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แผน ก แบบ ก2  ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
แผน ข    ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
  

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาโท  
5.2 ภาษาท่ีใช  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
5.3 การรับเขาศึกษา  รับนิสิตไทยและนิสิตตางชาติ 
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
สถานภาพของหลักสูตร 

- หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 
- ปรับปรุงจากหลักสูตรชื่อ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต 
- เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2555 
- ปรับปรุงครั้งสุดทายเม่ือปการศึกษา - 

การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 

6/2560  เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม  ครั้งท่ี  ...................
เม่ือวันท่ี ......... เดือน........... พ.ศ. .............. 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ป พ.ศ. 2560  
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  
(1) นักวิชาการการเงินของภาครัฐ 
(2) ผูบริหารการเงินในภาคเอกชน 
(3) นายหนาคาหลักทรัพย  
(4) นักวิเคราะหหลักทรัพย  
(5) ผูประเมินมูลคาทางการเงิน 
(6) ครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา สาขาการเงิน 
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     9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ลําดับ 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก   

สถาบัน ป พ.ศ. 

1. 3-1005-02254-

66-5 

รอง

ศาสตราจารย 

นายภัทรกิตติ์  เนติ

นิยม 

พณ.บ. 

เกียรตินิยมอันดับ

หนึ่ง  

การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2536 

    พบ.ม การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2540 

    
Ph.D. Banking and Finance University of Queensland, Australia 2546 

2. 3-2010-0002-

1125 

อาจารย นายณัฐวุฒิ  คูวัฒน

เธียรชัย 

B.C.A. Money and Finance Victoria University of Wellington, 

New Zealand 

2546 

    M.C.A. 1st Honor (Money and 

Finance) 

Victoria University of Wellington, 

New Zealand 

2548 

    D.B.A. Applied Finance Southern Cross University, Australia 2554 
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ลําดับ 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา สําเรจ็การศึกษาจาก   

สถาบัน ป พ.ศ. 

3. 3-1020-0221-

03003 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางสุรางค เห็น

สวาง 

บช.บ การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2528 

    บธ.ม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531 

    D.B.A. Finance สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2544 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

เฉพาะในสถาบัน คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  บางเขน 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ประกอบดวย ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร 

บรูไน กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดยจะมีการรวมมือกันอยางใกลชิดทางดานความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม  

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) กําหนดความรวมมืออยางสมบูรณในป 

2563 (ค.ศ.2020) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนท่ีได ดําเนินการอยูแลวใหลึก

และกวางข้ึน ซ่ึงจะดําเนินการไปพรอมๆ กับเปาหมายอีก 2 ดาน ไดแก การเปนประชาคมแหงความม่ันคง (ASEAN 

Security Community : ASC) และประชาคมทางสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community : 

ASCC) เพ่ือมุงหวังใหอาเซียนเปนประชาคมเดียวกันอยางสมบูรณแบบท้ังดาน เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม 

ตามวิสัยทัศนของอาเซียนป ค.ศ. 2020 (ASEAN Vision 2020) ท่ีผูนําอาเซียนไดประกาศจุดยืนรวมกันในการผลักดัน

ใหอาเซียนเปนหุนสวน ในการพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง (Partnership in Dynamic Development) ภายในป ค.ศ.2020 

การจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) เขตการลงทุนของอาเซียน (ASEAN 
Investment Area : AIA) การเปดเสรีการคาบริการตามกรอบความตกลงเปดเสรีดานการคาบริการของอาเซียน 
(ASEAN Framework Agreement on Trade in Services : AFAS) รวมท้ังความรวมมือดานอ่ืนๆ เชน อุตสาหกรรม 
การทองเท่ียว ธุรกิจการบริการและการเงิน 

ธุรกิจบริการ เชน การธนาคาร ประกันภัย จัดอยูในความตกลงการคาบริการอาเซียน "AFAST" (ASEAN 

Framework Agreement on Services) ซ่ึงไทยเปดเสรีอยางมีพัฒนาการท่ีสูงข้ึน ในธุรกิจบริการ 100 สาขา และเพ่ิม

สัดสวนหุนในนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจบริการไดสัดสวนไมเกิน 70% จากเดิม 49% ถือเปนการสงสัญญาณวา อาเซียน

มีพัฒนาการท่ีสูงข้ึนตามลําดับ สวนประเด็นการเคลื่อนยายทุนเสรีนั้น ธนาคารแหงประเทศไทยไมไดควบคุม การไหล

เขา-ออกของเงินตรา ถือเปนการใหความคุมครองการเคลื่อนยายเงินทุนเสรีเทียบเทากันหมดในอาเซียน  การประกาศ

จัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) โดยมีวัตถุประสงครวมกันท่ีจะขจัดอุปสรรคทาง

การคาภายในกลุมใหหมดสิ้น ท้ังดานภาษีและไมใชภาษีภายในป 2553-2558 ขณะนี้กลุมอาเซียนไดบรรลุเปาหมาย 

AFTA ในระดับหนึ่งแลว โดยสินคาเกือบท้ังหมด (99.6%) ของประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศ มีอัตราภาษีศุลกากร

ลดลงเปนลําดับ ปจจุบันอยูในระดับเฉลี่ยประมาณ 2.39% สงผลใหการคาขายภายในกลุมเฟองฟู โดยเฉพาะอยางยิ่ง

สําหรับประเทศไทย อาเซียนกาวเปนตลาดสงออกอันดับ 1 ของไทยนับตั้งแตป 2545 เปนตนมา 

ในดานความรวมมือดานการเงิน – ในป 2546 อาเซียนไดจัดทํา Roadmap เพ่ือ สงเสริมความรวมมือดาน
การเงิน ซ่ึงครอบคลุม 4 ดาน ไดแก (1) การพัฒนาตลาดทุน (2) การเปดเสรีบริการทางการเงิน (3) การเปดเสรีบัญชีทุน 
(capital account) และ (4) ความรวมมือเก่ียวกับเงินสกุลอาเซียน การดําเนินการเหลานี้จะชวยสนับสนุนการคาและ
การลงทุนของ อาเซียนตอไป 
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในชวงหลายทศวรรษท่ีผานมา ไดกอใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยอยางมากมาย  การเปดรับคานิยมและวัฒนธรรมตางประเทศ 
นําไปสูความเปนวัตถุนิยมในสังคมท่ีเพ่ิมมากข้ึน ขณะท่ีการตระหนักถึงคุณคาแหงการออมถูกคุกคามจากเครื่องมือทาง
การเงินในรูปแบบตางๆ อาทิ บัตรเครดิต หรือบัตรเงินสด แมวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะนํามาซ่ึงความตองการ
นักการเงินมืออาชีพ (Professional in Finance) อยางมากมาย อยางไรก็ตามในสวนยอยของตลาด (Niche Market) 
ไดปรากฏรูปแบบท่ีหลากหลายของการปฏิบัติหนาท่ีของนักการเงิน เฉพาะอยางยิ่งการเงินประยุกตท่ีพัฒนาเพ่ือ
ตอบสนองความตองการตลาดสวนยอย โดยตรง  

การสนับสนุนใหประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนท่ีมีตนทุนอยางเหมาะสม จะชวยยกระดับคุณภาพ
ชีวิต เพราะการกอหนี้นอกระบบจะทําใหผูกูประสบกับปญหาทางเศรษฐกิจ ซ่ึงนําไปสูปญหาดานสังคมในท่ีสุด อยางไรก็
ตามสัดสวนของนักการเงินท่ีมีความเชี่ยวชาญของประเทศไทยเม่ือเทียบกับจํานวนประชากรมีสัดสวนท่ีต่ํามากเม่ือ
เปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว  
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพทางการเงิน เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยใหมีความเขมแข็งจากฐานราก สนับสนุนกลไกตางๆ ของภาครัฐใหสามารถผลักดันมาตรการตางๆ ท่ีจะ
ชวยพัฒนาระบบการเงินภาคบริการใหดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในการพัฒนาหลักสูตรท่ี
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสายวิชาชีพทางการเงิน จําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและมีความ
ยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจของประเทศ และเศรษฐกิจโลก โดยมุงหวังการผลิต
บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถในสาขาวิชาชีพทางการเงิน พรอมตอการปฏิบัติหนาท่ีในองคกรภาครัฐและเอกชน 
ปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเปนไปตามนโยบาย วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีมุงสู
ความเปนเลิศในดานวิชาการและการวิจัย พัฒนาความรูใหเกิดความเจริญงอกงาม ชี้นําทิศทางของสังคม และการผลิต
บัณฑิตท่ีมีปญญาและมีจิตสํานึกตอสวนรวม 

 
12.2 ความเกีย่วของกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีปรัชญาการดําเนินงาน โดยเปนสถาบันท่ีมีปณิธานมุงม่ัน ในการสั่งสมเสาะ

แสวงหา และพัฒนาความรูใหเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญา ท่ีเพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม 

ตลอดจนเปนผูชี้นําทิศทางสืบทอดเจตนารมณท่ีดีของสังคม เพ่ือความคงอยู ความเจริญ และความเปนอารยะของชาต ิ

ท้ังนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนดวิสัยทัศนสําหรับการเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความเปนเลิศทางวิชาการระดับ

นานาชาติ มีผลงานเปนท่ียอมรับในมาตรฐานสากล เปนแกนนําในการระดมภูมิปญญา เพ่ือพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

และใหมีอํานาจตอรองในประชาคมโลก  

ดวยเหตุดังกลาวขางตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงมีพันธกิจ สะสมภูมิปญญา สรางและพัฒนาองค

ความรูท่ีหลากหลาย สรางคนท่ีมีปญญา รูเหตุรูผล อยูในคุณธรรม และมีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ตลอดจนสรางผลงานท่ีมี

มาตรฐานสามารถแขงขันไดในตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิ ภาพ รวมพัฒนา

กับชุมชน และรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือใหเปนกลไกสําคัญในการนําประเทศไปสูความผาสุกและม่ันคง 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต ไดรับการพัฒนาโดยคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ 
และผูเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพทางการเงิน เพ่ือมุงหวังใหตอบสนองตอผลกระทบจากสถานการณปจจุบันของประเทศไทย 
ซ่ึงมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่อง การผลิตของบัณฑิตท่ีมีทักษะ 
ความรู สงเสริมการสรางวัฒนธรรมการใหบริการแกสังคมอยางซ่ือสัตย โดยไมมุงเนนแตเพียงการสรางความม่ังค่ังสวนตน 
ซ่ือสัตยตอวิชาชีพและปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานไดอยางมีความสามารถ เพ่ือใหพัฒนาศักยภาพของตนไปสูการเปนนัก
บริหารระดับสูง อันเปนการตอบสนองตอปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี
เปาหมายของผลผลิต คือ นักการเงินผูปฏิบัติงาน และนักการเงินผูเชี่ยวชาญท่ีปรึกษา ซ่ึงสามารถปฏิบัติงานไดท้ังองคกร 
ภาครัฐและเอกชนท้ังในตลาดการเงิน ตลาดทุน ท่ีครอบคลุมท้ังตลาดการเงินภายในประเทศและตลาดการเงินระหวาง
ประเทศ 
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
(เชน รายวิชาท่ีเปดสอนเพ่ือใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 ไมมี 
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 
 ไมมี 
13.3 การบริหารจัดการ 
 ไมมี 

  

 

8 



มคอ.2 

 
หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา  

ผลิตมหาบัณฑิตทางการเงินท่ีเปนผูมีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหนาท่ีในสาย
วิชาชีพทางการเงิน มีความสามารถในการคิดวิเคราะหปญหาตามปจจัยแวดลอมภายนอกและภายในองคกร โดยให
ความสําคัญตอคุณภาพชีวิต และคุณคาของมนุษยอยางเทาเทียมกัน มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ และ
สามารถพัฒนาความรูไดอยางตอเนื่อง 
     1.2    ความสําคัญ 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต มุงเนนการปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงเชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ในองคกร โดยการพัฒนามหาบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญท้ังการวิเคราะหเชิงปริมาณ และการบริหาร
เชิงคุณภาพ ซ่ึงความเขมแข็งขององคกรภาครัฐและภาคเอกชนจะเปนรากฐานท่ีสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศใหมีความเขมแข็ง และสามารถเติบโตไดอยางม่ันคง  

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.3.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูในสาขาวิชาชีพทางการเงิน และสามารถคิดอยางเปนระบบ มี

เหตุผล มีวิจารณญาณ และแกปญหาอยางสรางสรรค มีฐานคิดและทักษะ ในการจัดทํานโยบาย วางแผนเชิงยุทธศาสตร 
และสามารถปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูปฏิบัติงานและผูเชี่ยวชาญท่ีปรึกษาในระยะยาว โดยใชการวิจัยเปนฐาน เพ่ือ
ประโยชนในการพัฒนาระบบการเงินของประเทศ 

