษาเข้าพบได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง และมีอาจารย์ที่ปรึ กษา
เพื่อให้คาํ แนะนําในการจัดกิจกรรมแก่นกั ศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
1) นักศึก ษาสามารถยื่นคํา ร้ องเพื่อขออุทธรณ์ ในกรณี ที่ มีขอ้ สงสัย เกี่ ยวกับการสอบ ผลคะแนน
และวิธีการประเมินผล
2) จัดช่องทางรับคําร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนักศึกษา
3) จัด ตั้ง คณะกรรมการในการพิ จารณาการอุ ท ธรณ์ ข องนัก ศึ ก ษาทั้ง นี้ ใ ห้เ ป็ นไปตามระเบี ย บ
ขั้นตอนของทางมหาวิทยาลัย
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
1) มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตทุกปี เพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุ งหลักสู ตร
2) มีการสํารวจการได้งานทําของบัณฑิตทุกปี
3) มีการสํารวจเพื่อประเมินความต้องการของตลาดงาน สังคม
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

1. อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสู ตร
2. มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่ งชาติ หรื อ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา / สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 4
อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนิ นการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ. 5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่
เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตร ตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู้ที่กาํ หนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา / ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมิน
การดําเนิ นงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปี ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิ เทศหรื อ
คําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ / หรื อวิชาชีพอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาตามกําหนดเวลาของ
หลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของจํานวนนักศึกษาที่คงอยูใ่ น
ชั้นปี ที่ 2
14. ร้อยละของนักศึกษาที่มีงานทําภายใน 1 ปี หลังจากสําเร็ จ
การศึกษาไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 70
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี

10

10

10

11

14

ตัวบ่งชี้บงั คับ (ข้อที่)

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

ตัวบ่งชี้ตอ้ งผ่านรวม (ข้อ)

8

8

8

9

11

เกณฑ์ ประเมิน : หลักสู ตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้
ตัวบ่งชี้บงั คับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ) มีผลดําเนินการบรรลุเป้ าหมาย และมีจาํ นวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดําเนิ นการบรรลุ
เป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผูส้ อนหรื อระดับภาควิชา
3) ประเมินจากผลการเรี ยนของนักศึกษา
4) ประเมิ น จากพฤติ ก รรมของนัก ศึ ก ษาในการอภิ ป ราย การซัก ถามและการตอบคํา ถาม
ในชั้นเรี ยน
5) ดําเนินการวิจยั เพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผสู้ อนในแต่ละรายวิชา
2) สังเกตการณ์ โดยผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร/ประธานหลักสู ตร/ทีมผูส้ อน
3) รายงานผลการประเมิ น ทัก ษะอาจารย์ใ ห้แ ก่ อ าจารย์ผูส้ อนและผูร้ ั บ ผิด ชอบหลัก สู ต ร
เพื่อใช้ในการปรับปรุ งกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
4) คณะรวบรวมผลการประเมิ นทักษะของอาจารย์ในการจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับ ปรุ ง
ทักษะกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
1) ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรประเมินหลักสู ตรหลังสิ้ นสุ ดการสอนแต่ละปี โดยนักศึกษาในชั้นปี
นั้นๆ
2) คณะประเมินหลักสู ตรโดยนักศึกษาชั้นปี สุ ดท้าย
3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสู ตรบัณฑิตใหม่
4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสู ตรโดยผูใ้ ช้บณั ฑิต
5) คณะประเมินหลักสู ตรโดยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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คณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพภายใน ดํา เนิ น การประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานตามตัว บ่ ง ชี้
(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
1) ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสู ตร
2) ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต ร และผูส้ อน จัด ประชุ ม สั ม มนา เพื่ อ นํา ผลการประเมิ น มาวางแผน
ปรับปรุ งหลักสู ตร และกลยุทธ์การสอน
3) เชิญผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งหลักสู ตรและกลยุทธ์การสอน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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ภาคผนวก
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เอกสารหมายเลข 1
ตารางเปรียบเทียบหลักสู ตรเดิม พ.ศ.2549 และ
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2554

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

80
.

การเปรียบเทียบหลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549 กับหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2549

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

เหตุผล

ชื่อหลักสู ตร

ภาษาไทย : บริ หารธุรกิจ

ภาษาไทย : บริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business
Administration Program in Finance
and Banking
จํานวนหน่ วยกิต รวม

สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of
Business Administration
Program in Finance and Banking
จํานวนหน่ วยกิต รวม

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2.หมวดวิชาเฉพาะ

137 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
101 หน่ วยกิต 2.หมวดวิชาเฉพาะ

หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
กลุ่มวิชาแกน

94 หน่ วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
54 หน่ วยกิต กลุ่มวิชาแกน

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

28 หน่ วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับ

กลุ่มวิชาเอกเลือก

12 หน่ วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

133 หน่ วยกิต -ลดจํานวนหน่วยกิต
จากเดิม 137 เป็ น 133 หน่ วย
กิ ต เ พื่ อ ใ ห้ ศึ ก ษ า ค ร บ ใ น
หลั ก สู ตรที่ เ พิ่ ม หน่ วยกิ ตใน
วิชาเอกบังคับและเอกเลือกและ
ลดวิชาแกนตามความเหมาะสม
30 หน่ วยกิต
97 หน่ วยกิต -ลดจํานวนหน่วยกิต จากเดิม
101 หน่วยกิต เป็ น 97 หน่วยกิต
เพื่อให้มีความเหมาะสมตาม
คําแนะนําของผูท้ รงคุณวุฒิ
94 หน่ วยกิต
45 หน่ วยกิต - ลดหน่วยกิตจากเดิม 54 เป็ น
45 หน่วยกิต
30 หน่ วยกิต - เพิ่ ม หน่ ว ยกิ ต จากเดิ ม 28
หน่วยกิต เป็ น 30 หน่วยกิต เพื่อ
ศึ ก ษ า ใ น วิ ช า เอ ก บั ง คั บ ใ ห้
สมบูรณ์ย่ิงขึ้ น และมีความรู้ ใน
เอกการเงินเพิ่มขึ้น
15 หน่ วยกิต -เพิ่มหน่วยกิตจากเดิม 12 หน่ วย
กิ ต เป็ น 15 หน่ ว ยกิ ต เพื่ อ ให้
นั ก ศึ กษา ไ ด้ เ ลื อก เรี ย นใ น
วิชาเอกเลือกทางการเงินเพิ่มขึ้น
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หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2549

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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2.1 กลุ่มวิชาแกน

54 หน่ วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาแกน

ACCT1101 หลักการบัญชี 1

ACCT1103 หลักการบัญชีเบื้องต้น

ACCT3201 การบัญชีเพื่อการจัดการ

3(3-0-6) ACCT3201 การบัญชีเพื่อการจัดการ

ECON1101 หลักเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)

-

เหตุผล

45 หน่ วยกิต -ลดจํานวนหน่วยกิต จาก
54 หน่วยกิต เป็ น 48 หน่วย
กิต เพื่อความเหมาะสม
สอดคล้องกับการเปลี่ยน
แปลงของหลักสูตรฯ
3(3-0-6) -เปลี่ยนชื่อวิชา
3(3-0-6) - ไม่ปรับ
- ตัดออก

ECON1101เศรษฐศาสตร์จุลภาค1

3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา

ECON1102เศรษฐศาสตร์มหภาค1

3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา

ENGL1701 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

3(3-0-6) BENG1101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา

ENGL1702 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

3(3-0-6) BENG1102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา

FINB1101 การเงินธุรกิจ

3(3-0-6) FINB1101 การเงินธุรกิจ

FINB2201 การภาษีอากรธุรกิจ

3(3-0-6) FINB2201 การภาษีอากรธุรกิจ

HRDM1101 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6) HRDM1101 การบริ หารทรัพยากร
มนุษย์

3(3-0-6) - ปรับคําอธิบายรายวิชาเพื่อ
ความเหมาะสมกั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ
การเงิน
3(3-0-6) - ปรั บ คําอธิ บ ายรายวิช า
เพื่อความเหมาะสมกับการ
ปรับเปลี่ยนทางการเงินและ
การคลัง
3(3-0-6) - ไม่ปรับ

LAWS2501 กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6) LAWS2501 กฎหมายธุรกิจ

MATH1611 คณิ ตศาสตร์ธุรกิจ

3(3-0-6)

MATH4607 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ

3(3-0-6) ECON3305 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
ทางธุรกิจ

3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อวิชาและรหัส
วิชาให้มีความเหมาะสม

MKRT1101 หลักการตลาด

3(3-0-6) MKRT1101 หลักการตลาด

3(3-0-6) - ไม่ปรับ

MNGT1101 หลักการจัดการ

3(3-0-6) MNGT1101 การจัดองค์การและ
จริ ยธรรมทางธุรกิจ

3(3-0-6) - ปรับชื่อ/คําอธิบาย
รายวิชา/เนื้อหาให้มีความ
เหมาะสมมากขึ้น

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

-

3(3-0-6) - ไม่ปรับ
- ตัดออกจากวิชาแกน
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MNGT3105 การจัดการการผลิตและการ
ดําเนินงาน

3(3-0-6) MNGT3104 การจัดการการผลิตและ
ดําเนินงาน

3(3-0-6) - ปรั บ ชื่ อ /คํา อธิ บ าย
รายวิชา/เนื้อหา

MNGT3901 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางธุรกิจ

3(3-0-6)

MNGT4104 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3(3-0-6) MNGT4104 การจัดการเชิงกลยุทธ์

STAT2105 สถิติธุรกิจ

3(3-0-6) STAT2105 สถิติธุรกิจ

- ย้ายไปกลุ่มวิชาเอก
บังคับ
3(3-0-6) - ปรับ/คําอธิ บายรายวิชา/
เนื้อหา
3(3-0-6) - ไม่ปรับ

2.2 เอกบังคับ 33 หน่ วยกิต

-

-

2.2 เอกบังคับ 30 หน่ วยกิต

FINB1102 การเงินและการธนาคาร

3(3-0-6) FINB1102 การเงินการธนาคาร

FINB1103 สถาบันการเงินและตลาด
การเงิน

3(3-0-6) FINB1103 สถาบันการเงินและตลาด
การเงิน

FINB2401 การบริ หารการเงิน

3(3-0-6) FINB2401 การจัดการการเงิน

FINB3301 หลักการลงทุน

3(3-0-6) FINB3301 หลักการลงทุน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

3(3-0-6) -เปลี่ยนคําอธิ บายรายวิชา
ให้ทนั สมัยและเหมาะสม
กับ การเปลี่ ย นแปลงทาง
การเงินและการธนาคาร
3(3-0-6) - เปลี่ ย นคําอธิ บ ายรายวิช า
ให้ทนั สมัยและเหมาะสม
กับ การเปลี่ ยนแปลงของ
สถาบันการเงิ นและตลาด
การเงินในปั จจุบนั
3(3-0-6) - เ ป ลี่ ย น ชื่ อ วิ ช า แ ล ะ
คํ า อธิ บายรายวิ ช าเพื่ อ
ความเหมาะสมกั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การเงิน
3(3-0-6) -เปลี่ยนคําอธิ บายรายวิชา
เ พื่ อ ใ ห้ ทั น ส มั ย แ ล ะ
เหมาะสมกับการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

83
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2549

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

FINB3402 การวางแผนและควบคุม
ทางการเงิน

3(3-0-6) FINB3402 การวางแผนและควบคุม
ทางการเงิน

FINB3404 การจัดการสิ นเชื่อ

3(3-0-6) FINB3404 การจัดการสิ นเชื่อ

MNGT3901 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางธุรกิจ

3(3-0-6) FINB3901 วิธีวจิ ยั วิทยาทางการเงิน
และการธนาคาร

FINB4101 การเงินระหว่างประเทศ

3(3-0-6) FINB4101 การเงินระหว่างประเทศ

FINB4403 การวิเคราะห์และประเมิน
โครงการทางการเงิน

3(3-0-6) FINB4403 การวิเคราะห์ความเป็ นไป
ได้ทางการเงินของโครงการ

FINB4901 สัมมนาทางการเงินและการ
ธนาคาร

1(0-2-1) FINB4901 สัมมนาทางการเงินและ
การธนาคาร

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 12 หน่ วยกิต
ACCT3101 การบัญชีธนาคาร

เหตุผล
3(3-0-6) -เปลี่ยนคําอธิ บายรายวิชา
เพื่ อ ความเหมาะสมกั บ
การ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท าง
การเงินในปั จจุบนั
3(3-0-6) -เปลี่ยนคําอธิ บายรายวิชา
เพื่ อ ความเหมาะสมกั บ
ระบบการ ทํ า งานขอ ง
ระบบสิ นเชื่อธนาคาร
3(3-0-6) -เปลี่ ย นชื่ อ วิ ช าและรหั ส
วิ ช า เ พื่ อ ใ ห้ มี ค ว า ม
เหมาะสมสอดคล้อ งกับ
หลักสูตร
3(3-0-6) -เปลี่ยนคําอธิ บายรายวิชา
เพื่ อ ความเหมาะสมกั บ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร เ งิ น
ระหว่า งประเทศที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง
3(3-0-6) -เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เพื่อความเหมาะสมและ
ทันสมัยกับการ
เปลี่ยนแปลง ทางการเงิน
3(3-2-5) - เพิ่ ม หน่ ว ยกิ ต และ
เปลี่ ย นคําอธิ บ ายรายวิช า
เพื่ อ ความเหมาะสมและ
ทั น สมั ย กั บ การเปลี่ ย น
แปลงทางการเงิน

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่ วยกิต
3(3-0-6) FINB3103 การบัญชีธนาคาร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6) -เปลี่ยนคําอธิ บายรายวิชา
เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับ การ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
หลักสูตรฯ
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หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2549

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

ACCT3102 การบัญชีเฉพาะกิจ

3(3-0-6) ACCT3102 การบัญชีเฉพาะกิจ

FINB3103 อนุพนั ธ์ทางการเงิน

3(3-0-6) FINB3101 ตราสารอนุพนั ธ์

FINB3102 การวาณิ ชธนกิจ

3(3-0-6) FINB3102 การวาณิ ชธนกิจ

FINB3401 การจัดการธนาคารพาณิ ชย์

3(3-0-6) FINB3401 การจัดการธนาคาร
พาณิ ชย์

ACCT4401 การวิเคราะห์งบการเงิน

3(3-0-6) FINB4401 การวิเคราะห์งบการเงิน

FINB4102 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

3(3-0-6) FINB4102 ทฤษฎีและนโยบาย
การเงิน

FINB4103 การเงินเพื่อการนําเข้าและ
ส่งออก

3(3-0-6) FINB4103 การเงินเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เหตุผล
3(3-0-6) - เปลี่ ย นคํา อธิ บ าย
รายวิชา เพื่อให้สอดคล้อง
กั บ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
หลักสูตรฯ
3(3-0-6) -เ ป ลี่ ย น ชื่ อ วิ ช า แ ล ะ
คําอธิ บายรายวิชา เพื่อให้
เหมาะสมและทันสมัยกับ
การ ลง ทุ น ในต ราสาร
อนุพนั ธ์
3(3-0-6) - เปลี่ ย นคํา อธิ บ าย
ร า ย วิ ช า เ พื่ อ ค ว า ม
เหมาะสมและทั น สมั ย
ของการเงินในปั จจุบนั
3(3-0-6) - เปลี่ ย นคํา อธิ บ าย
ร า ย วิ ช า เ พื่ อ ค ว า ม
เหมาะสมและทั น สมั ย
ของการดํา เนิ น งานของ
ธนาคารพาณิ ชย์
3(3-0-6) - เปลี่ ยนรหัสวิชา และ
คํ า อธิ บายรายวิ ช าเพื่ อ
ความเหมาะสมและ
ทั น ส มั ย กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางการเงิน
3(3-0-6) - เปลี่ ย นคํา อธิ บ าย
ร า ย วิ ช า เ พื่ อ ค ว า ม
เหมาะสมและทั น สมั ย
ของการเปลี่ ยนแปลงทาง
การเงิน
3(3-0-6) -เปลี่ยนชื่อวิชาและอธิบาย
ร า ย วิ ช า เ พื่ อ ค ว า ม
เหมาะสมและทันสมัยกับ
การ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท าง
ก า ร เ งิ น ข อ ง ก า ร ค้ า
ระหว่างประเทศ
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หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
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สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

FINB4401 การจัดหาเงินทุน

3(3-0-6) FINB4401 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ

FINB4402 การวิเคราะห์หลักทรัพย์

3(3-0-6) FINB4402 การวิเคราะห์หลักทรัพย์

FINB4404 การบริ หารความเสี่ ยงทาง
การเงิน

3(3-0-6) FINB4404 การจัดการความเสี่ ยงทาง
การเงิน

FINB4405 การบริ หารการเงินส่วนบุคคล

3(3-0-6) FINB4405 การจัดการการเงินส่วน
บุคคล

FINB4902 การวิจยั ทางการเงินและการ
ธนาคาร

3(0-6-3) FINB4902 การวิจยั ทางการเงินและ
การธนาคาร

BCOM3202 การจัดระบบสารสนเทศ
ทางการเงิน

3(3-0-6) FINB4903 การจัดระบบสารสนเทศ
ทางการเงิน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เหตุผล
3(3-0-6) -เ ป ลี่ ย น ชื่ อ วิ ช า แ ล ะ
คํา อธิ บ ายรายวิ ช า เพื่ อ
ความเหมาะสมและ
ทัน สมัย ทางการเงิ น กั บ
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น
ปั จจุบนั
3(3-0-6) -เปลี่ยนคําอธิ บายรายวิชา
เพื่ อ ความเหมาะสมและ
ทัน สมัย กับ การลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ปัจจุบนั
3(3-0-6) -เปลี่ ยนชื่ อและคําอธิ บาย
ร า ย วิ ช า เ พื่ อ ค ว า ม
เหมาะสมและทันสมัยกับ
การ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท าง
การเงิน
3(3-0-6) -เปลี่ ยนชื่ อและคําอธิ บาย
ร า ย วิ ช า เ พื่ อ ค ว า ม
เหมาะสมและทันสมัยกับ
การ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท าง
การเงิน
3(0-6-3) - เปลี่ ย นคํา อธิ บ าย
ร า ย วิ ช า เ พื่ อ ค ว า ม
เหมาะสมและทั น สมั ย
ของการเปลี่ ยนแปลงทาง
การเงิน
3(3-0-6) - เปลี่ ยนรหัสวิชา และ
คํา อธิ บ ายรายวิ ช า เพื่ อ
ความเหมาะสมและ
ทั น ส มั ย กั บ ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง
สารสนเทศทางการเงิน
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หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
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สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

เหตุผล

7 หน่ วยกิต 2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ

7/8หน่ วยกิต

FINB4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพการเงินและการธนาคาร

2(90) FINB4801 การเตรี ยมฝึ กประสบ
การณ์วชิ าชีพการเงินการธนาคาร

2(90)

FINB4802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
การเงินและการธนาคาร

3(225) FINB4802 การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพการเงินการธนาคาร

2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ

-

-

FINB 4803 เตรี ยมสหกิจศึกษา
การเงินการธนาคาร

-

-

FINB4804 สหกิจศึกษาการเงิน
การธนาคาร

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่ วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

- คงเดิม

5 (350) - เพิ่มชัว่ โมงฝึ กงาน และ
เปลี่ ย นคําอธิ บ ายรายวิช า
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ กษาได้ รั บ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ก า ร
ฝึ กงานมากขึ้ น และให้
เหมาะสมกั บ ความต้อ ง
การของตลาดแรงงาน
2(90) - เพิ่มรายวิชา เพื่อให้
นักศึกษามีทางเลือกมาก
ขึ้น
6(540) - เพิ่มรายวิชา เพื่อให้
นักศึกษามีทางเลือกมาก
ขึ้น
6 หน่ วยกิต
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เอกสารหมายเลข 2
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ว่ าด้ วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548

.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ว่ าด้ วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
------------------------------

โดยที่ เ ป็ นการสมควรออกข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี
ของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ จัน ทรเกษม อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อ บัง คับ นี้ เรี ย กว่ า ข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ จัน ทรเกษม ว่ า ด้ว ยการจัด
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ ใ ห้ใช้บงั คับนัก ศึกษาภาคปกติที่เข้าศึ กษาตั้งแต่ภาคการศึก ษาที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๔๘ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“การจัดการศึ กษา” หมายถึ ง การจัดการศึก ษาภาคปกติ ตามหลัก สู ตรของมหาวิทยาลัย
หรื อหลักสู ตรอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
“การศึ ก ษาในระบบ” หมายถึ ง การศึก ษาที่ก าํ หนดจุ ดมุ่ง หมาย วิธี ก ารศึ ก ษา หลัก สู ตร
ระยะเวลาการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่ งเป็ นเงื่อนไขของการสําเร็ จการศึกษาที่แน่นอน
“การศึ ก ษานอกระบบ” หมายถึ ง การศึ กษาที่ มีความยืดหยุ่นในการกําหนดจุดมุ่ง หมาย
รู ปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขสําคัญ
ของการสํา เร็ จการศึ ก ษา โดยเนื้ อหาและหลัก สู ตรจะต้องมี ค วามเหมาะสมสอดคล้องกับ สภาพปั ญหา
และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายถึ ง การศึกษาที่ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพร้ อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่ อหรื อ
แหล่งความรู้อื่นๆ
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“อาจารย์ที่ปรึ กษา” หมายถึ ง บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทาํ หน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาดูแล
สนับสนุ นทางวิชาการ วิธีการเรี ย น ควบคุ ม โปรแกรมการเรี ยน และมีส่วนช่ วยประเมินความก้าวหน้า
ในการเรี ยนของนักศึกษา
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาภาคปกติที่ศึกษาในวันทําการปกติของมหาวิทยาลัยและหรื อ
วันเวลาอื่นใด ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
“ศูนย์การศึกษา” หมายถึง สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยที่จดั การศึกษา
“วิทยาเขต” หมายถึง เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย ศูนย์
ส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตั้งแต่สองส่ วนราชการ ขึ้นไป ตั้งอยู่
ในเขตการศึกษานั้น ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“การเรี ยนโดยสื่ อ ประสม” หมายถึ ง วิ ธี ก ารจัด การเรี ยนการสอนสํ า หรั บ รายวิ ช า
ในหลักสู ตร โดยผูเ้ รี ยนอาศัยวิธีเรี ยนจากชุดวิชาและสื่ อต่างๆ
“ระบบการศึ ก ษาทางไกล” หมายถึ ง วิธี ก ารจัด การศึ ก ษาสํา หรั บ รายวิช าในหลัก สู ต ร
มหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมต่างๆ เป็ นสื่ อกลางในการถ่ายทอดความรู ้
“สหกิจศึกษา” หมายถึง ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการอย่างมี
ระบบ
“อธิ การบดี” หมายถึง อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ข้อ ๔ ผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษา คุณสมบัติและการสมัคร
๔.๑ ผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
๔.๑.๑ หลัก สู ต รปริ ญญาตรี จะต้ อ งเป็ นผู ้สํ า เร็ จการศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
๔.๑.๒ หลักสู ตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่ อง) จะต้องเป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งหรื อเทียบเท่าหรื อระดับอนุ ปริ ญญา (๓ ปี ) หรื อเทียบเท่า ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรของทบวงมหาวิทยาลัยหรื อตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับอนุปริ ญญา พ.ศ. ๒๕๔๘
๔.๒ ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ ๔.๑ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของ
สาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา
๔.๓ การสมัค รและการรั บ เข้ า เป็ นนั ก ศึ ก ษา ให้ เ ป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
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ข้อ ๕ ระบบการศึกษา
๕.๑ ระบบการจัดการศึ ก ษาใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปี การศึ ก ษาจัดการศึ ก ษา
แบ่งเป็ น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจจัด
การศึ ก ษาภาคการศึ ก ษาฤดู ร้ อ น ซึ่ งมี ร ะยะเวลาศึ ก ษาและจํา นวนหน่ ว ยกิ ต มี สั ด ส่ วนเที ย บเคี ย ง
ได้กบั การศึกษาภาคการศึกษาปกติ
การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
๕.๒ มหาวิ ท ยาลั ย จัด การศึ ก ษาด้ ว ยระบบสหวิ ท ยาการ (Interdisciplinary
System) โดยคณะหรื อภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใด ให้มีหน้าที่อาํ นวยการศึกษาและวิจยั ในสาขาวิชา
นั้นๆ แก่นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะหรื อภาควิชาต่างๆ จะไม่เปิ ดสอนรายวิชาซํ้าซ้อนกัน
โครงสร้ า งหลัก สู ต ร จํา นวนหน่ ว ยกิ ต ให้ เ ป็ นไปตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิ การ เรื่ องเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๖ ระยะเวลาการศึกษา
๖.๑ หลักสู ตรปริ ญญาตรี ๔ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิ น ๘ ปี การศึกษา และสําเร็ จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๖.๒ หลักสู ตรปริ ญญาตรี ๕ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปี การศึกษา และสําเร็ จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๖.๓ หลักสู ตรปริ ญญาตรี ๖ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิ น ๑๒ ปี การศึกษา และสําเร็ จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๖.๔ หลั ก สู ต รปริ ญญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) ใช้ เ วลาศึ ก ษาไม่ เ กิ น ๔ ปี การศึ ก ษา
และสําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
ข้อ ๗ การลงทะเบียนเรี ยน
๗.๑ การลงทะเบี ย นเรี ย น ให้ ล งทะเบี ย นเรี ยนได้ไ ม่ น้อ ยกว่ า ๙ หน่ ว ยกิ ต
และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ ไม่เกิน
๙ หน่วยกิต
การลงทะเบียนเรี ยน ที่มีจาํ นวนหน่วยกิตมากกว่าหรื อน้อยกว่าที่กาํ หนด อาจทํา
ได้หากมีเหตุผลและความจําเป็ น แต่ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิจากคณบดี หรื อผูท้ ี่คณบดีมอบหมาย โดยผ่านความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา
หน่ ว ยกิ ต ขั้น ตํ่า ที่ ก ํา หนดไว้ ไม่ ใ ช้ บ ัง คับ นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาครบทุ ก วิ ช าตาม
หลัก สู ต รของสาขาวิ ช านั้น ๆ แต่ ย งั มี วิ ช าที่ ส อบตก หรื อ มี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมไม่ ถึ ง เกณฑ์ ที่ ก ํา หนด
หรื อภาคการศึกษาที่คาดว่าจะเป็ นภาคการศึกษาสุ ดท้ายก่อนที่จะสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
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๗.๒ ในการลงทะเบียนเรี ยน หากวิชาใดมีขอ้ กําหนดในหลักสู ตรว่าต้องเคยศึกษา
วิ ช าใดมาก่ อ น (Pre-requisite) นัก ศึ ก ษาก็ จ ะต้อ งเคยศึ ก ษาและสอบไล่ ไ ด้วิช านั้น แล้ว จึ ง จะมี สิ ท ธิ์
ลงทะเบียนเรี ยน
๗.๓ นัก ศึ ก ษาที่ เข้าศึ ก ษาในหลัก สู ตรปริ ญญาตรี ต่อเนื่ อง จะลงทะเบี ยนเรี ย น
รายวิชาซํ้ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริ ญญาไม่ได้
๗.๔ การลงทะเบียนเรี ยนปกติ จะกระทําได้ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษา แต่ละภาค
การลงทะเบี ย นล่ า ช้า จะกระทํา ได้ไ ม่ เกิ น ๑๔ วัน นับ จากวันเปิ ดภาคการศึ ก ษาปกติ หรื อ ไม่เกิ น ๗ วัน
นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน และจะต้องชําระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๗.๕ นักศึ กษาที่ ไม่ได้ลงทะเบียนภายใน ๑๔ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา
ปกติ หรื อภายใน ๗ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน จะหมดสิ ทธิ์ ในการลงทะเบียนเรี ยนสําหรับ
ภาคการศึกษานั้น เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็ น โดยได้รับอนุ มตั ิจากคณบดี หรื อผูท้ ี่คณบดีมอบหมาย
โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกิ น ๒๘ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ
หรื อไม่เกิน ๑๔ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยเสี ยค่าปรับตามระเบียบ
๗.๖ ในภาคการศึกษาปกติใดหากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยน จะต้องขอลาพัก
การศึกษาสําหรับภาคการศึ กษานั้น เพื่อรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิ ด
ภาคการศึ ก ษา โดยต้อ งชํา ระค่ า ธรรมเนี ย มเพื่ อ รั ก ษาสถานภาพการเป็ นนัก ศึ ก ษา หากไม่ ป ฏิ บ ัติ ต าม
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูน้ ้ นั จากทะเบียนนักศึกษา
๗.๗ อธิ ก ารบดี อ าจอนุ ม ัติ ใ ห้นัก ศึ ก ษาที่ ถู ก ถอนชื่ อ ตามข้อ ๗.๖ กลับ เข้า เป็ น
นักศึกษาใหม่ได้ ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือว่าระยะเวลาที่ถูกถอนชื่ อนั้นเป็ นระยะเวลาพักการศึกษา
โดยนักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนี ยมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึ กษา รวมทั้งค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ ที่คา้ งชําระ
เสมือนเป็ นผูล้ าพักการศึกษา
อธิ ก ารบดี จ ะไม่ อ นุ ม ัติ ใ ห้ก ลับ เข้า เป็ นนัก ศึ ก ษาตามวรรคหนึ่ ง หากพ้น
กําหนดเวลาสองปี นับจากวันที่นกั ศึกษาผูน้ ้ นั ถูกถอนชื่อจากทะเบียน
๗.๘ การลงทะเบียนเรี ยนจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมต่างๆ พร้อม
ทั้งยืน่ หลักฐานการลงทะเบียนนั้นต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ การเพิ่มและถอนรายวิชา
การเพิ่มและถอนรายวิชา ต้องได้รับความยินยอมจากอาจารย์ที่ปรึ กษา ทั้งนี้ ให้ยื่น
หลักฐานการยินยอมนั้นต่อมหาวิทยาลัย
๘.๑ การเพิ่ม รายวิช า จะกระทํา ได้ภ ายใน ๒ สั ป ดาห์ แรกนับ จากวันเปิ ดภาค
การศึกษาปกติ หรื อภายใน ๑ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน
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๘.๒ การถอนรายวิชา จะกระทําได้ก่อนกําหนดการสอบปลายภาคไม่นอ้ ยกว่า ๒
สัป ดาห์ สําหรั บ การศึ กษาภาคการศึ ก ษาปกติ หรื อก่ อนกําหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๑ สัป ดาห์
สําหรับการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
การถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลาเดียวกันกับการเพิ่มรายวิชาจะไม่ปรากฏอักษร
W (Withdraw) ในระเบี ย นผลการเรี ยน และจะได้รั บ เงิ น ค่ า หน่ ว ยกิ ต คื น แต่ ถ้า ถอนรายวิ ช า
หลังกําหนดเวลาการเพิ่มรายวิชา นักศึกษาจะได้รับอักษร W และจะไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน
๘.๓ ขั้นตอนปฏิ บตั ิในการเพิ่มและถอนรายวิชา ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ใน
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ การเรี ยนการสอน
๙.๑ มหาวิทยาลัยอาจตั้งศูนย์การศึกษาและวิทยาเขตได้ตามความเหมาะสม
๙.๒ การจัดการเรี ยนการสอนอาจทําได้ท้ งั ในเวลาราชการ และนอกเวลา ราชการ
และอาจจัด การเรี ย นโดยสื่ อ ประสมหรื อ ระบบการศึ ก ษาทางไกล ทั้ง นี้ ให้ เ ป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
๙.๓ กําหนดวันเปิ ดและปิ ดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดงั นี้
ภาคการศึกษาที่ ๑
วันเปิ ดภาคการศึกษา เดือนมิถุนายน
วันปิ ดภาคการศึกษา เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ ๒
วันเปิ ดภาคการศึกษา เดือนพฤศจิกายน
วันปิ ดภาคการศึกษา เดือนมีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน วันเปิ ดภาคการศึกษา เดือนเมษายน
วันปิ ดภาคการศึกษา เดือนพฤษภาคม
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดวันเปิ ดและวันปิ ดภาคการศึกษาที่แตกต่างจากวรรคหนึ่ ง
ก็ ไ ด้ แต่ต้อ งเป็ นไปตามความเหมาะสมและความต้อ งการของท้องถิ่ น และต้อ งสอดคล้องกับ เกณฑ์
มาตรฐานของหลักสู ตร และให้ทาํ เป็ นประกาศของมหาวิทยาลัย
๙.๔ การเปิ ดสอนสาขาวิช าใด ระดับ ใด ให้เ ป็ นไปตามเกณฑ์ม าตรฐานของ
หลักสู ตร โดยผ่านความเห็ นชอบจากสภาวิชาการ และรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ทุกสิ้ นปี การศึกษา
๙.๕ ให้อาจารย์ผสู ้ อนจัดทําแนวการสอน เอกสารประกอบการสอน หรื อเอกสาร
คําสอน หรื อกําหนดตําราหลักทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนให้แก่นกั ศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
๙.๖ รายวิช าใดที่ เ ปิ ดสอนมากกว่า ๑ กลุ่ ม ในภาคเรี ย นเดี ย วกัน ให้อ าจารย์
ผูส้ อนใช้แนวการสอน ข้อสอบ และใช้เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลเดียวกัน
๙.๗ ตําราหลักในรายวิชาที่เปิ ดสอน อาจเรี ยบเรี ยงโดยอาจารย์ของ มหาวิทยาลัย
หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกก็ได้ โดยจะต้องมีขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมหลักสู ตร และระดับการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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๙.๘ มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนการจัดหาหรื อผลิตสื่ อ เพื่อใช้ประกอบการเรี ยน