1.3.2 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย มีความ
รับผิดชอบ และมีความเอ้ืออาทร 

1.3.3 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหมีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีภาวะผูนํา สื่อสารและการใชเทคโนโลยี  
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถทํางานเปนทีมกับสหวิชาชีพ 

1.3.4 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรู สนใจใฝรูและสามารถพัฒนาตนเอง และสังคมไดอยางตอเนื่อง 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
เพ่ือบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของหลักสูตร แผนการพัฒนาหลักสูตร กลยุทธ และตัวชี้วัดความสําเร็จ

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

แผนพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนีช้ีวัด 
-  ปรับปรุงหลักสูตรให

สอดคลองกับหลักสูตร
วิชาชีพทางการเงิน เชน 
CFA และ CFP 

- การเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใน
สาขาวิชาชีพ ท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพทางการเงิน 
เขามารวมเปนวิทยากรในการสอน 
และใหคําแนะนําในการพัฒนา เนื้อหา
ในรายวิชา  

- จํานวนวทิยากรภายนอก
ท่ีมีใบอนุญาต ในสาขา
วิชาชีพทางการเงิน 

- จํานวนขอเสนอแนะของ
วิทยากรภายนอกท่ีไดรับ
การปฏิบัติ 

- ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความ
ตองการของสังคม และ

- จัดตั้งคณะกรรมการจัดทําเกณฑและ
ติดตามประเมินผลประกันคุณภาพ 
โดยมีกรรมการภายนอก ซ่ึงเปน

- รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการจัดทํา
เกณฑและติดตาม

9 



มคอ.2 

 
แผนพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนีช้ีวัด 
การเปลี่ยนแปลง 
สภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจท้ังในและ
ตางประเทศ 

ผูปฏิบัติงานในสายวิชาชีพการเงิน ประเมินผลประกัน
คุณภาพ 

- รายงานผลสํารวจความ
พึงพอใจในทักษะ 
ความรู ความสามารถใน
การทํางานของ
มหาบัณฑิต  

- พัฒนาบุคลากรดานการ
เรียนการสอนและบริการ
วิชาการใหมีประสบการณ
จากการนําความรูทางการ
เงินไปปฎิบัติงานจริง 

- จัดงบประมาณสนับสนุนอาจารยให
ทํางานบริการวิชาการ โดยใชกลไก
ของสํานักงานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึง
เชื่อมโยงกับการบูรณาการระหวาง
การปฏิบัติงานในสายวิชาชีพและ
การศึกษา 

- รายงานผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของนิสิต
ในรายวิชาการใหบริการ
วิชาการแกสังคม 

- ปริมาณงานบริการ
วิชาการตออาจารยใน
หลักสูตร 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ 

                 ระบบทวิภาค  
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

ไมมี 
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ไมมี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน 
 นอกวัน-เวลาราชการ เปดการเรียนการสอน วันเสาร เวลา 9.00-20.00 น. 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม 
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

    1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
    2) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย     
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา  
อาจมีพ้ืนฐานการเรียนรูในดานการคํานวณไมดีสําหรับผูจบการศึกษาในสายสังคมศาสตร ขณะท่ีผูจบในสาย

วิทยาศาสตรมักมีปญหาการใชภาษาอังกฤษในการอานหนังสือประกอบการเรียนการสอนในสายวิชาชีพทางการเงิน ซ่ึง
สวนใหญเปนภาษาอังกฤษ รวมท้ังอาจมีทักษะและความสามารถท่ีแตกตางกันเนื่องจากเปนหลักสูตรท่ีรับผูจบการศึกษา
ในทุกสาขาวิชา 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3  

ดําเนินการจัดการอบรมหรือใหลงทะเบียนเรียนเพ่ือปรับพ้ืนฐานกอนเริ่มภาคการศึกษาแรกเขา สําหรับผูมี
พ้ืนฐานการเรียนรูดานการคํานวณ หรือทักษะภาษาอังกฤษท่ีไมเพียงพอ 

2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ป  
 

 2.5.1 แผน ก แบบ ก 2 
 

ปการศึกษา ปท่ี 1 ปท่ี 2 รวม จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะจบการศึกษา 

2560 10 - 10 คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตรป
ละ 10 คน เริ่มจบปการศึกษา 2562 2561 10 10 20 

2562 10 10 20 

2563 10 10 20 

2564 10 10 20 
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2.5.2 แผน ข 

 

ปการศึกษา ปท่ี 1 ปท่ี 2 รวม จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะจบการศึกษา 

2560 23 - 23 คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตรป
ละ 23 คน เริ่มจบปการศึกษา 2562 2561 23 23 46 

2562 23 23 46 
2563 23 23 46 
2564 23 23 46 

 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  

    2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนวย: ลานบาท) 

รายละเอียดรายรับ ปงบประมาณ  
 
 2560 2561 2562 2563 2564 

คาลงทะเบียน (เหมาจาย) 12.87 25.74 25.74 25.74 25.74 

รวมรายรับ (ลานบาท) 12.87 25.74 25.74 25.74 25.74 
 

2.6.2. งบประมาณรายจาย (หนวย: ลานบาท) 

หมวดคาใชจาย 
ปงบประมาณ  

 2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 1.80 2.00 2.10 2.20 2.40 

2. งบดําเนินงาน  9.00 18.00 18.00 18.50 18.50 

3. งบลงทุน 0.30 0.30 0.50 0.50 0.50 

3. งบรายจายอ่ืน 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

รวม 12.10 22.30 22.60 23.20 23.40 

จํานวนนิสิต 33 66 66 66 66 

คาใชจายตอหัวนิสิต (ลบ.) 0.37 0.34 0.34 0.34 0.34 
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2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรยีนและการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)  
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
  

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
  3.1.1 หลักสูตร  

3.1.1 แผน ก แบบ ก2    

3.1.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

3.1.1.2 โครงสรางหลักสูตร    

ก. วิชาเอก  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

  - สัมมนา   2 หนวยกิต 
  - วิชาเอกบังคับ   18 หนวยกิต 
 - วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

    ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
3.1.1.3 รายวิชา     

ก. วิชาเอก  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
      -  สัมมนา   2 หนวยกิต 
 01135597  สัมมนา           1,1 
                (Seminar)    

-  วิชาเอกบังคับ     18 หนวยกิต 
 01135511 การเงินสําหรับธุรกิจ  3(3-0-6) 

                (Corporate Finance)   

 01135513 สภาพแวดลอมทางกฎหมายสําหรับนักการเงิน 3(3-0-6) 
                (Legal Environment for Financier)  
 01135514 การติดตอสื่อสารทางการเงิน 3(3-0-6) 
                (Financial Communication)    

 01135531** การบริหารความเสีย่งทางการเงิน  3(3-0-6) 
                 (Financial  Risk  Management)   

 01135534* แบบจําลองทางการเงิน  3(3-0-6) 
                 (Financial Modeling)   
 01135541  การเงินเพ่ือธุรกรรมระหวางประเทศ 3(3-0-6) 
                  (Finance for International Transactions)  
-  วิชาเอกเลือก                   ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
                           01135512  สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจสําหรับการเงิน  3(3-0-6) 
                                           (Economic Environment for Finance)   
 01135521  การควบคุมทางการเงินและธรรมาภิบาล         3(3-0-6) 
                 (Financial Control and Governance) 
 01135522**การวิเคราะหทางการเงินและแผนยุทธศาสตร  3(3-0-6) 
       (Financial Analysis and Strategic Planning)   
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 01135532** วิศวกรรมการเงินประยุกต  3(3-0-6) 
                  (Applied Financial Engineering)   
 01135533** การลงทุนเพ่ือกระจายความเสี่ยง   3(3-0-6) 
                  (Investments for Risk Diversification)   
 01135551   การบริหารสถาบันการเงิน  3(3-0-6) 
                  (Financial Institution Management)   
 01135552*  การบรหิารความมั่งคั่ง    3(3-0-6) 
                  (Wealth Management)   
 01135561   การบริหารมูลคาทรพัยสิน  3(3-0-6) 
                  (Asset  Valuation Management)   
 01135596   เรื่องเฉพาะทางการเงิน     1-3 
                  (Selected Topics in Finance)   
 01135598   ปญหาพิเศษ     1-3 
                  (Special Problems)   
ข. วิทยานิพนธ                                                  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
 01135599 วิทยานิพนธ     1-12 
                (Thesis)   
เง่ือนไขเพ่ิมเติม ใหนิสิตทุกคนเรียนรายวิชาตอไปนี้โดยไมนับหนวยกิต  2(1-2-3) 
 01135515  การใหบริการวิชาการทางการเงินแกสังคม   
                (Financial Service for Society)   

  

*เปดรายวิชาใหม 
**ปรับปรุงรายวิชา 
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3.1.2   แผน ข    

3.1.2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

3.1.2.2 โครงสรางหลักสูตร    

ก. วิชาเอก  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

- สัมมนา   2 หนวยกิต 
- วิชาเอกบังคับ   18 หนวยกิต 

      - วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
      ข. การศึกษาคนควาอิสระ  6 หนวยกิต 
3.1.2.3 รายวิชา     

ก. วิชาเอก  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
- สัมมนา   2 หนวยกิต 

 01135597  สัมมนา          1,1 
                (Seminar)    

      -  วิชาเอกบังคับ     18  หนวยกิต 
 01135511 การเงินสําหรับธุรกิจ  3(3-0-6) 

                (Corporate Finance)   

 01135513 สภาพแวดลอมทางกฎหมายสําหรับนักการเงิน 3(3-0-6) 
                (Legal Environment for Financier)  
 01135514 การติดตอสื่อสารทางการเงิน 3(3-0-6) 
                (Financial Communication)    

 01135531** การบริหารความเสีย่งทางการเงิน     3(3-0-6) 
                 (Financial  Risk  Management)   

 01135534*  แบบจําลองทางการเงิน  3(3-0-6) 
                 (Financial Modeling)   
 01135541   การเงินเพ่ือธุรกรรมระหวางประเทศ     3(3-0-6) 
                   (Finance for International Transactions)   
       -  วิชาเอกเลือก                   ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
                           01135512  สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจสําหรับการเงิน  3(3-0-6) 
                                           (Economic Environment for Finance)   

                 01135521  การควบคุมทางการเงินและธรรมาภิบาล  3(3-0-6) 
                                          (Financial Control and Governance)   
 01135522**การวิเคราะหทางการเงินและแผนยุทธศาสตร     3(3-0-6) 
       (Financial Analysis and Strategic Planning)   
 01135532** วิศวกรรมการเงินประยุกต     3(3-0-6) 
                  (Applied Financial Engineering)   
 01135533** การลงทุนเพ่ือกระจายความเสี่ยง      3(3-0-6) 
                  (Investments for Risk Diversification)   
 01135551   การบริหารสถาบันนักการเงิน     3(3-0-6) 
                  (Financial Institution Management)   
    
    

  

*เปดรายวิชาใหม 
**ปรับปรุงรายวิชา 
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 01135552*  การบรหิารความมั่งคั่ง       3(3-0-6) 
                  (Wealth Management)   
 01135561   การบริหารมูลคาทรพัยสิน      3(3-0-6) 
                  (Asset  Valuation Management)   
 01135596   เรื่องเฉพาะทางการเงิน         1-3 
                  (Selected Topics in Finance)   
 01135598   ปญหาพิเศษ         1-3 
                  (Special Problems)   
ข. การศึกษาคนควาอิสระ    6     หนวยกิต 
 01135595   การศึกษาคนควาอิสระ          3,3 
                  (Independent Study)   
เง่ือนไขเพ่ิมเติม ใหนิสิตทุกคนเรียนรายวิชาตอไปนี้โดยไมนับหนวยกิต       2(1-2-3) 
 01135515   การใหบริการวิชาการทางการเงินแกสังคม   
                  (Financial Service for Society)   

     
 

  

*เปดรายวิชาใหม 
**ปรับปรุงรายวิชา 
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ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกอบดวยเลข 
8 หลัก มีความหมายดังนี้ 
 

เลขลําดับท่ี 1 -2 (01)   หมายถึงวิทยาเขตบางเขน 
เลขลําดับท่ี 3 -5 (135) หมายถึงสาขาวิชาการเงินประยุกต 
เลขลําดับท่ี 6 หมายถึงระดับชั้นป 
เลขลําดับท่ี 7 มีความหมายดังนี้ 
              0 หมายถึงกลุมวิชาการพัฒนาทักษะ และการพัฒนาวิชาชีพ กลุมงานวิจัย 
              1 หมายถึงกลุมวิชาทฤษฎีและการปฏิบัติทางการเงิน      
              2 หมายถึงกลุมวิชาการควบคุมทางการเงิน 
              3 หมายถึง กลุมวิชาตราสารและเครื่องมือทางการเงิน 
              4 หมายถึงกลุมวิชาการเงินระหวางประเทศ 
              5 หมายถึงกลุมวิชาสถาบันการเงิน 
              6 หมายถึงกลุมวิชาการประเมินมูลคาทรัพยสิน 
              9 หมายถึงกลุมวิชาการวิจัย การศึกษาคนควาอิสระ 
 เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ 
เลขลําดับท่ี 8 หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม 
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3.1.3 แผนการศึกษา 
3.1.3.1 ตัวอยางแผนการศึกษา  แผน ก แบบ ก 2  