การสอน และพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์พ้ืนฐาน สื่ อการเรี ยนการสอนให้มีมาตรฐานและ เพียงพอกับจํานวน
นักศึกษา
๙.๙ ให้ สํ า นัก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และสํ า นัก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมอํานวยความสะดวกแก่นกั ศึกษาในรู ปแบบต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีโอกาสศึกษา ค้นคว้า
หาความรู ้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น
๙.๑๐ การนิ เ ทศการฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ สหกิ จ ศึ ก ษา ให้ ค ณะแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการทําหน้าที่เป็ นผูด้ าํ เนินการกํากับ และควบคุมการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พและสหกิจ-ศึกษาให้
มีประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพ
๙.๑๑ คณะต้อ งจัด อาจารย์ที่ ป รึ กษา ทํา หน้ า ที่ ใ ห้ ค ํา ปรึ กษาด้ า นวิ ช าการ
วิธีการเรี ยน ควบคุมแผนการเรี ยน และติดตามความก้าวหน้าในการเรี ยนของนักศึกษา
๙.๑๒ ให้คณะกรรมการประจําคณะ ทําหน้าที่กลัน่ กรอง ตรวจสอบ และให้ความ
เห็นชอบการประเมินผลการเรี ยน
๙.๑๓ ให้มีการโอนผลการเรี ยน และการยกเว้นการเรี ยนในรายวิชาที่ได้ศึกษาแล้ว
ในระดับเดียวกัน
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิ บตั ิในการขอโอนผลการเรี ยนและการยกเว้นการเรี ยนใน
รายวิชา ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนผลการเรี ยนและการยกเว้นการเรี ยน ในรายวิชา
และตามข้อกําหนดของแต่ละสาขาวิชา
ข้อ ๑๐ ให้มีการวัดผลการศึกษาระหว่างภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน ในทุกรายวิชา ที่มี
การเรี ยนการสอนในแต่ละภาคเรี ยน
การวัดผลระหว่างภาคเรี ยน ใช้วิธีสอบย่อยและหรื อการทํารายงานและหรื อการ
สอบปฏิบตั ิและหรื อทํากิ จกรรมตามที่กาํ หนดและหรื อการสอบกลางภาคเรี ยน โดยมีคะแนนเก็บระหว่าง
ร้อยละ ๔๐-๗๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด หรื อตามมติของสภาวิชาการ
การวัดผลปลายภาคเรี ยน ใช้วิธีสอบข้อเขียนและหรื อสอบปฏิบตั ิ โดยมีคะแนน
อยูร่ ะหว่างร้อยละ ๓๐-๖๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด หรื อตามมติของสภาวิชาการ
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ข้อ ๑๑ ให้ใช้การประเมินผลการเรี ยนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสู ตร เป็ น ๒ ระบบ ดังนี้
(๑) ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็ น ๘ ระดับ
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่ าระดับคะแนน
A
ดีเยีย่ ม (Excellent)
๔.๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
๒.๕
C
พอใช้ (Fair)
๒.๐
D+
อ่อน (Poor)
๑.๕
D
อ่อนมาก (Very Poor)
๑.๐
F
ตก (Fail)
๐.๐
ระบบนี้ ใช้สาํ หรับการประเมินผลการเรี ยนรายวิชาที่เรี ยนตามหลักสู ตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้
ต้องไม่ต่าํ กว่า “D”
นักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนรายวิชาบังคับเป็ น “F” ต้องลงทะเบียนและ เรี ยน
ใหม่จนกว่าจะสอบได้ และให้บนั ทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรี ยน
สําหรับวิชาเลือกถ้าได้ค่าระดับคะแนน “F” จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซํ้าอีกหรื อ
เลือกรายวิชาอื่นแทนได้ และบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรี ยน
สําหรับวิชาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู จะต้องได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่าํ กว่า
“C”
(๒) ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้
ระดับการประเมิน
ความหมายของผลการเรียน
ค่ าร้ อยละ
PD
ผ่านดีเยีย่ ม (Pass with Distinction)
๙๐-๑๐๐
P
ผ่าน (Pass)
๕๐-๘๙
NP
ไม่ผา่ น (No Pass)
๐-๔๙
ระบบนี้ใช้สาํ หรับการประเมินรายวิชาเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาการ
ฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ รายวิชาสหกิ จศึกษา รายวิชาที่หลักสู ตรบังคับให้เรี ยนเพิ่มตามข้อกําหนดเฉพาะ
และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรี ยนเพิ่ม
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รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “NP” นักศึกษาต้องลงทะเบี ยนและเรี ยนใหม่จนกว่าจะ
ผ่านการประเมิน สัญลักษณ์อื่น มีดงั นี้
Au (Audit) ใช้สาํ หรับการลงทะเบียนเพื่อร่ วมฟัง โดยไม่นบั หน่วยกิต
W (Withdraw) ใช้สําหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมตั ิให้ถอนรายวิชานั้นก่อน
กําหนดการสอบปลายภาคไม่นอ้ ยกว่า ๒ สัปดาห์ รวมทั้งกรณี ที่นกั ศึกษาลาพักการศึกษาหรื อ ถูกสั่งให้
พักการศึ กษา หลังจากลงทะเบี ยนเรี ยนในภาคเรี ยนนั้นแล้ว และรายวิชาเลื อกที่ได้รับอนุ มตั ิให้ไปเรี ยน
รายวิชาอื่นแทน
I (Incomplete) ใช้สํ า หรั บ บัน ทึ ก การประเมิ น ที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ ใ นรายวิช าที่
นักศึกษายังทํางานไม่เสร็ จตามกําหนด โดยมีเหตุผลสมควร เมื่อสิ้ นภาคเรี ยน โดยผูส้ อนต้องส่ งคะแนนที่มี
อยูพ่ ร้อมแนบเกณฑ์การประเมินผล
นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดําเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับค่าคะแนน
ให้เสร็ จสิ้ นภายในภาคเรี ยนถัดไป ถ้านักศึกษายังทํางานไม่เสร็ จ คณะกรรมการประจําคณะ จะพิจารณา
ผลงานที่คา้ งอยูเ่ ป็ นศูนย์ และประเมินผลการเรี ยนจากคะแนนที่มีอยูแ่ ล้ว ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจําวิชา
FM (Final Missing) ใช้บนั ทึกการประเมินในรายวิชาที่นกั ศึกษาขาดสอบปลาย
ภาค โดยผูส้ อนต้องส่ งคะแนนที่มีอยูพ่ ร้อมแนบเกณฑ์การประเมินผล
นัก ศึ ก ษาที่ ข าดสอบปลายภาค จะต้อ งสมัค รสอบและชํา ระค่ า ธรรมเนี ย ม
รายวิชาละ ๓๐๐ บาท ภายใน ๑๔ วัน หลังจากเสร็ จสิ้ นการสอบตามกําหนดของมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่
ขาดสอบและไม่ ส มัค รสอบตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย กํา หนด หรื อสมัค รและชํา ระเงิ น แต่ ไ ม่ ม าสอบตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด คณะกรรมการประจําคณะจะปรับคะแนนส่ วนที่เหลืออยู่ เป็ นศูนย์ แล้วประเมินผล
การเรี ยนจากคะแนนที่มีอยู่ ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจําวิชา และในการยื่นคําร้องขอสอบปลายภาค ให้
นักศึกษายืน่ คําร้องที่สาํ นักงานคณบดีในรายวิชาที่ตนเองเรี ยนอยูเ่ พื่อคณบดีพิจารณาต่อไป
กรณี มหาวิทยาลัยมีความจําเป็ น หรื อนักศึกษาเจ็บป่ วยจนไม่สามารถทําการสอบปลายภาค
ได้ คณบดีอาจพิจารณายกเว้นการชําระค่าธรรมเนียมการสอบได้
ข้อ ๑๒ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรี ยน ตามข้อบังคับว่าด้วยการโอนผลการเรี ยนและ
ยกเว้นผลการเรี ยนให้ได้ผลการเรี ยนดังนี้
๑๒.๑ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรี ยน จากการศึกษาในระบบให้ได้รับ ผลการ
เรี ยน “P”
๑๒.๒ รายวิช าที่ ไ ด้รับ การยกเว้นการเรี ย น จากการศึ ก ษานอกระบบและหรื อ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ได้ผลการเรี ยน ดังนี้
CS (Credits from Standardized Test) กรณี ได้หน่วยกิต จากการทดสอบ
มาตรฐาน (Standardized Test)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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CE (Credits from Exam) กรณี ได้หน่วยกิต จากการทดสอบด้วยการสอบ
ที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test)
CT (Credits from Training) กรณี ได้หน่ วยกิ ต จากการประเมิ น
การศึกษา/อบรมที่จดั โดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา (Evaluation of Non-Sponsored Training)
CP (Credits from Portfolio) กรณี ได้หน่วยกิต จากการเสนอแฟ้ มสะสม
ผลงาน (Portfolio)
ข้อ ๑๓ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิดเป็ นเลข
ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ผลการเรี ยนเป็ น “I” หรื อ “FM” ไม่นาํ หน่วยกิต
มารวมเป็ นตัวหารเฉลี่ย
๑๓.๑ กรณี ที่สอบตกและต้องเรี ยนซํ้าในรายวิชาบังคับ ให้นบั รวมทั้งหน่วยกิตที่
สอบตกและเรี ยนซํ้าเพื่อใช้เป็ นตัวหาร
สําหรับรายวิชาเลือก อาจเลือกเรี ยนวิชาเดิมหรื อวิชาอื่นแทนได้ และให้
นับหน่วยกิตที่สอบตกเป็ นตัวหารด้วย
๑๓.๒ กรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนวิชาซํ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรื อเรี ยน
วิชาที่ระบุไว้ในหลักสู ตรที่เทียบเท่า ให้นบั หน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้ง
แรกเท่านั้น
ข้อ ๑๔ ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
๑๔.๑ มีความประพฤติดี
๑๔.๒ สอบผ่า นในรายวิ ช าต่ า งๆ ครบตามหลัก สู ต ร รวมทั้ง รายวิ ช าที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๔.๓ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า ๒.๐๐
๑๔.๔ มีระยะเวลาศึกษา ตามข้อ ๖
ข้อ ๑๕ วันสําเร็ จการศึกษากําหนด ๑๔ วัน หลังจากการสอบปลายภาควันสุ ดท้าย
ข้อ ๑๖ การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
๑๖.๑ ตาย
๑๖.๒ ลาออก
๑๖.๓ ขาดคุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา
๑๖.๔ ปฏิ บตั ิตนผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีประกาศให้พน้
สภาพการเป็ นนักศึกษา
๑๖.๕ เมื่อพ้นกําหนดเวลา ๒ สัปดาห์แรกของภาคเรี ยนแล้วยังไม่มาลงทะเบียน
เรี ยน หรื อไม่ได้มารักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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นัก ศึ ก ษาที่ พ ้น สภาพการเป็ นนัก ศึ ก ษาอาจขอคื น สถานภาพการเป็ น
นักศึกษาได้ โดยได้รับอนุมตั ิจากอธิ การบดีหรื อผูท้ ี่อธิ การบดีมอบหมาย
๑๖.๖ นัก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นครบตามที่ หลัก สู ตรกํา หนด และได้ค่ า ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐
๑๖.๗ เรี ยนครบหลักสู ตรและได้รับอนุมตั ิให้สาํ เร็ จการศึกษาตามข้อ ๑๔
๑๖.๘ มีผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑) ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้ นภาคเรี ยน
ปกติภาคเรี ยนที่ ๒ นับแต่วนั เริ่ มเข้าเรี ยน
๒) ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐ ในภาคเรี ยนปกติ
ที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ ที่ ๑๖ ที่ ๑๘ ที่ ๒๐ ที่ ๒๒ และที่ ๒๔ นับแต่วนั เริ่ มเข้าเรี ยน
๓) นักศึกษาไม่ผา่ นการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเป็ นครั้งที่ ๒
๑๖.๙ มีระยะเวลาการศึกษาเกินกําหนดเวลาตามข้อ ๖
ข้อ ๑๗ เมื่ อนักศึ กษาเรี ยนได้หน่ วยกิ ต ครบตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรแล้วและได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทําค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ ต้องอยูใ่ นระยะเวลาที่กาํ หนด ตามข้อ ๖
ข้อ ๑๘ นักศึกษาที่ทุจริ ตหรื อร่ วมทุจริ ตในการสอบรายวิชาใดให้นกั ศึกษาผูน้ ้ นั ได้รับผล
การเรี ยน F ในรายวิชานั้น และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
ข้อ ๑๙ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
๑๙.๑ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาไม่นอ้ ย
กว่า ๓.๗๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๑
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาไม่นอ้ ย
กว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๗๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๒
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ต่อเนื่ อง) สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับ
อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู งหรื อประกาศนี ยบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าไม่นอ้ ยกว่า ๓.๗๕ และ
เรี ยนครบตามหลักสู ตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๗๕ จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับ ๑
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับ
อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งหรื อประกาศนี ยบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าไม่นอ้ ยกว่า ๓.๒๕ และ
เรี ยนครบตามหลักสู ตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๒๕ จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับ ๒
๑๙.๒ สอบได้ใ นรายวิชาใดๆ ไม่ ต่ าํ กว่า “C” ตามระบบค่ าระดับ คะแนน หรื อ
ไม่ได้ “NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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๑๙.๓ มีระยะเวลาศึกษา
๑) นักศึกษามีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๔ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกัน สําหรับหลักสู ตร ๒ ปี
๒) นักศึกษามีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๘ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกัน สําหรับหลักสู ตร ๔ ปี
๓) นักศึกษามีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๑๐ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกัน สําหรับหลักสู ตร ๕ปี
๔) นักศึกษามีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๑๒ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกัน สําหรับหลักสู ตร ๖ ปี
ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่ขอยกเว้นผลการเรี ยนไม่มีสิทธิ์ ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการประจําคณะเป็ นผูอ้ นุมตั ิการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๒๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาทุ ก ระบบทุ ก ประเภท ให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ข้อ ๒๓ การประเมินผล
๒๓.๑ ให้ม หาวิ ท ยาลัย ประเมิ น การสอนของอาจารย์ผูส้ อนทุ ก ภาคการศึ ก ษา
เพื่อให้อาจารย์ผสู ้ อนพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพการสอน
๒๓.๒ ให้มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดการศึกษาทุกๆ ระยะ ๔ ปี เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนและพัฒนาหลักสู ตร
ข้อ ๒๔ ให้อธิ การบดี เป็ นผูร้ ักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอาํ นาจออกระเบียบ ประกาศ
หรื อคําสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้
ในกรณี ที่มี ปั ญหาเกี่ ย วกับ การปฏิ บตั ิ ตามข้อบัง คับ นี้ ให้อธิ การบดี มี อาํ นาจตี ความและ
วินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