                      ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 
01135511 การเงินสําหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
01135513 สภาพแวดลอมทางกฎหมายสาํหรบันักการเงิน 3(3-0-6) 
01135514 การติดตอสื่อสารทางการเงิน 3(3-0-6) 
                                                รวม 9(9-0-18) 

  

   ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 
 
 
 
 
 
    ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 

01135597 สัมมนา 1 
01135599 วิทยานิพนธ 6 
                                                รวม 7 

    ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 
01135597 สัมมนา 1 
01135599 วิทยานิพนธ 6 
                                                รวม 7 

       
      

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              01135531 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 3(3-0-6) 
              01135534 แบบจําลองทางการเงิน 3(3-0-6) 
              01135541 การเงินเพ่ือธุรกรรมระหวางประเทศ                  3(3-0-6) 
 วิชาเอกเลือก 4(  -   -  ) 
                                                รวม 13(  -  -  ) 
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3.1.3.2 ตัวอยางแผนการศึกษา  แผน ข 
                       ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 

             
 

                         
 

   ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 
 

                    
 
 
 

    ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 
01135595 การศึกษาคนควาอิสระ 3 
01135597 สัมมนา 1 
 วิชาเอกเลือก 6(  -   -  ) 
                                                รวม 10(  -   -  ) 

    ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 
01135595 การศึกษาคนควาอิสระ 3 
01135597 สัมมนา 1 
                                                รวม 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

          01135511 การเงินสําหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
          01135513 สภาพแวดลอมทางกฎหมายสาํหรบันักการเงิน 3(3-0-6) 
          01135514 การติดตอสื่อสารทางการเงิน 3(3-0-6) 
                                                รวม 9(9-0-18) 

          01135531 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 3(3-0-6) 
          01135534 แบบจําลองทางการเงิน                                 3(3-0-6) 
          01135541 การเงินเพ่ือธุรกรรมระหวางประเทศ                  3(3-0-6) 
 วิชาเอกเลือก 4(  -   -  ) 
                                                รวม 13(  -  -  ) 
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3.1.4 คําอธิบายรายวิชา  
 

01135511 การเงินสําหรับธุรกิจ 
(Corporate Finance) 

3(3-0-6) 

              การบริหารทรัพยากรการเงินของธุรกิจ การบริหารงบดุลของธุรกิจ การบริหารงบ
กําไรขาดทุนของธุรกิจ การบริหารรายการนอกงบการเงินของธุรกิจ เทคนิค วิธีการ บริหาร
ทรัพยากรการเงินของธุรกิจ กรณีศึกษา 

              Corporate financial resource management, corporate balance sheet 
management, corporate income statement management, corporate off-financial 
statement management, corporate technique and means to manage financial 
resource. Case study. 

01135512 สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจสําหรับการเงิน                                               3(3-0-6) 
(Economic Environment for Finance) 

             ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาคและเศรษฐศษสตรมหภาคตอการวางแผน และ
วิเคราะหทางการเงิน การเขาถึงแหลงขอมูล และการแปรผล เทคนิคการพยากรณเศรษฐกิจ  

 Microeconomic and macroeconomic theories to financial planning and 
analysis, access to data source and data interpretation, economic forecasting 
technique.  

01135513 สภาพแวดลอมทางกฎหมายสําหรับนักการเงิน 
(Legal Environment for Financier) 

3(3-0-6) 

              กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน กฎหมายภาษีท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีใน
สายวิชาชีพทางการเงิน 

              Private law, public law, and tax law relating to professional practice in 
finance. 

01135514 การติดตอสื่อสารทางการเงิน 
(Financial Communication) 

3(3-0-6) 

             การสรางภาพลักษณการใหบริการทางการเงิน เทคนิคการติดตอสื่อสาร การจัดทํา
แผนการตลาดเพ่ือสรางภาพลักษณ  

              Image building for financial service, communication technique, 
marketing plan for image building.  

01135515 การใหบริการวิชาการทางการเงินแกสังคม 
(Financial Service for Society) 

2(1-2-3) 

     การประยุกตความรูทางการเงินสูการปฏิบัติเพ่ือสังคม การจัดทําแผนการเงินสวน
บุคคล การบริหารเงินออมเพ่ือการเกษียณ และการจัดทําแผนธุรกิจทางการเงิน 

    Application of knowledge in finance to practice for society, personal 
financial planning, management of retirement saving and financial strategic 
planning for business. 

01135521   การควบคุมทางการเงินและธรรมาภิบาล 
(Financial Control and Governance) 

3(3-0-6) 

             การควบคุมภายใน การบริหารบัญชีเพ่ือการควบคุม การวางแผนบริหารเพ่ือการ
ควบคุม การสรางธรรมาภิบาล กลไกธรรมาภิบาล กรณีศึกษา 

             Internal control, management accounting for control, management 
planning for control, governance creation, governance mechanism. Case study. 
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01135522**   การวิเคราะหทางการเงินและแผนยุทธศาสตร  

(Financial Analysis and Strategic Planning)  
3(3-0-6) 

            การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจภายนอก การวิเคราะหสถานะทางการเงิน การ
จัดทําประมาณการ การวางแผนบริหารทรัพยากรการเงินแบบองครวม กรณีศึกษา 

            Business analysis on the external environment financial status analysis, 
budget planning, holistic financial resource management plan. Case study. 

01135531**    การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน  
(Financial  Risk  Management) 

3(3-0-6) 

            กระบวนการจัดการความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงทางการเงินและท่ีไมใชการเงิน การวัดความ
เสี่ยง การวัดสมรรถภาพเม่ือเทียบกับความเสี่ยง และการประยุกตใชตราสารอนุพันธในการ
บริหารความเสี่ยง 

            Risk management process, financial and nonfinancial risk factors, risk 
measurement, measures of risk-adjusted performance, and risk management 
applications of derivatives.  

01135532**   วิศวกรรมการเงินประยุกต  
(Applied Financial Engineering) 

3(3-0-6) 

           ตราสารอนุพันธอัตราดอกเบี้ยและสัญญาเครดิตอนุพันธ การจัดสรรเงินลงทุนและการ
ตัดสินใจท่ีเก่ียวของในการบริหารพอรตลงทุน เทคนิคข้ันสูงในการบริหารพอรตตราสารหนี้ 
เทคนิคข้ันสูงในการบริหารพอรตตราสารทุน การเงินเชิงพฤติกรรมและการบริหารความม่ังค่ัง 

           Interest rate derivative and credit derivative, asset allocation and related 
decisions in portfolio management, advanced techniques for fixed-income 
portfolio management, advanced techniques for equity portfolio management, 
behavioral finance and wealth management. 

01135533** การลงทุนเพ่ือกระจายความเสี่ยง 
(Investments for Risk Diversification) 

       3(3-0-6) 

           การลงทุนอสังหาริมทรัพยภาคเอกชน หลักทรัพยดานอสังหาริมทรัพยท่ีซ้ือขายในตลาด 
การประเมินมูลคาหุนนอกตลาด พ้ืนฐานของการลงทุนในสินคาโภคภัณฑ และการบริหารพอรต
สินทรัพยลงทุนทางเลือก 

           Private real estate investments, publicly traded real estate securities, 
private equity valuation, a primer on commodity investing, and alternative 
investments portfolio management. 

01135534* แบบจําลองทางการเงิน                                                                           3(3-0-6) 
(Financial Modeling) 

             การสรางแบบจําลองเศรษฐมิติทางการเงิน แบบจําลองตราสารหนี้ แบบจําลองการ
ประเมินมูลคาตราสารทุน และแบบจําลองการประเมินมูลคาตราสารอนุพันธ 

             Financial econometric modelling, fixed income models, equity valuation 
models, and derivative pricingmodels. 

01135541 การเงินเพ่ือธุรกรรมระหวางประเทศ 
(Finance for International Transactions) 

3(3-0-6) 

           การพยากรณอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน เครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงจากการปริวรรตเงินตรา องคการระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับธุรกรรมระหวางประเทศ 

           Exchange rate forecast, exchange rate risk, risk management tool for 
monetary circulation, and international organization active in international 
transaction.  
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01135551 การบริหารสถาบันการเงิน 

(Financial Institution Management) 
3(3-0-6) 

           ธนาคารพาณิชย สถาบันการเงินในและตางประเทศ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ การ
วางแผนยุทธศาสตรสําหรับสถาบันการเงิน การบริหารธุรกรรมของสถาบันการเงิน การควบคุม
ความเสี่ยงของสถาบันการเงิน กรณีศึกษา 

           Commercial bank, domestic and foreign financial institution, specialized 
financial institution, strategic planning for financial institution, transaction 
management in financial institution, risk control in financial institution. Case 
study.  

01135552* การบริหารความม่ังค่ัง 
(Wealth Management) 

3(3-0-6) 

            การวางแผนทางการเงินเพ่ือกําหนดเปาหมายการออม ทักษะและองคความรูเพ่ือการ
วางแผนการเงินสวนบุคคล การจัดทําแผนการเกษียณอายุ การวางแผนการลงทุนตามชวงอาย ุ

            Financial planning for saving purpose, skill and knowledge for personal 
finance planning, retirement planning, aging investment scheme. 

01135561 การบริหารมูลคาทรัพยสิน 
(Asset  Valuation Management) 

3(3-0-6) 

            สินทรัพยทางการเงิน สินทรัพยแทจริง เทคนิคและวิธีการประเมินมูลคาทรัพยสิน   
การบริหารสินทรัพยเพ่ือเพ่ิมมูลคา จรรยาบรรณวิชาชีพประเมินมูลคา กรณีศึกษา 

            Financial asset, real asset, technique and method for asset pricing, asset 
management for value creation, professional code of conduct for financial 
valuation. Case study.   

01135595   การศึกษาคนควาอิสระ  
(Independent Study) 

3 

           การศึกษาคนควาอิสระ ในหัวขอท่ีนาสนใจระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปน
รายงาน 

            Independent study on interesting topic at the master’s degree level and 
compile into a written report. 

01135596   เรื่องเฉพาะทางการเงิน 
(Selected Topics in Finance) 

1-3 

           เรื่องเฉพาะทางการเงินในระดับปริญญาโท หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการ ศึกษา 
    Selected topics in finance at the master’s degree level. Topics are 

subjected to change each semester. 
 01135597   สัมมนา 

(Seminar) 
1 

        การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางการเงินในระดับปริญญาโท 
        Presentation and discussion on interesting topics in finance at the 

master’s degree level. 
01135598   ปญหาพิเศษ 

(Special Problems) 
1-3 

            ศึกษา คนควา ทางการเงินระดับปริญญาโท แลวเรียบเรียงเปนรายงาน 
            Study and research in finance at the master’s degree level and compile 

into a written report. 
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01135599   วิทยานิพนธ  

(Thesis) 
1-12 

          วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ 
          Research at the master’s degree level and compile it into a thesis. 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย   

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร     

ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 

 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

 

1 นางเจียมจิตร ชวากร 

รองศาสตราจารย 

 พณ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2523 

M.B.A. (Business) 

Tareton State University, USA., 

2527 
3-9201-0066-5698 

งานวิจัย 

 1. นิตยสุดา ประภัทรวิมล, สุรางค 
เห็นสวาง, เจียมจิตร ชวากร. 2556. 
ความสัมพันธระหวางดัชนีชี้วัดทาง    
การเงินและการกํากับดูแลกิจการกับ
การจัด อัน ดับ เครดิตองคกรของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แห งประเทศไทย . ในรายงานการ
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุมศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 3, 14-15    กุมภาพันธ 2556, 
คลองหลวง ปทุมธานี ราชอาณาจักร
ไทย     
3. ศศิธร เน่ืองจํานง, และเจียมจิตร 
ชวากร 2556.  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
โค ร งส ร า ง เ งิน ทุ น ข อ งบ ริ ษั ท จ ด
ทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแห ง
ประเทศไทยกลุมทรัพยากร.  วารสาร
การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
2 (2), 6–14. 
4. นายกฤตยชญ ศรีสุข และเจียมจิตร 
ช ว า ก ร  2556.  ก า ร วิ จั ย ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา: หนทางสูการพัฒนา
ประเทศ ในบริบทประชาคมอาเซียน.  
ในรายงานการประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 27 
วัน ท่ี  28 กุ มภ าพั นธ  – 1 มี น าคม 
2556 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

01131595 

01131599 

01135551 

 

01135551 

01135595 

01135599 

2 นายณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย* 
อาจารย 
B.C.A. (Money and Finance) 
Victoria University of Wellington, 
New Zealand, 2546 
M.C.A.1st Honor (Money and 
Finance) 

งานแตงเรียบเรียง 
1.  หลักการประกันชีวิต, 2556 
2.  Koowattanatianchai, N. and  
Charles, M.B. (2558). An  
Extended Asset Replacement  
Model: Impacts of Taxation,  
Inflation and Technological  

01131531 

01135512 

01135532 

01135595 

01135599 

01135512 

01135531 

01135532 

01135533 

01135534 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 

 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

 

Victoria University of Wellington, 
New Zealand, 2548 
D.B.A. (Applied Finance)  
Southern Cross University, 
Australia, 2554 
3-2010-0002-1125 

Advancement on Optimal  
Asset Duration, INFOR:  
Information Systems and  
Operational Research 53(4):   
178-193.3.    

 3.Koowattanatianchai, N. and  
     Charles, M.B. (2558). A Mixed   
     Methods Approach to  
     Studying Asset Replacement  
     Decisions. International  
     Journal of Business 

Innovation and Research 9(5) 
:544-567. 
งานวิจัย 
1.  Koowattanatianchai, N. and  
Prayarach, K. (2559). How the  
ASEAN Exchanges Integration    
Affects Firms' Position on 
the ASEAN Link and Abnormal 
Returns: Evidence from 
Thailand, Journal of Economics   
and Business Research 11(1):       
58 – 82 
2.  Koowattanatianchai, K., and  
Prayarach, K. (2558).  
Determinants and Financial  
Impacts of the Position on the 
ASEAN Trading Link: ASEAN 
Integration Approach, In  
Proceedings of the Kuala  
Lumpur International  
Communication, Education,  
Language & Social Science  
Conference, October 2015,  
Kuala Lumpur, Malaysia. (ไดรบั 
รางวัล “Best Paper Award  
(Social Science)”) 

 

01135595 

01135597 

01135599 

*อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 

 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

 

3 นายภัทรกิตติ์  เนตินิยม* 

รองศาสตราจารย 

พณ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 

เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2536 

พบ.ม. (การเงิน) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 

2540 

Ph.D. (Banking and Finance) 

University of Queensland, 

Australia, 2546 
3-1005-02254-66-5 

 

งานแตงเรียบเรียง 
1. การสื่อสารทางการเงิน (Financial 
Communication), 2558 
งานวิจัย  
1. Netiniyom, P. (2558). AN 
 Empirical Investigation of 
Illiquidity Stock: A Study of 
the Stock Exchange of 
Thailand. In Proceedings of the 
3rd Global Academic Meeting, 
GAM 2015, 17-19 September, 
New York, USA, Proceedings , 17 
- 19 September 2015, New York. 
2. Netiniyom P., Hensawang S. 
and Intraprom, P. (2558). The 
Return from Training of New 
Soldier. In Proceedings of the 
International Conference on 
Management Science, 
Innovation, and Technology 
2015, 12 June 2015.  

3. Netiniyom, P. (2556). 

Institutional Investor Recognition 
on Financial Asset Tranches: A 
Study of Thai Property Sector. 
the Review of Finance and 
Banking 5(2): 129–144. 
4. ภัทรกิตติ์ เนตินิยม. 2557. 
การศึกษาตัวแปรบงช้ีพัฒนาทาง
การเงินในหลักทรัพยจดทะเบียนซึง่ถูก
ประกาศใหเปนหลักทรัพยท่ีมีการ
แลกเปลีย่นมือสูง. วารสาร
บริหารธุรกิจ นิดา 13(7): 5–29.  

01131542 

01135595 

01135513 

01135514 

01135515 

01135521 

01135541 

01135552 

01135596 

01135598 

01135599 

01135513 

01135514 

01135515 

01135521 

01135541 

01135552 

01135595 

01135596 

01135598 

01135599 

 
 
 
 

*อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 

 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

 

4 
นางสุรางค เห็นสวาง* 
ผูชวยศาสตราจารย 
บช.บ. (การบัญชี) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528 
บธ.ม.  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2531 
D.B.A. (Finance)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 
2544 
3-1020-0221-03003.  

งานวิจัย 
1. Hensawang, S.  and Phetthong, 
N. (2559). The Corporate 
Governance Announcement 
Effect: Evidence from the 
Stock Exchange of Thailand 
(SET). In Proceedings of The 7th 
International Conference on 
Business and Economics.  26-28 
July 2016, Svalbard, Norway. 
2. Hensawang, S.  (2557). 
Another Look at the Capital 
Asset Pricing Model: A 
Reexamination of the 
Empirical Evidence on the 
Stock Exchange of Thailand.  
In Proceedings of the 5th 
International Conference on 
Business and Economics.  1-3 
June 2014, Madrid, Spain. 

3.วรัญญา พรเลิศกชกร, สุรางค 
เห็นสวาง และสันติ กีระนันทน.  
2559.  ความสัมพันธของการ
กํากับดูเเล กิจการเเละตนทุน
ตัวเเทนกับมูลคาตลาดของธุรกิจ
ใน ก ลุ ม  SET1 0 0  ข อ งต ล า ด
หลักทรัพยแห งประเทศไทย .  
วารสารการ เงิน  การล งทุ น 
การตลาดและบริหารธุรกิจ 6(2): 
155–178. 

01131530 
01131531 
01131540 
01131549 
01131595 
01131599 

01135511 
01135595 
01135599 

 

 
 
 *อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 

 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

 

   4. มธุรดา ธนบุญสมบัติ, สุรางค เห็น
สวาง และสันติ กีระนันทน.  2559.  
ความสัมพันธระหวางการกํากับดูเเล
กิจการเเละตนทุนตัวเเทนกับการจัด
อันดับเครดิตองคการของบริษัทท่ีจด
ทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแห ง
ประเทศไทย.วารสารการเงิน การ
ลงทุน การตลาดและบริหารธุรกิจ 
6(2): 125–154. 
5. ปานตา ยังสังข, สุรางค เห็นสวาง, 
เจียมจิตร ชวาการ, สันติ กีระนันทน.  
2558. ความสัมพันธระหวางการ
กํากับดูแลกิจการและตนทุนตัวแทน
กับโครงสรางเงินทุนของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห ง
ประเทศไทยในกลุ มSET 100. ใน 
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร 
มหาวิทยาลัย  สุโขทัยธรรมาธิราช ครั้ง
ท่ี 5.  
6. ฆนันท  ทวีวัฒน และ สุรางค  เห็น
สวาง.  2558.  การพัฒนาเครื่องมือ
ทางการเงินท่ีใชในการประเมิน มูลคา
โครงการลงทุนสําหรับกิจการขนาด
เล็ก.  วารสารสงขลานครินทร ฉบับ
สังคมและมนุษยศาสตร 21(4): 117–
134. 
7. ดัชนีกร มีภาษี และ สุรางค เหน็
สวาง.  2556.  ปจจัยท่ีมีผลตอการ
อนุมัติสนิเชื่อและแนวทางแกไขหนี้ท่ี
ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของ
ธนาคารออมสินในจังหวัด
สุพรรณบุรี.  ในรายงานการประชุม 
 วิชาการ สาขาบริหารธุรกิจและการ
บัญชี ครั้งท่ี 1.  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 
กรุงเทพฯ. 
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   8. ณิชาภา เทียมศักดิ์ และ สุรางค เห็น
สวาง.  2556.  ปจจัยท่ีมีผลตอการ
ลงทุนในตราสารอนุพันธของนัก 
ลงทุนรายจายบริษัทเอเชีย พลัส 
จํากัด (มหาชน).  ในรายงานการ
ประชุมวิชาการ สาขา  บริหาร      
ธุรกิจและการบัญชี ครั้งท่ี 1.  คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 
9. พิริยา พีรพงศพิพัฒน และ สุรางค 
เห็นสวาง.  2556.  การเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนและความเสี่ยงขอการ
ลงทุนรวมหุนระยะยาวและ
หลักทรัพยกลุมบลูชิบในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย.  ใน
รายงานการประชุมวิชาการ สาขา
บริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งท่ี 1.  
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 
กรุงเทพฯ. 
10.นิตยสุภา ประภัทรวิมล และ     
สุรางค เห็นสวาง.  2556.  
ความสัมพันธระหวางดัชนชีี้วัดทาง
การเงินและ การกํากับดูแลกจิการ
กับการจัดอันดับเครดิตองคกรของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
หลักทรัพยแหงประเทศไทย.  ใน
รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏั 

กลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 3.   14-15 

กุมภาพันธ 2556, ปทุมธานี. 
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5 นายอภิชาติ พงศสุพัฒน 

ผูชวยศาสตราจารย 

บช.บ. (การบัญชีตนทุน) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533 

บธ.ม.  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2535 

M.M. (Financial Services) 

University of Dallas, USA, 2538 

Dr.rer.soc.oes.(Finance) 

University of Innsbruck,  

Austria, 2549 

3-1002-0213-3129 

งานวิจัย 
 1.อภิชาติ พงศสุพัฒน และ วรวรรณ 
มาลาศรี. 2556. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
อัตราดอกเบ้ียในประเทศไทยในชวง
การเกิดวิกฤตหนี้ สาธารณะยุโรป. ใน
รายงานการประชุมทางวิชาการสาขา
บริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งท่ี 1, 21-
22 เมษายน 2556. 
 2.อภิชาติ พงศสุพัฒน และ อธิวัฒน  
 ยิ้มศรวล. 2556. ปจจัยท่ีสงผล 
 ตอพีอีเรโชของตลาดหลักทรัพย 
 แห งประเทศไทย . ในรายงานการ
ประชุมทางวิชาการสาขาบริหารธุรกิจ 
 และการบัญชี ครั้งท่ี1, 21-22  
 เมษายน 2556. 
 3.อภิชาติ พงศสุพัฒน และ ณัฐกานต 
วิฑูรย. 2558. การศึกษาความเปนไปได
ทางการเงินการออกจากระบบราชการ
โร งพ ย าบ าล อ งค ก า รม ห าช น  : 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมพรเขตร
อุดมศักด์ิ. ในรายงานการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจ
แ ล ะ ก า ร บั ญ ชี  ค รั้ ง ท่ี  3 , 2 3 -2 4 
พฤษภาคม 2558              

01131531 

01131548 

01131561 

01131595 

01131598 
01131599 

01135561 

01135595 
01135599 

 

6 
นายพลวัฒน เลิศกุลวัฒน 
อาจารย 
บธ.บ. (การเงิน)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2547 
M.Sc. (International Finance) 
University of Essex, UK, 2548 
Ph.D. (Accounting and Finance) 
University of Birmingham, UK,  
2554 

3-1017-0072-9423 

งานวิจัย 

1.  Inta, K. and Lerskullawat, P. 
(2558). The Effect of the IFRS 
Mandatory Application on the 
Accounting Quality: Evidence  
from Thailand. In Proceedings 
of the Trends in Accounting 
Research 
Conference (TARC) 2015, Lodz, 
Poland, 7-9 October 2015. 

2. Lerskullawat: P. (2557). 
Warrants SEO in an emerging 
market: evidence from 

01130102 

01130313 

01130591 

01130171 

01130493 

01130541 

01140597 

01135511 

01135599 

01135595 

01135511 

01135599 

 

30 



มคอ.2 

 

ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร 

ปรับปรุง 

Thailand. In Proceedings of the 
International Corporate 
Governance Symposium (ICGS) 
2014, Pattaya, Thailand, 1-3 
December 2014.  

3. Meeampol, S., Lerskullawat, P. 
and Noonoi, R. (2557). Applying 
Emerging Market Z-score 
Model to Predict Bankruptcy: 
A Case Study of Listed 
Companies in the Stock 
Exchange of Thailand. In 
Proceedings of the 
Management, Knowledge and 
Learning International 
Conference (MakeLearn) 2014, 
Portorož, Slovenia.  

 
 4. Inta, K., Meeampol, S., 

Laohavichien, T. and 
Lerskullawat, P. (2556). 
Economic consequences of 
full Thai financial reporting 
standard (TFRS) mandatory 
beyond 2012. In Proceedings 
of the APMAA 2013, Nagoya, 
Japan 

5. Lerskullawat, P. (2556). 
Warrants SEO in an emerging 
market: evidence from 
Thailand. In Proceedings of the 
Global Conference on Business, 
Economics, Management and 
Tourism (BEMTUR) 2013, 
Barcelona, Spain, 27-28 October 
2013. 