พลตรี
(สนัน่ ขจรประศาสน์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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เอกสารหมายเลข 4
การกําหนดรหัสวิชาของสาขาการเงินการธนาคาร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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การกําหนดรหัสวิชา
ความหมายของเลขประจําวิชา
ความหมายของเลขรหั ส ประจํา วิ ช าในหลั ก สู ต รการเงิ น และการธนาคารบัณ ฑิ ต
ประกอบด้วยตัวอักษรโรมัน 4 ตัว และเลข 4 หลัก ซึ่ งมีความหมาย ดังนี้
ตัวอักษรโรมัน 4 ตัว
หมายถึง
หมวดวิชา
เลขตัวที่หนึ่ง
หมายถึง
ชั้นปี
เลขตัวที่สอง
หมายถึง
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ตัวที่สาม-สี่
หมายถึง
ลําดับก่อนหลัง
วิชาบังคับก่อน หมายความว่า นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาที่มีวชิ าบังคับก่อน จะต้องผ่านการเรี ยน
รายวิชาที่ระบุไว้ก่อนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิชานั้น โดยนักศึกษาจะผ่านการเรี ยนและ
ผ่านการประเมินผลวิชาบังคับก่อน โดยได้ระดับคะแนน A, B+, B , C+, C , D+ และ D