6.Lerskullawat, P. (2556). 
Warrants SEO in an emerging 
market: evidence from 
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ปรับปรุง 

Thailand. In Proceedings of the 
Technology, Industry, 
Innovation and Management 
(TIIM) Conference 2013, Phuket, 
Thailand, 29-31 May 2013.  

7.ณัฐวุฒิ ปลาบูทอง และ พลวัฒน เลิศ
กุลวัฒน.  2557. อิทธิพลของวันใน
สัปดาหตออัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมหุนระยะยาว. วารสาร
เกษตรศาสตรประยุกต 9(2): 49-60. 

8.ธีรวุฒิ ปาณปุณณัง และ พลวัฒน เลิศ
กุลวัฒน.  2557.  ความสัมพันธ
ระหวางการจดัการกําไรกับปริมาณ
การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย. วารสารเกษตรศาสตร 

   ประยุกต 8(1): 17-28. 

9.ภรทิพย ชูรอด และ พลวัฒน เลศิ
กุลวัฒน. 2557. การพยากรณความ
ลมเหลวทางการเงินของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย. ในรายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจ
และการบัญชี ครั้งท่ี 2. 25-26 
เมษายน 2557 :หนา 54. 

10.วีรยา สุขสมมนัส และ พลวัฒน เลิศ
กุลวัฒน. 2557. ผลกระทบของการ
ประกาศกําไรท่ีมีผลตอราคา
หลักทรัพย. ในรายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจ
และการบัญชี ครั้งท่ี 2, 25-26 
เมษายน 2557 :หนา 60 
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7 
นายธํารงศักดิ์ เศวตเลข 
อาจารย 
บช.บ.  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2539 
บช.ม.  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541 
M.B.A. 
Aston University,UK, 2547 
Ph.D. (Management) 
Exeter Univeristy, UK, 2551 
3-1017-0061-7064 
   

ผลงานวิจัย 

1. Svetalekth, T. (2558). Tax 

Simplification in Thailand. In 

Proceedings of the Tax 

Research Network Conference, 

University of Hull, U.K.: 8-10 

September 2015. 

2. Svetalekth, T. (2558). The 

Complexity of Tax 

Simplification: Experience 

from Thailand. In Proceedings 

of the Make Learn and TIIM 

Joint International Conference, 

University of Bari, Italy: 27-29 

May 2015. 

3.ชุติมา ศรีสันติเวศน และ ธํารงศกัดิ์ 
เศวตเลข. 2558. ความสัมพันธ
ระหวางอัตราสวนทางการเงินกับ
อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย
แหงประเทศไทย. วารสาร
เกษตรศาสตรประยุกต 10(2) : 63-
76. 

4.กฤษณา วาณิชวัฒนเดชา และ ธํารง
ศักดิ์ เศวตเลข. 2557. ความสัมพันธ
ระหวางปจจัยวงจรเงินทุนหมุนเวียน
กับแนวคิดรายการคงคาง: 
กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนใน
ประเทศไทย. ในรายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 52, 
กุมภาพันธ 2557: 97-104 

 

 

01135522 

01135532 

01135599 

01135595 

01135522 

01135532 

01135595 

01135599 
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8 
นางสาวสุธาวัลย พฤกษอําไพ 
อาจารย 
บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2548 
M.B.A. (Finance) (Honors) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 
2551 
Ph.D. (Finance) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 
2555 

1-2001-0000-2541 

งานวิจัย 
1. Prukumpai S. (2558). Time-

Varying Industrial Portfolio 
Betas under Regime-switching 
Model: Evidence from the 
Stock Exchange of Thailand. 
In Proceedings of the 9th 
National Conference of 
Economists (NCE), Thailand, 
January 2015. 

2. Prukumpai S. (2558). Time-
varying Term Premium: 
Evidence from Thailand. In 
Proceedings of the Finance and 
Economics Conference 2015, 
German, August 2015. 

3. Sethapramote Y. and 
Prukumpai S. (2556). Exploring 
the Dynamic 
Interdependence among the 
East Asian Stock Markets. In 
Proceedings of Technology 
Innovation & Industry 
Management 2013 (TIIM), 
Thailand, May 2013. 

4. กรกนก รมโพรีย, สุนียรัตน วุฒิจินดา
นนท และสุธาวัลย พฤกษอําไพ. 
(2558). ปจจัยท่ีมีผลตอการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. 
ในรายงานการประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษา
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้ง
ท่ี 5, กรุงเทพ, 27 พฤศจิกายน 2558. 

01130111 

01130313 

01130171 

01130493 

01130102 

01130541 

01130591 

01140597 

01135511 

01135599 

01135595 

01135511 

01135595 

01135599 
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ปจจุบัน 
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ปรับปรุง 

1 
นางธารินี  พงศสพัุฒน                  
รองศาสตราจารย  
วท.บ.(การบัญชี)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,2528  
M.B.A. (Accounting)  
Adelphi University, USA, 2531  
Dr.rer.soc.oec. (Accounting) 
University of Innsbruck, 
Austria,2547 
3-1201-0139-7449 

งานแตงเรียบเรียง 
1. การบัญชีข้ันกลาง 1   
   พิมพครั้งท่ี13   กรุงเทพมหานคร: 
   วชิรินทรสานส 
2. การบัญชีข้ันกลาง 2   
   พิมพครั้งท่ี 9  กรุงเทพมหานคร:   
   วชิรินทรสานส 
3.การบัญชีข้ันสูง 2   
  พิมพครั้งท่ี 13.  กรุงเทพมหานคร:   
  วชิรินทรสานส 
2. การบัญชีข้ันสูง 2   
   พิมพครั้งท่ี 1. (หนวยท่ี 10-12)  
   นนทบุร:ี  
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
งานวิจัย 
1.  ศศิวิมล เกิดมั่น, ธารินี พงศ 
 สุพัฒน และปติพัฒน ฉัตร 
 อัครพัฒน. 2557. ความสัมพันธ 
 ของการกํากบัดูแลกจิการกับ 
 ผลตอบแทนหลักทรัพยและมูลคา
กิจการของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. 
ในรายงานการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 4 
โครงการศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ)   
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 รวมกับ คณะบริหารธุรกิจ  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
 และศูนยศึกษาวิจยัและพัฒนา 
 กระบวนการยตุิธรรมไทยวันศุกร 
 ท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ.2557  
 ณ โรงแรมริชมอนด  
 จังหวัดนนทบุรี. 
2. นารีรัตน เทียมรัตน, ธารินี  
 พงศสุพัฒน และ ปติพัฒน     
 ฉัตรอัครพัฒน. 2556.ความสัมพันธ
ระหวางโครงสรางเงินทุนและ

01130101 

01130312 

01130321 

01135561 
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ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร 

ปรับปรุง 

คุณภาพกําไร:กรณีศึกษาบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย. ในรายงานการประชุม
ทางวิชาการระดับชาต ิสาขา
บริหารธุรกิจและการบัญชี  ครั้งท่ี 1 
วันท่ี 21-22 เมษายน 2556 คณะ
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.  
3. ชณัญญา ศรีทอง, ปติพัฒน ฉัตร
อัครพัฒน และ ธารินี พงศสุพัฒน. 
2556. ปจจัยท่ีมีผลตอการ
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS : 
กรณีศึกษากระทรวงสาธารณสุข. 
ในรายงานการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาต ิสาขาบรหิารธุรกิจและ
การบัญชี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 21-22 
เมษายน 2556 คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  
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3.2.3 อาจารยพิเศษ 

ลําดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ปจจุบัน 
หลักสูตร 

ปรับปรุง 

1 นางสาวกุลกัลยา พระยาราช 

อาจารย 
ศศ.บ. 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2541 
วท.ม. (เศรษฐศาสตร)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2546 
Ph.D. (Economics) 
University of Utah, USA, 2552 
3-6599-0074-1896 

งานวิจัย 
1.  Koowattanatianchai, N. and  
 Prayarach, K. (2559). How the 
ASEAN Exchanges  Integration 
Affects Firms' Position on the 
ASEAN Link and Abnormal 
Returns: Evidence from 
Thailand, Journal of 
Economics and Business 
Research 11(1): 58 – 82 
2.  Koowattanatianchai, K., and  
 Prayarach, K. (2558).  
 Determinants and Financial  
 Impacts of the Position on 
the ASEAN Trading Link: 
ASEAN Integration 
Approach, In  Proceedings of 
the Kuala Lumpur 
International Communication, 
Education, Language & Social 
Science Conference, October 
2015, Kuala Lumpur, Malaysia. 
(ไดรับรางวัล “Best Paper Award)  

 

01135512 01135512 
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4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

       4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

 ไมมี 

       4.2 ชวงเวลา  

 ไมมี  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

 ไมมี  
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)  

5.1 คําอธิบายโดยยอ  

 หลักสูตรกําหนดให นิสิตทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ ซ่ึงตองเปนหัวขอท่ีเก่ียวของกับสาย
วิชาชีพทางการเงินท่ีสอดคลองหรือเก่ียวของกับรายวิชาท่ีนิสิตเลือกศึกษา โดยอยูภายใตการแนะนําและตรวจสอบ
ของอาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการวิทยานิพนธ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

บัณฑิตตามหลักสูตรเปนผูมีความรู ความเขาใจตอกระบวนการวิจัย สามารถวิเคราะห สังเคราะหและ
ประยุกตใชองคความรูและทฤษฎีตางๆ ทางการเงิน ในการคิดคน/ออกแบบกระบวนการเพ่ือพัฒนาโครงราง
งานวิจัย และหรือดําเนินงานวิจัยเพ่ือใชคนหาความรูใหม ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาในสายวิชาชีพทางการเงิน 
โดยมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม พรอมๆ กับการรักษาจรรยาบรรณในสายวิชาชีพการเงิน ท้ังนี้
การบูรณาการองคความรู และทักษะการวิจัย โดยมีการประยุกตเปนนโยบาย ภายใตรูปแบบการเผยแพร
ผลงานวิจัย ซ่ึงเปนการสื่อสารทางวิชาการได 

5.3 ชวงเวลา  

ตามแผนการศึกษา 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

 นิสิตท่ีเลือกศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ จํานวน 12 หนวยกิต สวนนิสิตท่ีเลือกศึกษาแผน ข 
ศึกษาคนควาอิสระ จํานวน 6 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ  

5.5.1 แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือใหคําปรึกษาและแนะนําแนวทางการเลือกหัวขอวิทยานิพนธและ
การศึกษาคนควาอิสระ 

5.5.2 จัดสัมนาการพัฒนาแนวทางการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระใหกับนิสิตเปนประจําปทุก
ป เพ่ือใหนิสิตไดมีโอกาสนําเสนอประเด็นท่ีสนใจ ไดแลกเปลี่ยน อภิปรายรวมกันรวมท้ังรับฟงขอเสนอแนะการทํา
วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระจากคณาจารยของคณะฯ 

5.5.3 แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระเพ่ือใหคําปรึกษาและแนะนําการทํา
วิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ 
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5.5.4 จัดทําแบบฟอรมติดตามในการปฏิบัติหนาท่ีโดยการกําหนดปจจัยวัดผลสําเร็จของงาน และมาตรฐาน

ผลงาน ท่ีสามารถวัด/ประเมินได สามารถเขาใจไดสามารถตรวจสอบไดมีความเท่ียงธรรม และสามารถปฏิบัติให
บรรลุผลสําเร็จได 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

ประเมินผลจากการเสนอวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระในรูปแบบรายงานและการนําเสนอผลงาน
ตอคณะกรรมการสอบ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

1. เปนผูนําการปฏิบัติหนาท่ีในสาขาวิชาชีพทาง
การเงิน โดยมีจรรยาบรรณการปฏิบัติงานท่ีชวย
สนับสนุนตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 

1. พัฒนาทักษะดานการวิเคราะห การติดตอสื่อสาร 
การเจรจา การใชสื่อรูปแบบตางๆ 
2. การสรางความรวมมือระหวางหนวยงานยอยใน
องคกรท่ีมีผลตอการบริหารทรัพยากรทางการเงิน  

2. สามารถวิเคราะห และแกปญหาเพ่ือการจัดการ
ปญหาทางการเงินอยางเปนระบบ โดยคํานึงถึง
ผลกระทบรอบดาน 

1. การคิดอยางเปนระบบ  
2. การเปนพันธมิตรระหวางหนวยงานและองคกรท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน 
3. การใหบริการทางวิชาการแกสังคม โดยใชความรู 
ทักษะ ประสบการณในการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพ
ทางการเงิน 

3. สามารถแนะนําผลิตภัณฑทางการเงินและกลยุทธ
การลงทุนท่ีเหมาะสมใหกับองคกรและบุคคลท่ัวไป 

1. กําหนดรายวิชาในหลักสูตรใหสอดคลองกับ
หลักสูตรวิชาชีพทางการเงิน เชน CFA และ CFP 
2. จัดกิจกรรมบริการวิชาการทางการเงินใหแก
หนวยงานภายนอก โดยมีนิสิตเปนผูดําเนินการ 