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หมู่วชิ าการเงินการธนาคาร (FINB)
หมู่วชิ าการเงินการธนาคาร ซึ่ งอยูใ่ นสาขาวิชาการเงินการธนาคาร ได้จดั ลักษณะเนื้ อหา
รายวิชาออกเป็ นดังนี้
1. การเงินและสถาบันการเงิน
(FINB_1_ _)
2. ภาษีอากร
(FINB_2_ _)
3. การลงทุน
(FINB_3_ _)
4. การวิเคราะห์ทางการเงินและการวางแผน
(FINB_4_ _)
5.
6.
7. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(FINB_8_ _)
8. โครงการพิเศษ ปั ญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษา
(FINB_9_ _)
เอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หมู่วชิ าการเงินการธนาคาร
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
FINB 1101 FINB 1101
FINB 1102 FINB 1102
FINB 1103 FINB 1103
FINB 2201 FINB 2201
FINB 2401 FINB 2401
FINB 3101 FINB 3101
FINB 3102 FINB 3102
FINB 3103 ACCT 3101
FINB 3301 FINB 3301
FINB 3401 FINB 3401
FINB 3402 FINB 3402
FINB 3403 ACCT 4401
FINB 3404 FINB 3404
FINB 4101 FINB 4101
FINB 4102 FINB 4102
FINB 4103 FINB 4103
FINB 4401 FINB 4401
FINB 4402 FINB 4402
FINB 4403 FINB 4403
FINB 4404 FINB 4404
FINB 4405 FINB 4405
FINB 4801 FINB 4801
FINB 4802 FINB 4802
FINB 4803 FINB 4803

การเงินธุ รกิจ
การเงินและการธนาคาร
สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
การภาษีอากรธุ รกิจ
การจัดการการเงิน
ตราสารอนุพนั ธ์
การวาณิ ชธนกิจ
การบัญชีธนาคาร
หลักการลงทุน
การจัดการธนาคารพาณิ ชย์
การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงิน
การจัดการสิ นเชื่อ
การเงินระหว่างประเทศ
ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน
การเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
การจัดหาเงินทุนธุ รกิจ
การวิเคราะห์หลักทรัพย์
การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางการเงินของโครงการ
การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน
การจัดการการเงินส่ วนบุคคล
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการเงินการธนาคาร
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการเงินการธนาคาร
เตรี ยมสหกิจศึกษาการเงินการธนาคาร

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(90)
5(350)
2(90)

FINB 4805
FINB 4901
FINB 4902
FINB 4903

สหกิจศึกษาการเงินการธนาคาร
สัมมนาทางการเงินการธนาคาร
การวิจยั ทางการเงินการธนาคาร
ระบบสารสนเทศทางการเงิน

6(540)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(3-2-2)

FINB 4804
FINB 4901
FINB 4902
BCOM 3202

ชื่อวิชา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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เอกสารหมายเลข 5
ผลงานทางวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ประวัติและผลงานอาจารย์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกียรติมา ศรีอดุ ม
1.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์บณั ฑิต
(การเงินการธนาคาร)
ปริ ญญาโท
ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต (ธุรกิจ
อุตสาหกรรม)
ปริ ญญาเอก
-

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนคร
เหนือ
-

1.3 ภาระงานสอน ประจําปี การศึกษา 2554
รหัสวิชา

ภาคเรียนที1่ /2554
ชื่ อวิชา

FINB 1101 การเงินธุ รกิจ
FINB 1103 สถาบันการเงินและ
ตลาดเงิน
FINB 4404 การบริ หารความเสี่ ยง
ทางการเงิน
FINB 4901 สัมมนาปั ญหาทาง
การเงินการธนาคาร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จํานวน
หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา

ปี พ.ศ.สํ าเร็จการศึกษา
2523
2541

-

ภาคเรียนที2่ /2554
ชื่อวิชา

FINB 1101 การเงินธุรกิจ
FINB 1102 การเงินการธนาคาร
FINB 3401 การจัดการธนาคาร
พาณิ ชย์
FINB 4403 การวิเคราะห์และ
ประเมินโครงการทาง
การเงิน

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

จํานวน
หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1.4 ผลงานทางวิชาการ

1.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ และงานวิจัย
ตํารา
เกียรติมา ศรี อุดม.(2548). การเงินธุรกิจ. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
_______________.(2552). สถาบันการเงินและตลาดเงิน. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม.
เอกสารประกอบการสอน
เกียรติมา ศรี อุดม. (2548). การเงินการธนาคาร. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม.
_______________. (2552). การจัดการธนาคารพาณิชย์ . กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม.
บทความทางวิชาการ
เกียรติมา ศรี อุดม. (2549). เส้ นทางสายไหมสู่ การค้ าไทยจีน.วารสารธุรกิจมหาบัณฑิต
: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. หน้า 96 - 99
_______________. (2551). การวางแผนการเงินส่ วนบุคคล.วิทยาการสาร
: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. หน้า 31 - 35
_______________. (2552). การออมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง.วิทยาการสาร
: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. หน้า 47 - 51
_______________. (2553). เงินตราของไทย.วิทยาการสาร: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
หน้า 66 - 69
งานวิจัย
เกียรติมา ศรี อุดม. (2552). การส่ งเสริมกระบวนการออมและสร้ างหลักประกันรายได้ ด้วย
วิธีการ สหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จํากัด. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม.
_______________.(2552). ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตและความพึงพอใจของนายจ้ างทีม่ ี
ต่ อบัณฑิตทีส่ ํ าเร็จการศึกษาจากหลักสู ตรบริ หารธุรกิจสาขาวิชาเงินและการ
ธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
_______________. (2553). การประเมินผลจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการธนาคาร
พาณิชย์ . กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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1.4.2 ประสบการณ์ ในการทํางาน
พ.ศ.2526-2537
พ.ศ.2537-2541
พ.ศ.2541-2546
พ.ศ.2544-2546
พ.ศ.2546- ปั จจุบนั
พ.ศ.2549-ปั จจุบนั

1.4.3 การฝึ กอบรม
มี.ค.2538
ธ.ค.2538
ก.ค.2539
พ.ย.2540
เม.ย.2541
เม.ย.2541
ส.ค. 2545
ต.ค.2547
พ.ย.2547
เม.ย. 2550
ต.ค.2550
พ.ย.2551
ต.ค.2551
เม.ย.2552
ต.ค. 2552
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อาจารย์ประจําสาขาการบัญชี โรงเรี ยนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี
อาจารย์ประจําสาขาการเงินและบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
ประธานโปรแกรมการจัดการทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประธานหลักสู ตรสาขาวิชาการเงินการธนาคาร