4. การมีจิ ตอาสา บ ริการวิ ชาการแก ชุ มชน ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. จัดกิจกรรมบริการวิชาการและบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนแกสังคม/ชุมชน สอดคลองกับวัฒนธรรม
ไทยและบริบทของสังคม พรอมตระหนักและคํานึงถึง
คุณคาความเปนมนุษยของบุคคลอ่ืน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน    

2.1  คุณธรรม จริยธรรม  

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถจัดการปญหาคุณธรรม จริยธรรมตอการปฏิบัติหนาท่ีสาย
วิชาชีพทางการเงิน โดยคํานึงถึง คานิยมท่ีดีงาม สอดคลองกับวัฒนธรรมไทย และบริบทของ
สังคม พรอมท้ังตระหนักและคํานึงถึงคุณคาความเปนมนุษยของบุคคลอ่ืน 

(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และชวยสงเสริมการพัฒนาผูดอยโอกาสทางสังคมให
สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบและจัดการปญหาท่ีซับซอน ขอโตแยง-และขอบกพรอง
ทางจรรยาบรรณ โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน ภายใตกรอบคุณธรรม จริยธรรม 

(3) เปนผูนําในการนําหลักคุณธรรม และจริยธรรมดานการประพฤติปฏิบัติ โดยใชหลักการ 
เหตุผลและคานิยมอันดีงามมาใชในการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพทางการเงิน  

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

(1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชาใหผูเรียนมีสวนรวมในการวิเคราะหประเด็นดาน
คุณธรรมและจริยธรรม ใหสอดคลองกับแตละหัวขอบรรยาย พรอมการฝกใหมีการตัดสินใจ
ตามกรอบจริยธรรม คุณธรรม ในกรณีตางๆท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาในรายวิชา 

(2) กําหนดวัฒนธรรมในการเรียน ท่ีสรางพ้ืนฐานของการทํางานท่ีซ่ือสัตย สุจริต และตรงตอเวลา  
(3) มีการปลูกฝงความรับผิดชอบในการทํางานเปนกลุมโดยการมอบหมายงาน และสงเสริมให

ปฏิบัติตนไดเหมาะสมท้ังในฐานะผูนํา และผูตาม 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน คุณธรรม จริยธรรม 

(1) การประเมินระหวางเรียน  โดยผูเรียนประเมินตนเอง และการประเมินโดยเพ่ือนและอาจารย  
(2) การประเมินเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน เปนการประเมินในภาพรวมโดยกลุม เนนประเมิน

กระบวนการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ีไดเรียนรูจากชั้นเรียนและการทํางาน 
(3) การประเมินเม่ือสําเร็จการศึกษา ประเมินจากผูใชบัณฑิตโดยใหขอคําถามท่ีเก่ียวของกับ

คุณธรรม จริยธรรมในแบบสอบถามการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 
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2.2  ดานความรู 

2.2.1 ผลการเรียนรู ดานความรู  

(1) มีความรู ความเขาใจอยางถองแทเก่ียวกับทฤษฎีท่ีเก่ียวของในเนื้อหาสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 
สามารถวิเคราะห สังเคราะหและประยุกตใชองคความรูและทฤษฎีทางการเงิน ตลอดจน
สามารถกําหนดนโยบาย วางแผน จัดการ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับ
ทรัพยากรทางการเงินในทุกระดับ 

(2) สามารถวิจัยและประยุกตโดยใชหลักการ กระบวนการและทฤษฎีการเงินและท่ีเก่ียวของเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของสังคม มีความเขาในวิธีการพัฒนาความรู ใหมๆ โดยการ
ประยุกตใชกฎหมาย มาตรฐานและกลวิธีท่ีเก่ียวของในการแกไขปญหา 

(3) สามารถประยุกตใชทักษะการทํางานกับภาคสวนตางๆท่ีเก่ียวของกับสายวิชาชีพทางการเงิน 

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

(1) บูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนและแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง      ให
เรียนรูดวยตนเองและมีสวนรวมในการวางแผนการเรียน 

(2) ใชการสัมมนา คนควาและการเรียนกลุมยอย ฝกการวิเคราะหและอภิปราย 
(3) ใชสถานการณจริงเปนกรณีศึกษาและคนควาขอมูลจากแหลงตางๆ อยางกวางขวาง 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

(1) ประเมินผลความรูดวยการทดสอบ (ทดสอบยอย การสอบกลางภาค ปลายภาค) โดยมีการ
ประเมินผลความรูดวยรายงานการคนควา 

(2) ประเมินความรูท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการสัมมนา การสอบประมวลความรู 
(Comprehensive Examination) 

(3) ประเมินกระบวนการเรียนรูโดยกลุมผูเรียนและผูสอน พรอมท้ังประเมินศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของผูใชบัณฑิต 
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2.3  ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) มีการคิดวิเคราะหโดยใชดุลยพินิจอยางมีวิจารณญาณและเปนระบบ สามารถสืบคน และ
ประเมินสถานการณเพ่ือใชในการแกไขปญหา และมีการพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะหและ
การตัดสินใจภายใตขอจํากัดของขอมูลประเด็นปญหาท่ีซับซอนได 

(2) สามารถพัฒนาขอสรุปและขอเสนอแนะในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม โดยใชขอมูลเชิง
ประจักษในการริเริ่มแนวความคิดใหมๆ เพ่ือพัฒนางานท่ีเก่ียวของ 

(3) สามารถคนควา ศึกษาวิจัย และบูรณาการองคความรูเพ่ือพัฒนาความคิดใหมและมี
ผลการวิจัย อยางเหมาะสมในการตอบสนองประเด็นหรือปญหาในสายวิชาชีพทางการเงิน
และสามารถวางแผนและทําโครงการวิจัยคนควาได 

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) เนนการฝกทักษะการคิด การแกไขปญหา วิเคราะห วิจารณ  
(2) การเรียนรูโดยใชสถานการณจริงและการคนควาจากแหลงตางๆ 
(3) การปฏิบัติการวิจัย 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน ทักษะทางปญญา 

(1) ใชการประเมินท่ีหลากหลาย ท้ังการประเมินตนเอง การประเมินโดยกลุมและ การประเมิน โดย
ผูสอน 

(2) ใชการสะทอนคิดเพ่ือนําไปสูการพัฒนาตนเอง 
(3) การประเมินจากความกาวหนาและความสําเร็จในการปฏิบัติการวิจัย (วิทยานิพนธและ

การศึกษาคนควาอิสระ) 

2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและสามารถปฏิบัติงานรวมกับบุคคลและหนวยงานตางๆ ไดในทุกกลุม
และทุกระดับ 

(2) มีภาวะผูนําในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางานของกลุมและสามารถรวมมือกับผูอ่ืนในการ
แกไขปญหาท่ีซับซอน ยุงยาก และมีความรับผิดชอบตอวิชาชีพและการพัฒนาตนเองไดอยาง
ตอเนื่อง 

(3) มีความเปนผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณตางๆ โดยปราศจาก
อคติและลําเอียง และมีความมุงม่ันในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยมีการประเมิน
วางแผน และปรับปรุงตนเอง 
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2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) การจัดกิจกรรมใหบริการทางวิชาการแกสังคม โดยใชองคความรูในสายวิชาชีพทางการเงิน
ประยุกตกับแนวปฏิบัติจริงตามสภาพแวดลอมท่ีแตกตางไปตามสถานการณ 

(2) จัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการทํางานเปนทีม 
(3) การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมปฏิสัมพันธกับชุมชน 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทผูนําและผูตามในสถานการณการเรียนรู 
(2) ประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุม 
(3) ประเมินการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการเรียนรู 

2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ มาใชแกไขปญหาอยางเหมาะสม การ
วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป การนําผลประมวลขอมูลไปใชในการศึกษาคนควา และ
การพยากรณท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงิน 

(2) สามารถสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ ท้ังในและตางประเทศไดโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

(3) สามารถเผยแพรผลงานทางวิชาการ วิทยานิพนธ หรือโครงการคนควา ท่ีตีพิมพในรูปแบบท่ี
เปนทางการ และไมเปนทางการ เชน บทความทางวิชาการ และรายงานการวิจัยท้ังใน
รูปแบบขอเขียนและดวยวาจาผานสื่อรูปแบบท่ีหลากหลาย 

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การฝกการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล 
(2) การฝกวิเคราะห วิจารณงานวิจัยและบทความวิชาการ และการฝกเขียนบทความวิชาการ 

งานวิจัย 
(3) จัดประสบการณใหนําเสนอผลงานวิชาการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดาน ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช แบบสังเกต แบบประเมินทักษะการ
เขียน การนําเสนอ 

(2) ประเมินทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูป การวิเคราะห วิจารณงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ 

(3) การประเมินจากการสอบปองกันวิทยานิพนธและสารนิพนธ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรรายวิชา 
(Curriculum Mapping)  

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

01135511                    

01135512                   

01135513                    

01135514                    

01135515                     

01135521                    

01135522                    

01135531                     

01135532                    

01135533                    

01135534                    

01135541                     

01135551                     

01135552                     

01135561                     

01135595                     

01135596                     

01135597                     

01135598                     

01135599                    
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)  
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานระดับรายวิชา 
 2.1. การทวนสอบระดับรายวิชา ขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา 

 มีการจัดตั้งคณะกรรมการทวนสอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต ซ่ึง
ประกอบดวยหัวหนาภาควิชา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท้ังผูเชี่ยวชาญใน
สายวิชาชีพการเงิน และตัวแทนผูใชบัณฑิต โดยจัดประชุมเพ่ือกําหนดเกณฑการตรวจประเมินผลการเรียน 
การสอน ความเหมาะสมของขอสอบ การทวนสอบจากคะแนนขอสอบ  งานท่ีมอบหมาย การมีสวนรวม
ในกิจกรรมการเรียน และการจัดการสอบเพ่ือวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือวัดความรู 
ความเขาใจในเนื้อหารายวิชาบังคับและวิชาเลือก เพ่ือประเมินผลการเรียนรูกอนสําเร็จการศึกษา 

 2.2. การทวนสอบระดับหลักสูตร หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 
คณะกรรมการทวนสอบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต ซ่ึง

ประกอบดวยดวยหัวหนาภาควิชา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท้ังผูเชี่ยวชาญ
ในสายวิชาชีพการเงิน และตัวแทนผูใชบัณฑิต กําหนดวิธีการทวนสอบสัมฤทธิผลการเรียนรูของนิสิต โดยมี
การวิเคราะหผลจากผูใชบัณฑิต มีกระบวนการตรวจสอบทานผลเพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับการปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
1.แผน ก แบบ ก 2  

 1.ผลงานวิทยานิพนธ หรือ สวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือ อยางนอยไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการหรือเสนอ
ตอท่ีประชุมวิชาการ โดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ(Proceedings) ดังกลาว 
 2.ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 2.แผน ข 
 1.รายงานการคนควาอิสระ หรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระ ตองไดรับการเผยแพรใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนได 

2.ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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มคอ.2 

 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

1.1  มีการปฐมนิเทศ แนะนําหลักสูตรแกอาจารยใหม ใหความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย 
คณะ และภาควิชาจัดปฐมนิเทศแนะแนวการเปนอาจารยใหม ใหมีความรูเรื่องบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ 
รายละเอียดหลักสูตร และการจัดทําประมวลการสอนรายวิชา (Course syllabus) และความเขาใจนโยบาย
ของคณะ/มหาวิทยาลัย 

1.2  สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการ 
วิจัยอยางตอเนื่อง 

   1.3  เตรียมความพรอมโดยใหอาจารยใหมสังเกตการณ การสอน และรวมสอนกับอาจารยเกาใน   
ระยะแรก (mentoring system) 

1.4  สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การ 
ประชุมวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลดเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

1.5 จัดเตรียมคูมืออาจารยและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานใหอาจารยใหม 
 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

   2.1.1  สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและ     
            การวิจัยอยางตอเนื่อง 
   2.1.2  จัดหาเอกสารเก่ียวกับการจัดเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล เพ่ือเปนแหลง    
            คนควาสําหรับอาจารย   

2.1.3   เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย   

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  

 2.2.1   การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 
 2.2.2   จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน  
 2.2.3   สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ 
                      เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนรอง 

2.2.4   จัดโครงการเยี่ยมหรือศึกษาดูงานตางมหาวิทยาลัย ท้ังในประเทศและตางประเทศ เก่ียวกับรูปแบบ 
          การจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธในการสอนและการวัดและการประเมนผลในรายวิชา 
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มคอ.2 

 