การพัฒนาอาจารย์ผสู ้ อนวิชาภาษีอากรธุ รกิจ กรมสรรพากร
การพัฒนาหลักสู ตรการเงิน สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
การค้าระหว่างประเทศ กรมส่ งเสริ มการส่ งออก
การนําเสนอผลงานวิจยั ทางการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาวะผูน้ าํ ในการสร้างความเข้มแข็งชุมชน สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
การประกันคุณภาพทางการศึกษาของสถาบันราชภัฏ สถาบันราชภัฏ
กลุ่มทวารวดี
การวิจยั ในชั้นเรี ยน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
การบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การวางแผนและบริ หารเชิงกลยุทธ์ รุ่ นที่ 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การลงทุนในตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เทคนิคการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นวิจยั วิชาการสู่ คณาจารย์มหาวิทยาลัย
มูลนิธิเพื่อ สถาบันการศึกษาวิชาการแห่งประเทศไทย
เงินทองต้องวางแผน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รอบรู้เรื่ องตราสารอนุพนั ธ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การวางแผนการเงินส่ วนบุคคล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
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พ.ค. 2553
ส.ค. 2553
ก.ย.2553
พ.ย.2553
ต.ค.2554
1.4.4 การศึกษาดูงาน
พ.ย. 2551
ต.ค. 2552
ส.ค. 2554

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
พื้นฐานการลงทุนในกองทุนรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พื้นฐานการลงทุนในหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เคล็ดไม่ลบั กับการลงทุนในตราสารหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
Investment Knowledge Update 2010 From Theories to Practices
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยกวางสี นอมอล สาธารณรัฐประชาชนจีน
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเรซูเมกัน ประเทศญี่ปุ่น
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย Yonsei ประเทศเกาหลี
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ประวัติและผลงานอาจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกศกมล สุ ขเกษม
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ ชื่ อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริ ญญาตรี
ศิลปศาสตร์ บณั ฑิต
(บริ หารธุ รกิจ)
ปริ ญญาโท
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
(บริ หารธุ รกิจ)
ปริ ญญาเอก
-

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รหัสวิชา

FINB 1101 การเงินธุ รกิจ

2532

-

-

2.3 ภาระงานสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรียนที1่ /2554
ชื่ อวิชา

ปี พ.ศ.สํ าเร็จการศึกษา
2524

จํานวน
หน่ วยกิต
3(3-0-6)

รหัสวิชา

ภาคเรียนที2่ /2554
ชื่อวิชา

FINB 1101 การเงินธุรกิจ

จํานวน
หน่ วยกิต
3(3-0-6)

2.4 ผลงานทางวิชาการ

2.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ และงานวิจัย
ตํารา
เกศกมล สุ ขเกษม .(2538). บริหารการเงิน.กรุ งเทพฯ : สถาบันราชภัฏจันทรเกษม.
_______________ .(2544). บัญชี 2. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์อกั ษราพิพฒั น์.
_______________ .(2548). การเงินธุรกิจ. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม .
เอกสารประกอบการสอน
เกศกมล สุ ขเกษม .(2538). บัญชีการเงิน. กรุ งเทพฯ : สถาบันราชภัฏจันทรเกษม.
_______________.(2548). หลักการลงทุน .กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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บทความทางวิชาการ
เกศกมล สุ ขเกษม. (2544). บริหารการเงินอย่างมั่นใจไร้ กงั วล.วิทยาการสาร
: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. หน้า 19 - 32
_______________. (2545). ใช้ เช็คแทนเงินสดช่ วยลดปัญหาการทุจริต.วิทยาการสาร 45
: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. หน้า 55 - 57
_______________. (2546). เตรียมความพร้ อมสํ าหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ .
วิทยาการสาร 46 : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. หน้า 20 - 25
_______________. (2551). เครดิตบูโร .วิทยาการสาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
หน้า 3 - 7
_______________. (2552). RMFและLTF ทางเลือกหนึ่งของการลงทุน . วิทยาการสาร
: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. หน้า 1 - 7
_______________. (2553). การแก้ หนีน้ อกระบบใครได้ ประโยชน์ . วิทยาการสาร
: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. หน้า 9 - 14
2.4.2 ประสบการณ์ ในการทํางาน
พ.ศ. 2527-2530
พ.ศ. 2533-2536
พ.ศ. 2535-2542
พ.ศ. 2536-2537
พ.ศ. 2539-2542
พ.ศ. 2542-2546
พ.ศ.2542-2546
พ.ศ. 2542-2546
พ.ศ. 2542-2546
พ.ศ. 2546-2547
พ.ศ. 2546-2548
พ.ศ. 2547-2548
พ.ศ. 2549
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผูจ้ ดั การห้องปฏิบตั ิการสหกรณ์
หัวหน้าภาควิชาการเงินและการบัญชี
กรรมการดําเนินงานฝ่ ายการเงิน ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ ค)
รองหัวหน้าคณะวิชาฝ่ ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
หัวหน้าฝ่ ายการเงิน สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
กรรมการโปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ ไป
รองคณบดีฝ่ายบริ หาร คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม
หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
กรรมการโปรแกรมวิชาการบริ หารธุ รกิจ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
ประธานหลักสู ตรการเงินและการธนาคาร
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
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2.4.3 การฝึ กอบรม

พ.ศ.2549 -ปั จจุบนั คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มี.ค.2538
ก.พ. 2527
มิ.ย.2527
มี.ค.2528
มี.ค.2529
ส.ค.2534
ก.ค.2539

มี.ค.2543
ส.ค.2543
ส.ค.2543
ม.ค.2544
ม.ค.2544
เม.ย.2544
ธ.ค.2544
ส.ค.2545
ก.ย.2545
ธ.ค.2545
ก.พ.2546
ส.ค.2549
ต.ค.2547

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การพัฒนาอาจารย์ผสู ้ อนวิชาภาษีอากรธุ รกิจ กรมสรรพากร
ผูส้ อนวิชาสหกรณ์ในสถานศึกษา สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
พัฒนาผูส้ อนกลุ่มวิชาบริ หารธุ รกิจวิทยาลัยชุมชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แนวการสอนวิชาการตลาด กรมการฝึ กหัดครู
วิชาบัญชี บริ หาร สหวิทยาลัยล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
ตลาดหุ น้ ในประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การอบรมเพื่อพัฒนาการสอนการวิจยั สายการบริ หารธุ รกิจและ
การจัดการสภา สถาบันราชภัฏร่ วมกับสถาบันการศึกษา
วิชาการแห่งประเทศไทย(IMET)
การสอนด้วยเกมธุ รกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน สํานักมาตรฐานการศึกษา
การจัดทําแนวทางการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ สถาบันราชภัฏ
สงขลาร่ วมกับสํานักมาตรฐานการศึกษา
การจัดการหลักสู ตรการศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลสําหรับงานวิจยั ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
มหาวิทยาลัย ธุ รกิจบัณฑิต
การเขียนและทําผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหิ ดลร่ วมกับ
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
การวางแผนและบริ หารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การจัดการเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ในการบริ หาร รุ่ นที่ 13
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
การเขียนผลงานทางวิชาการ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
สื่ อการสอนวิชาการบัญชี สมาคมนักบัญชี
การพัฒนาโปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจ สถาบันราชภัฏอุบลธานี
เศรษฐกิจประเทศไทยในมุมมองของนักลงทุน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
เพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์อาจารย์ผสู ้ อนวิชาการเงิน
(หลักสู ตรต่อเนื่อง) ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
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พ.ค.2548
ต.ค.2549
ต.ค.2551
ต.ค.2553
พ.ย.-ธ.ค.2550
ต.ค.2550

ส.ค.2551

พ.ค.2552
พ.ค.2552
ต.ค.2552
ส.ค.2553
ต.ค.2553
2.4.4 การศึกษาดูงาน
พ.ย. 2551
ต.ค. 2552
ต.ค. 2553
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์อาจารย์ผสู ้ อนวิชาการเงิน
(หลักสู ตรต่อเนื่อง) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพิม่ พูนความรู ้และประสบการณ์อาจารย์ผสู ้ อนวิชาการเงิน
(หลักสู ตรต่อเนื่อง) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์อาจารย์ผสู ้ อนวิชาการเงิน
(หลักสู ตรต่อเนื่อง) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์อาจารย์ผสู ้ อนวิชาการเงิน
(หลักสู ตรต่อเนื่อง) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสู ตรนักบริ หารสถาบันอุดมศึกษา(นบอ.) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
การฝึ กอบรมผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการขยายผลหลักสู ตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมร่ วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
การบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดินว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน สํานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เทคนิคการสอนด้วยกรณี ศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
อบรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะวิทยาการจัดการ
การสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ คณะวิทยาการ
จัดการ
การวิจยั พัฒนาและการขอผลงานโดยใช้ผลงานวิจยั คณะ
วิทยาการจัดการ
อบรมผูส้ อนรายวิชาวิจยั คณะวิทยาการจัดการ

ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยกวางสี นอมอล สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเรซูเมกัน ประเทศญี่ปุ่น
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยนันยาง ประเทศสิ งคโปร์
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
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ส.ค. 2554

ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย Yonsei ประเทศเกาหลี

ประวัติและผลงานอาจารย์

3. นางสาวอาจารีย์ ประจวบเหมาะ
3.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

ชื่ อปริญญา (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน
บช.บ.(การเงิน)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บธ.ม.(การจัดการ)
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
-

3.3 ภาระงานสอน ประจําปี การศึกษา 2554
รหัสวิชา

ภาคเรียนที1่ /2554
ชื่อวิชา

GESO1105 ธุ รกิจสําหรับชิวิต
ประจําวัน
MNGT3105 การจัดการผลิตและการ
ดําเนินงาน
MNGT3202 การเจรจาต่อรองทาง
ธุรกิจ

จํานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา

ปี พ.ศ.สํ าเร็จการศึกษา
2536
2542
-

ภาคเรียนที2่ /2554
ชื่อวิชา

GESO1105 ธุรกิจสําหรับ
ชีวติ ประจําวัน
MNGT3105 การจัดการผลิตและ
การดําเนิ นงาน

จํานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3.4 ผลงานทางวิชาการ

3.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ และงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน
อาจารี ย ์ ประจวบเหมาะ.(2554). การเจรจาต่ อรองทางธุรกิจ, เอกสารประกอบการสอน.
กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
อาจารี ย ์ ประจวบเหมาะและคณะ.(2554). ธุรกิจสํ าหรับชี วติ ประจําวัน,เอกสารประกอบการสอน.
กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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งานวิจัย
อาจารี ย ์ ประจวบเหมาะ. (2551). การพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยสื่ อวิดิทศั น์ สําหรับนักศึกษากลุ่ม
101 วิชา การเป็ นผู้ประกอบการ,กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
__________________ .(2552) .การพัฒนารู ปแบบการเรียนรู้โดยใช้ กรณีศึกษาและการแสดงบทบาท
สมมติ รายวิชา การเจรจาต่ อรองทางธุรกิจ ,กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
___________________ .(2553). การพัฒนาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้
แบบร่ วมมือร่ วมใจ ,กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
อาจารี ย ์ ประจวบเหมาะและคณะ. (2554) . การศึกษารูปแบบการจัดการความรู้บนเว็บ กรณีศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม.
__________________ .(2554) .การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ีต่อการจัดระบบการเรียนสอน
หลักสู ตรการจัดการทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,
กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
3.4.2 ประสบการณ์ ในการทํางาน
พ.ศ.2537
พ.ศ.2538
พ.ศ.2544
พ.ศ.2548
พ.ศ.2548
พ.ศ.2548
พ.ศ.2549
พ.ศ.2549
พ.ศ.2551
พ.ศ.2551-ปั จจุบนั
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เจ้าหน้าที่บริ หารงานบุคคล บริ ษทั เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จํากัด
เจ้าหน้าที่บญั ชีเงินสด บริ ษทั กรี ไทย คอนสตรั๊คชัน่ จํากัด
ผูจ้ ดั การแผนกทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริ ษทั เชียร์
วิทยากรพิเศษ ระดับ ปวช.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน
กรุ งเทพมหานคร เขต 3
วิทยากรพิเศษ ระดับ ปวส. วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
จรัลสนิทวงศ์
อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร
อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อาจารย์พิเศษ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หลักสู ตรสาขาวิชา
การจัดการทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
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3.4.3 การฝึ กอบรม
มี.ค.2545
ต.ค.2547
ก.ค.2547
มิ.ย.2548
ต.ค.2551

พ.ค.2552
พ.ค.2552
ต.ค.2552
ส.ค.2553
ส.ค.2553

ต.ค.2553

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสู ตร ISO9000-2000 Internal Audit Training Course
บริ ษทั เทคโน กรี น เมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด
หลักสู ตรการวิเคราะห์ลายเซ็น สถาบันพยากรณ์ศาสตร์ โรงแรม
ดุสิตเพลส
หลักสู ตรเคล็ดลับความรํ่ารวยที่ยงั่ ยืน ห้องปิ ติมหาการุ ญ 2000 ศูนย์
ฝึ กอบรมงานอภิบาลบ้านผูห้ ว่านอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ
หลักสู ตร Break Through New Business with ERP & APS
บริ ษทั เอ็ม โฟกัส จํากัด
หลักสู ตรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
ระดับต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. ศูนย์นวัตกรรมระบบ
สํานักวิจยั และบริ การ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคนิคการสอนด้วยกรณี ศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
อบรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะวิทยาการจัดการ
การสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ คณะวิทยาการจัดการ
การวิจยั พัฒนาและการขอผลงานโดยใช้ผลงานวิจยั คณะวิทยาการ
จัดการ
หัวข้อ อัตลักษณ์ของบัณฑิตอุดมคติไทยที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมสัมมนาผูบ้ ริ หารระดับสู งเครื อข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขต
ภาคกลางเพื่อพัฒนา
บัณฑิตอุดมคติไทย โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่
อบรมผูส้ อนรายวิชาวิจยั คณะวิทยาการจัดการ
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4. นายสิ ริพฒ
ั น์ เสวิกลุ
4.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

ประวัติและผลงานอาจารย์
อาจารย์

ชื่ อปริญญา (สาขาวิชา)
มนุษยศาสตร์
(โฆษณาและประชาสัมพันธ์)
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
(การจัดการองค์การ)
-

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย
มหาวิทยาลัยอีสเทริ น
เอเชีย
-

4.3 ภาระงานสอน ประจําปี การศึกษา 2554
รหัสวิชา

ภาคเรียนที1่ /2554
ชื่อวิชา

MNGT 3303 สภาพแวดล้อมทาง
ธุ รกิจระหว่างประเทศ
MNGT 3901 ระเบียบวิธีวจิ ยั
ทางธุ รกิจ
MNGT 4104 การจัดการเชิงกลยุทธ์

จํานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา

ปี พ.ศ.สํ าเร็จการศึกษา
2536
2542
-

ภาคเรียนที2่ /2554
ชื่อวิชา

MNGT3901 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทาง
ธุรกิจ
MNGT4104 การจัดการเชิงกลยุทธ์

จํานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

4.4 ผลงานทางวิชาการ

4.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ และงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน
สิ ริพฒั น์ เสวิกุลและคณะ.(2554). ระเบียบวิธีวจิ ัยทางธุรกิจ. เอกสารประกอบการสอน.
: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
งานวิจัย
สิ ริพฒั น์ เสวิกุล. (2553). ประสิ ทธิภาพในการเรี ยนของนักศึกษาวิชาสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ
ระหว่ างประเทศ .กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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4.4.2 ประสบการณ์ ในการทํางาน
พ.ศ. 2537-2540
พ.ศ.2545-2551
พ.ศ. 2551-ปั จจุบนั

4.4.3 การฝึ กอบรม
พ.ค.2551

พ.ค.2552
ต.ค.2552
ส.ค.2553
ต.ค.2553
พ.ค.2554

4.4.4 การศึกษาดูงาน
ต.ค. 2553
ส.ค. 2554

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พนักงานฝ่ ายสํานักผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั อะโรเมติกส์
ประเทศไทย จํากัด(มหาชน)
อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หลักสู ตรสาขาวิชา
การจัดการทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการระดับต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
ศูนย์นวัตกรรมระบบ สํานักวิจยั และบริ การ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
อบรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะวิทยาการจัดการ
การสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ คณะวิทยาการ
จัดการ
การวิจยั พัฒนาและการขอผลงานโดยใช้ผลงานวิจยั คณะ
วิทยาการจัดการ
อบรมผูส้ อนรายวิชาวิจยั คณะวิทยาการจัดการ
เข้าร่ วมหลักสู ตรฝึ กอบรม “ผูป้ ระเมินคุณภาพภายใน
หลักสู ตรที่ 1 : สําหรับผูท้ ี่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยนันยาง ประเทศสิ งคโปร์
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย Yonsei ประเทศเกาหลี
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ประวัติและผลงานอาจารย์
5. นางสาวอลิสา ประมวลเจริญกิจ
5.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

ชื่ อปริญญา (สาขาวิชา)
วท.บ.
(เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์)
บธ.ม.
(การเงิน)
-

ชื่อสถาบัน
ปี พ.ศ.สํ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2536
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริ หารศาสตร์
-

5.3 ภาระงานสอน ประจําปี การศึกษา 2554
รหัสวิชา
FINB1101
FINB3402
FINB4405

ภาคเรียนที1่ /2554
ชื่อวิชา

การเงินธุ รกิจ
การวางแผนและ
ควบคุมทางการเงิน
การบริ หารการเงิน
บุคคล

จํานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
FINB1101
FINB3403

3(3-0-6)

FINB4402

2544
-

ภาคเรียนที2่ /2554
ชื่อวิชา
การเงินธุรกิจ
การวิเคราะห์
งบการเงิน
การวิเคราะห์
หลักทรัพย์

5.4 ผลงานทางวิชาการ

จํานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

5.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ และงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน
อลิสา ประมวลเจริ ญกิจ.(2554). การวางแผนและควบคุมทางการเงิน . เอกสารประกอบ
การสอน.กรุ งเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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งานวิจัย
อลิสา ประมวลเจริ ญกิจ .(2552). ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจจากการ
สรุ ปเนือ้ หาโดยใช้ แบบแผนผังแนวความคิดหลังเรียนวิชาการเงินธุรกิจ .กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
___________________. (2553). การใช้ ชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
บทความทางวิชาการ
อลิสา ประมวเจริ ญกิจ. (2553). การใช้ ชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. จันทรเกษมสาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
หน้า 43 - 48
5.4.2 ประสบการณ์ ในการทํางาน
พ.ศ. 2537-2540
พ.ศ.2545-2551
พ.ศ. 2551-ปั จจุบนั

5.4.3 การฝึ กอบรม
พ.ค.2550
พ.ค.2551

พ.ค.2552
ต.ค.2552
ส.ค.2553

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พนักงานฝ่ ายเงินทุน บริ ษทั เงินหลักทรัพย์ ไอทีเอฟ จํากัด (มหาชน)
อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หลักสู ตรการเงินการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรการเป็ นผูป้ ระกอบการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสู ตรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
ระดับต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. ศูนย์นวัตกรรมระบบ
สํานักวิจยั และบริ การ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อบรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะวิทยาการจัดการ
การสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ คณะวิทยาการจัดการ
การวิจยั พัฒนาและการขอผลงานโดยใช้ผลงานวิจยั คณะวิทยาการ
จัดการ
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5.4.4 การฝึ กอบรม
ต.ค. 2553
ส.ค. 2554

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยนันยาง ประเทศสิ งคโปร์
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย Yonsei ประเทศเกาหลี

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