หมวดท่ี 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การกํากับมาตรฐาน 
 มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย
ประจาํหลักสูตร และอาจารยผูสอน เปนผูบริหารหลักสูตรโดยทําหนาท่ี   

•  ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอนใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร การ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย  

  •  คณะกรรมการระดับคณะ คณะกรรมการระดบัภาควิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู
ประสานงาน ประชุมพิจารณาการวางระบบผูสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน แลวนําเสนอท่ี
ประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม   

  •  กํากับและติดตาม จัดทํา มคอ.3-7 วางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับอาจารยผูสอน 
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามการประเมินผลรายวิชาท่ีรับผดิชอบใหเปนไปอยางมีคุณภาพ
ภายใตการกํากับดูแลของภาควิชา/คณะกรรมการประจําคณะ   

  •  กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ   

  •  ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน จากนิสิตปสุดทาย นายจาง
ผูใชบัณฑิต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือนําผลมาปรับปรุง พัฒนาการบริหารหลักสูตรใหมีคุณภาพ   

  •  ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และรายงานผลตอสถาบัน 

 •  นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรรายปมาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร 
รวมถึงการปรับปรุงหลักสตูรตามรอบเวลา 5 ป 

2.  บัณฑิต 
 มุงเนนการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและ

วิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนดของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ซ่ึงจะตองเปนผูมีความรู มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนา ตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตใน
สังคมไดอยางมีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการผลิตบัณฑิตตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือมุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาท่ีผลการ
เรียนรูของนิสิต ซ่ึงเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิและสื่อสารใหสังคม ชุมชน 
รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของตางๆ ได เชื่อม่ันถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีผลิตออกมาเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน
ผลลัพธการเรียนรู บัณฑิตท่ีจบการศึกษามีงานทําท้ังในหนวยงานราชการและเอกชน โดยจะทําการสํารวจถึง
จํานวนรอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป นอกจากนี้ในทุกปการศึกษาท่ีมี
บัณฑิต ทางหลักสูตรจะทําการประเมินบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต ท่ีครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
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มคอ.2 

 

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงในแตละปการศึกษาจะจัดใหมีการประเมินคุณภาพมหาบัณฑิต
ตามคุณลักษณะดังกลาวในมุมมองของผูใชบัณฑิต     

 นอกจากนี้ ดวยการศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ วิจัย เพ่ือหา
คําตอบท่ีมีความนาเชื่อถือ หลักสูตรจึงกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพ่ือจัดทําผลงานท่ี
แสดงถึงความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบและสามารถนําเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะอัน
เปนการสะทอนคุณภาพของท้ังมหาบัณฑิตและหลักสูตรควบคูไปดวยกัน โดยมหาบัณฑิต แผน ก ท่ีสําเร็จ
การศึกษา ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ี
นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ดังกลาว  สวนมหาบัณฑิต แผน ข ถูกกําหนดใหศึกษาคนควาอิสระในหัวขอท่ีนาสนใจระดับปริญญาโท เรียบ
เรียงเปนรายงานและนําเสนอในการสอบสัมภาษณข้ันสุดทายของปริญญาโท   

3.  นิสิต 

3.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

• การรับนิสิต  
   มีระบบการรับนิสิตท่ีสอดคลองกับนโยบายการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและคณะ มี
คุณสมบัติเบื้องตนของผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคระบุไวอยางชัดเจนใน 
มคอ. 2 คือ 
  1. กําหนดเปาหมายจํานวนรับนิสิต โดยในแตละปการศึกษาตามแผนการรับนิสิตของหลักสูตร และ
กําหนดสัดสวนรับนิสิตแผน ก: แผน ข ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  2. มีกระบวนการคัดเลือกนิสิตท่ีจะเขาเรียนในหลักสูตรใหมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจน
สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด  

• การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  
  หลักสูตรสนับสนุนใหนิสิตใหมไดรับการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยไดอยางมี
ความสุข ดวยการเขารวมกิจกรรมในโครงการของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยทางมหาวิทยาลัยไดสงเสริมให
นิสิตรวมโครงการปฐมนิเทศของนิสิตใหม เพ่ือเตรียมความพรอมในดานตางๆ ท้ังการเรียนและการใชชีวิต 
เพ่ือใหนิสิตใหมของหลักสูตรไดมีโอกาสรูจักอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยท่ีปรึกษา 
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยประธานหลักสูตรแนะนําแนวทางการศึกษา การใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย พรอมท้ังใหคําแนะนําเก่ียวกับแผนการเรียน และขอกําหนดตางๆ  
 

3.2  มีการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  
  การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกนิสิต ใชระบบอาจารยท่ีปรึกษาในการดูแลนิสิต และ
อาจารยท่ีปรึกษาเปดโอกาสใหนิสิตในความดูแลปรึกษาวิทยานิพนธไดนัดหมายไดหลายชองทางเพ่ือการ
ปรึกษา หลักสูตรมีระบบติดตามความกาวหนาของนิสิตโดยใชรูปแบบการติดตามแบบระบบอาจารย พ่ีเลี้ยง 
ระบบเพ่ือนชวยเพ่ือน เพ่ือนตามเพ่ือนภายในรุนของนิสิตเอง ใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการเขาถึงนิสิต เปนการ
กระตุนใหนิสิตดําเนินการตามข้ันการศึกษาท่ีหลักสูตรไดจัดทําข้ึน เพ่ือใหนิสิตสามารถศึกษาไดตามข้ันตอน
และกาวหนาไปพรอมกัน 
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3.3  มีกระบวนการหรือผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

• การคงอยู การสําเร็จการศึกษา  
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุม ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการคงอยูของนิสิต 
และการสําเร็จการศึกษา อยางสมํ่าเสมอ โดยผานระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
 

• ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต  
  หลักสูตรไดสอบถามและใหนิสิตประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับหลักสูตรในดานตางๆ เปนประจําทุกป 
เชน การรับนิสิต การสงเสริมและพัฒนานิสิต การจัดการขอรองเรียนตางๆของนิสิต เพ่ือนํามาพัฒนาและ
ควบคุมการบริหารหลักสูตรใหมีคุณภาพ โดยมีระบบและกลไกการรับเรื่องรองเรียนของนิสิต ดังนี้  
  1. ชองทางการจัดการรับเรื่องรองเรียนจากนิสิต โดยผานอาจารยท่ีปรึกษา หรือ อาจารยประจํา
หลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือหัวหนาภาควิชา  
  2. เม่ือมีเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการบริหารหลักสูตร ประธานหลักสูตรจะนําเรื่อง
รองเรียนเขาหารือในท่ีประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับทราบและพิจารณาหาทางแกไข หากขอ
รองเรียนท่ีเก่ียวของระดับภาควิชาและคณะอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะดําเนินการมอบหมายใหประธาน
หลักสูตรนําขอรองเรียนดังกลาว ดําเนินการโดยนําเขาประชุมเพ่ือพิจารณาในระดับภาควิชา หรือ ระดับคณะ
ตอไป  
 3. มีการติดตามขอรองเรียน เพ่ือรับฟงความพึงพอใจตอผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

      
4. อาจารย 
 4.1  มีการบริหารและพัฒนาอาจารยตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม และมีกลไกการคัดเลือก
อาจารยท่ีเหมาะสม โปรงใส 

ภายใตการบริหารของภาควิชา โดยมีหัวหนาภาควิชาและทีมผูบริหารกํากับดูแลและติดตามการ
บริหารงานและการพัฒนาอาจารยใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ มีการวางแผนระยะยาวดาน
อัตรากําลังอาจารย การประเมินความตองการดานขีดความสามารถของแตละหลักสูตร โดยมีการประชุมของ
คณาจารยภาควิชา มีการวิเคราะหอัตรากําลังประกอบการคัดเลือกบุคลากรใหมใหตรงกับความตองการของ
หลักสูตรและสาขาวิชา มีการสรรหาจางงาน บรรจุ บุคลากรใหม ตามระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัยซ่ึงมี
ระบบการรับและข้ันตอน ดังนี ้
  1. ภาควิชามีการวิเคราะหอัตรากําลังและสงเรื่องขออัตรากําลังตามเกณฑผานคณะและมหาวิทยาลัย 
ตามระบบ  
  2. เม่ือไดอัตราอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมประชุมกับอาจารยประจําของภาควิชา เพ่ือพิจารณา
สาขา ท่ีตองการรับหรือสาขาขาดแคลน โดยพิจารณาจากแผนอัตรากําลัง และกําหนดคุณสมบัติของผูสมัคร
อาจารยใหม เพ่ือใหมีจํานวนอาจารยท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา เสริมสรางความเขมแข็งของ
หลักสูตร  
  3. ประกาศรับอาจารยตามระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการคัดเลือกอาจารยท่ี
เหมาะสมตามคุณสมบัติเฉพาะท่ีกําหนด ดังนี้ 

1) คุณสมบัติท่ัวไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 2)  คุณสมบัติของผูสมัคร สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจหรือ

สาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ และมีคุณสมบัติเฉพาะอ่ืนๆ ตามประกาศของคณะบริหารธุรกิจ 

49 

 



มคอ.2 

 

  4. แตงตั้งคณะกรรมการสัมภาษณอาจารยใหม โดยกําหนดใหกรรมการสัมภาษณประกอบดวย
อาจารยในสาขาท่ีรับเขาอยางนอย 1 คน หัวหนาภาควิชา และผูบริหารของคณะ  
  5. อาจารยใหมจะไดรับคําแนะนําในดานการเรียนการสอน ดานการทํางานในองคกร และดานอ่ืน ๆ 
ตามภารกิจของภาควิชา/คณะ นอกจากนั้นอาจารยใหมยังตองเขารับการอบรม สัมมนาจากทางมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใหความรูและฝกทักษะการสอน อีกท้ังยังทําใหอาจารยใหมไดมีเครือขายรูจักกันระหวางคณะ อาจารยใหม
จะไดรับมอบหมายใหเขาสอนรวมกับอาจารยประจํารายวิชา /อาจารยพ่ีเลี้ยง 
  6. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานท้ังหมด 5 ดาน ไดแก งานดานการเรียนการสอน งานดาน
วิจัย งานดานการบริการวิชาการแกสังคม งานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงานดานอ่ืน ๆ โดยกรรมการ
ประเมินระดับภาควิชา และระดับคณะพรอมท้ังใหขอเสนอแนะ  
  7. มีการแตงตั้งอาจารยผูรับผิอดชอบหลักสูตรโดยผานการเสนอฝายวิชาการคณะ และกรรมการ
ประจําคณะ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการวิชาการ โดยสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติ ตามลําดับ แลวแจง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบตอไป 
     
 4.2 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ  

      1. คณะฯ สงเสริมใหมีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมีประสบการณหรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในสาขาวิชานั้นๆ รวมสอนในรายวิชา  

      2. ภาควิชาหรือคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรหรืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาเปนผู
พิจารณาความเหมาะสมของผูทรงคุณวุฒิ โดยอาศัยเกณฑคุณสมบัติความเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะหรือมี
ประสบการณในเรื่องนั้นๆ หรือมีผลงานเปนท่ีประจักษและเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางในวิชาชีพ 

 
 4.3  คุณสมบัติท่ีเหมาะสมของอาจารยในหลักสูตร 
         อาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม มีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา ซ่ึงเปนสวนท่ีมาจาก
การรับสมัคร การคัดกรองตามข้ันตอน และระเบียบของมหาวิทยาลัย 

• ความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการ  
1. มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยเปนประจําทุกป  มีการควบคุม กํากับ 

สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการ และมีการจดัโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพอาจารยทางวิชาการอยางตอเนื่อง    

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการพัฒนาตนเองตามความ
ตองการ  
 3. ประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร โดย
ติดตามผลการพัฒนา และการนําความรูไปใชประโยชน 

 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1  มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย  
  หลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาดังนี้  
  1. แตงตั้งคณะกรรมการราง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ /
มาตรฐานของหลักสูตรวิชาชีพทางการเงินท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ และสอดคลอง
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กับนโยบายการศึกษาชาติและมหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน จุดประสงคและโครงรางของ
หลักสูตร  
  2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะหหลักสูตรเดิม และนําขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของ
ศิษยเกาและการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน มาประกอบการพิจารณา learning outcome 
กําหนดรายวิชา สาระรายวิชาในหลักสูตรและแผนการเรียน   
  3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนประชุมรวมกัน เพ่ือพิจารณามาตรฐานผลการ
เรียนรู (curriculum mapping) ในภาพรวมอีกครั้ง เพ่ือใหหลักสูตรครอบคลุม learning outcome และจัด
แผนการ เรียนรวมกัน  
  4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรยกรางหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม และจัดการวิพากษหลักสูตรโดย 
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการเงิน/ผูใชบัณฑิต เขามารวมเปนกรรมการ เพ่ือใหไดขอคิดเห็น/
ขอเสนอแนะเก่ียวกับทิศทางการจัดทําหลักสูตร และลักษณะของรายวิชาท่ีทันสมัย รวมท้ังการจัดการเรียน
การสอนท่ีพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
  5. เสนอความเห็นชอบตามลําดับข้ันตอนในมหาวิทยาลัย และสงให สกอ.รับทราบหลักสูตร  
  6. นําหลักสูตรไปดําเนินการและกํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 - 6)  
  7. สรุปผลการดําเนินการประจําป (มคอ.7)  
  8. มีการนําผลการประเมิน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปการศึกษาตอไป  
  9. ประเมินความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับหลักสูตร และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
 

5.2  มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา  
  1. คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรประชุมเพ่ือจัดทํารางรายการวิชาตามแผนการศึกษาของนิสิต 
และประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของ  
  2. มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรเพ่ือพิจารณากําหนดผูสอน ตามความรูความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและประสบการณการทํางานของแตละคนใหเหมาะสมกับสาระรายวิชาท่ีไดรับ
มอบหมาย  
  3. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรวบรวมขอมูล เพ่ือนําเขาประชุมอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม นอกจากนี้หลักสูตรไดมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก หรือ
ผูเชี่ยวชาญมาเปนอาจารยพิเศษในบางหัวขอ/บางรายวิชา กําหนดใหอาจารย ผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.
3/มคอ.4 กอนเปดภาคการศึกษา  
  4. อาจารยผูสอนชี้แจงแผนการเรียน เกณฑการวัดและประเมินผลใหนิสิตทราบในวันแรกของการ
เรียนการสอน    
  5. หลังปดภาคการศึกษา นิสิตประเมินการสอนของอาจารย   
  6. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนและอาจารยประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรรวมกันกําหนด
แนวทางในการกําหนดอาจารยผูสอนในแตละปการศึกษา 

 
5.3  มีการประเมินผูเรียน กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย 

• การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4)  
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  1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสงคําอธิบายรายวิชาและแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ใหอาจารยผูสอน เพ่ือใหอาจารยผูสอน
แตละรายวิชานําไปเปนขอมูลสําหรับเขียนจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาใน มคอ.3 และ มคอ.4 พรอมท้ัง
กําหนดกิจกรรมการเรียนรู  
  2. มหาวิทยาลัยมีกลไกกําหนดใหอาจารยผูสอนจะตองสง มคอ.3/มคอ.4 กอนเปดภาคการศึกษา  
  3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.3/มคอ.4 ของแตละรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือ 
พิจารณาดูความสอดคลองตามคําอธิบายรายวิชาท่ีมีอยูใน มคอ.2 แลวจึงนําขอมูลข้ึนเผยแพรกับนิสิต  
  4. หลังจากครบกําหนดการเพ่ิม/ถอนรายวิชา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะแจงตอภาควิชาเพ่ือ
ดําเนินการปดรายวิชา หากไมมีนิสิตลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพ่ือไมใหมีปญหาในการกํากับติดตาม มคอ.5/
มคอ.6  
  5. กําหนดใหมีการประเมินการสอนโดยนิสิต  ใหผูสอนนําเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา
วาควรปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง มคอ.3/มคอ.4 อยางไรในปการศึกษาถัดไป 

• การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
  1. หลักสูตรมีการกําหนดวิธีการประเมินไวใน มคอ.2  
  2. อาจารยผูสอนพิจารณาน้ําหนักองคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา ใน 
มคอ. 2  มีการกําหนดวิธีการท่ีใชในการประเมินและเกณฑการประเมินใน มคอ.3/ มคอ.4 ของแตละรายวิชา  
  3. อาจารยผูสอนรวมกันพิจารณาขอสอบและนํามาปรับปรุงแกไข และตัดสินผลการเรียนตามเกณฑท่ี
กําหนดไวแลวเสนอภาควิชาและคณะ  
  4. หลักสูตรกําหนดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
โดยการทําแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู และการพิจารณา
ความเหมาะสมของผลการเรียนรวมกันในท่ีประชุมภาควิชา 
  5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ตาม
รายวิชาท่ีเปดสอน เพ่ือประเมินผลการเรียนรูใหครบถวนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
และใหหลักสูตรครอบคลุม learning outcome โดยกําหนดใหมีการรายงานวิธีการท่ีใชในการประเมิน เกณฑ
การ ประเมิน และผลการประเมิน เพ่ือหาแนวทางพัฒนาตอไป 

• การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต  
  1. อาจารยผูสอนรายวิชาเสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู  
  2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู  
  3. อาจารยผูสอนชี้แจงการตัดสินผลการเรียน โดยเฉพาะรายวิชาท่ีมีการแกไขเกรดของนิสิต  
  4. มีการปรับปรุงการตัดสินผลการเรียนตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมภาควิชา แลวนําเขาท่ีประชุม 
กรรมการประจําคณะเห็นชอบกอนมีการแกไขเกรด  
  5. หลักสูตรนําขอมูลการประเมินผลการเรียนรูมาจัดทํา มคอ.7 
 

5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน มุงเนนใหนิสิตมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถสรางองคความรูใหม และสามารถนําองคความรูจากงานวิจัยไปใชประโยชนและ
แกไขปญหาไดจริง  จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง นอกจากนี ้หลักสูตรยังมีการจัดกิจกรรม
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เสริมหลักสูตร โดยการฝกประสบการณดานวิชาการและวิชาชีพใหแกนิสิต โดยมีนิสิตเปนผูดําเนินการหลัก 
เพ่ือใหนิสิตสามารถปฏิบัติงานไดจริงเม่ือจบการศึกษา  
 

5.5  มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

• การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7)  

  1. มหาวิทยาลัยมีกลไกกําหนดใหอาจารยผูสอนจะตองสง มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาค
การศึกษา  
  2. หลักสูตรภายใตการบริหารงานของภาควิชามีการกําหนดใหมีคณะกรรมการงานวิชาการ กํากับให
ผูสอนจัดทํา มคอ.5/มคอ.6  
  3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแตละรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือ 
พิจารณาดูความสอดคลองตามคําอธิบายรายวิชาท่ีมีอยูใน มคอ.2  
  4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมรวมกันเพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร  
 5. เสนอท่ีประชุมภาคพิจารณาเพ่ือนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง/พัฒนาผลการดําเนินงานตอไป 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  

6.1 มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน 
มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยการมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรเพ่ือความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ังความพรอมทางกายภาพและความพรอมของอุปกรณ
เทคโนโลยีและสิง่อํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรูผานกระบวนการเสนอของบประมาณ
ประจําป ดังนี้  
  1. สํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
  2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณาสรุปความตองการของสิ่งสนับสนนุการ
เรียนรูท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน จากผลการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู  
  3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเสนอความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไปยังภาควิชา เพ่ือรวบรวม
เขาท่ีประชุมภาควิชา  
  4. ภาควิชาดําเนินการจัดทํารางคําของบประมาณประจําปสงไปยังคณะ สําหรับการจัดซ้ือครุภัณฑ 
การปรับปรุงอาคารสถานท่ีและการจัดโครงการสนับสนุนการเรียนรู โดยการมีสวนรวมของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือรวมพิจารณาการจัดลําดับความจําเปนในการดําเนินการเสนอของบประมาณสําหรับ
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตางๆ  
 

6.2 มีจํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูหลักสําหรับนิสิตท่ีศึกษาในหลักสูตรไดแก สํานักหอสมุดและศูนยการเรียนรู 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงมีความพรอมในการใหบริการตํารา เอกสารสิ่ งพิมพ  ฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส สื่อและระบบสารสนเทศตางๆ ซ่ึงนิสิตสามารถสืบคนและศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเองได 
นอกจากนี้นิสิตยังสามารถใชบริการจากหองสมุดพิทยาลงกรณ ซ่ึงเปนหองสมุดของคณะบริหารธุรกิจและคณะ
เศรษฐศาสตรไดอีกดวย พรอมท้ังระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
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เพ่ือใหสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีเพียงพอและเหมาะสมกับการใชงาน ผูรับผิดชอบหลักสูตรจะ
ประสานงานกับสํานักหอสมุดในการจัดหาตํารา หนังสืออางอิงท่ีเก่ียวของเพ่ือบริการใหแกอาจารยและนิสิตได
คนควาและใชประกอบการเรียนการสอนโดยใหอาจารยผูสอนมีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตํารา 
วารสารสิ่งพิมพและสื่ออ่ืนๆ โดยมีการจัดสรรงบประมาณและแผนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือทรัพยากรการเรียน
สอนเพ่ิมเติม ท้ังนี้จะมีการสอบถามอาจารยถึงความตองการการจัดซ้ือตํารา หนังสืออางอิง เอกสารการสอน
อ่ืนๆ รวมท้ังสื่ออิเลคทรอนิกสตางๆ กอนเปดภาคเรียนในแตละภาคการศึกษา 
 

6.3 มีการดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู 
 มีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในแตละปการศึกษา เพ่ือ
นําเสนอท่ีประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงหรือใหขอเสนอแนะ หากภาควิชาไมสามารถดําเนินการไดจะ
ประสานงานตอไปยังคณะและติดตามผลการดําเนินการ 

 
       

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ตัวบงชี้และเปาหมาย 
ปการศึกษา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

1.อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X 

2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ 
  มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

X X X 

3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม(ถา
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน 
  แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X 

4.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการเนินการ 
  ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน  
   30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X 

5.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน  
   60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X 

6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู  
  ท่ีกําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา 
  ท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X 

* 
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7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ  
  การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงาน 
  ใน มคอ.7 ปท่ีแลว ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะให
ดําเนินการ 

X X X 

8.อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ
โดยเฉพาะเปาประสงคของหลักสูตร หรือคําแนะนําดานการจัดเรียนการสอน 
  จัดการเรียนการสอน 

X X X 

9.อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพท่ี
เก่ียวของกับศาสตรท่ีสอนหรือเทคนิคการเรียนการสอนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

X X X 

ตัวบงชี้และเปาหมาย 
ปการศึกษา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
10.บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ท่ีทําหนาท่ีถายทอดความรู 
ใหกับนิสิต (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชพี  ภายใตความ
รับผิดชอบของสวนงานตนสังกัด และมีการนําผลไปปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพกํารทํางาน 

X X X 

11.ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพการ
บริหารหลักสูตรโดยรวม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

X* X X 

12.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา   
    3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

X* X* X 

* เปนการประเมินตัวชี้วัดตอเนื่องจากหลักสูตรเลมกอนหนานี้ 
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หมวดท่ี 8   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1.1.1 การประเมินความเห็นหรือการตอบสนองของนิสิตท้ังโดยผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบ  
หลักสูตร 

1.1.2 จัดประชุมคณาจารยผูรับผิดชอบและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือนําขอเสนอแนะ 
มาปรับแผนกลยุทธการสอน ซ่ึงเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

1.1.3 การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการท่ีใช โดยใชแบบสอบถามหรือ 
 การสนทนากับกลุมนิสิต ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ 

1.2.1 มีระบบการประเมินการสอนโดยนิสิตท่ีครอบคลุมทุกดาน อาทิ กลวิธีการสอน ความตรง 
ตอเวลา การถายทอด และประเมินผลอยางเปนธรรม  

1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะหผลการประเมินของนิสิต และแจงผูท่ีเก่ียวของ 
1.2.3 ผูสอนวิเคราะหผลการเรียนของนิสิตรวมกับผลการประเมินเพ่ือนําไปปรับปรุงแกไข 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
2.1 มีการวางแผนการประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบ 
2.2 มีการประเมินหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยผูแทนนิสิตปจจุบัน  

นิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลว ผูใชนิสิต ตลอดจนผูมีสวนไดเสียกับการดําเนินการของหลักสูตร 
2.3 มีการสอบเทียบเคียงและประเมินผลการเรียนการสอนของหลักสูตรในสาขาวิชาการเงิน ของ  

มหาวทิยาลัยอ่ืนๆ   
2.4 มีการดําเนินการประเมินผลตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558  

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
3.1 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซ่ึงประกอบ 

ดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาวิชาการเงิน และผูแทนจากสายวิชาชีพทางการเงิน 
3.2 มีการประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 รวมท้ังการประเมินการประกันคุณภาพภายใน และการ
ประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนิสิต ผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรง  

คุณวุฒิ โดยดําเนินการเปนรายป 
4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลผลการดําเนินการของหลักสูตร ผานกระบวนการวิเคราะหและสังเคราะห 

รวมกับผูทรงคุณวุฒิภายนอก อาทิการจัดสัมมนาหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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