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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน 
(หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2561) 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
คณะ  พัฒนาการเศรษฐกิจ 
 

หมวดท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 

1.  ชื่อหลักสตูร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน 
  Master of Science Program in Financial Engineering 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการเงิน) 
  วท.ม. (วิศวกรรมการเงิน)  
  Master of Science (Financial Engineering)  
  M.S. (Financial Engineering) 

3.   วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร 
  ไม่ม ี

4.   จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แผน ก. (2)  39  หน่วยกิต  ศึกษารายวิชา 27 หน่วยกิต  วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 แผน ข       39  หน่วยกิต  ศึกษารายวิชา 36 หน่วยกิต  วิชาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต 

5.   รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1  รูปแบบ  หลักสูตรปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
  5.2  ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ 
  5.3  การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
  5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรต่อเน่ืองปริญญาตรีและปริญญาโท ระหว่าง
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
  5.5  การให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (วิศวกรรมการเงิน) 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบของหลกัสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)  
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 
  คณะกรรมการสภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ .............................         
เมื่อวันที่ ................................... 
  
  สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ………………  
เมื่อวันที่ …………………………………. 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 
 ปีการศึกษา 2562  

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลังจบการศกึษา 
 1.  นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
 2.  ผูจ้ัดการกองทุน  
 3.  นักวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 4.  นักวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง 
 5.  คร ู อาจารย์   
 6.  นักวิชาการด้านวิศวกรรมการเงิน 
 7.  วิศวกรการเงิน 
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9.  ชื่อ  นามสกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหน่ง  และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

(เรียงลําดับจากคณุวุฒิสูงสุดถึงระดบั
ปริญญาตรี) 

สถาบัน ปี 

1 นางณดา จันทร์สม 
Nada Chunsom 

xxxxxxxxxxxxx Assistant 
Professor 

Doctor of Business Administration Finance  United States International University (USA) 2538 

  Master of International Business 
Administration 

- United States International University (USA) 2537 

  Bachelor of Arts International Economics  Chulalongkorn University (Thailand) 2535 

2 นายวิศิษฎ์  ชัยศรีสวัสดิ์สุข 
Wisit Chaisrisawatsuk 
  

xxxxxxxxxxxxx Assistant 
Professor 

Doctor of Philosophy Economics  The Florida State University (USA) 2547 

  Master of Arts Economics  University of Colorado at Denver (USA) 2541 

  Bachelor of Arts Economics Thammasat University (Thailand) 2538 

3 นายชัยวัฒน์ หนูทอง 
Chaiwat Nuthong 

xxxxxxxxxxxxx Assistant 
Professor 

Doktoringenieur Control Engineering University of Federal Armed Force (Germany) 2552 

   Master of Science Mechatronics University of Siegen (Germany) 2547 

  
 

Bachelor of Engineering Electrical Engineering King Mongkut’s Institute of Technology 
Ladkrabang (Thailand) 

2539 
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10.   สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง  กทม. 10520 
โทรศัพท์ 02-3298321 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม. 10240 
โทรศัพท์ 02-7273176 , 02-7273180 

11.   สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินของโลกในปัจจุบัน มีความเช่ือมโยง
ระหว่างกันและมีความซับซ้อนมากข้ึน การให้บริการทางการเงินมีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์สูง
อย่างต่อเน่ือง แต่ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องต้องเผชิญความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรใน
รูปแบบต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอยู่ในระบบปัจจุบันอาจไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการใช้งานได้  จําเป็นต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการทางการเงิน ที่ตอบสนองความต้องการท่ีมี
ความหลากหลายจากความซับซ้อนของตลาด รวมถึงเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และพยากรณ์ที่มีความ
แม่นยํามากขึ้น ทําให้มีความต้องการบุคคลในภาคอุตสาหกรรมบริการทางการเงินจํานวนหน่ึงที่มีความ
เป็นมืออาชีพ มีทักษะเชิงลึกในทางเทคนิคและเชิงปริมาณในการพัฒนาตัวแบบหรือสร้างนวัตกรรมทาง
การเงินเพ่ือตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการบริการทางการเงินที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น   
  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้จัดการเรียนสอนหลักสูตรระดับช้ันปริญญาโทในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเงินมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ได้รับการตอบรับจากภาคธุรกิจการเงินเป็นอย่างดีมาก เห็นได้
จากจํานวนผู้สมัครและผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเรียนตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ได้รับผลกระทบในเรื่อง
จํานวนที่ลดลง และผู้สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงานเป็นอย่างดี เห็นได้
จากผลตอบรับการมีงานทํา การได้รับพิจารณาปรับเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้น และจํานวนผู้ที่ผ่านการสอบ
ใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพทางการเงินต่าง ๆ อย่างไรก็ดี จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน 
ศิษย์เก่าของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน และการรับฟังความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิของหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์การเงินที่กรุณาให้คําปรึกษากับหลักสูตรมาโดยตลอดอย่างต่อเน่ืองมาตลอดระยะเวลา 10 ปี
ของการจัดการหลักสูตร  มีความเห็นว่าในภาคอุตสาหกรรมยังมีความต้องการบุคลากรในสายอาชีพที่มี
ทักษะเน้นเชิงปริมาณมากขึ้น เป็นทักษะความสามารถในการพัฒนาตัวแบบ และตอบโจทย์ปัญหาทาง
การเงินที่มีความซับซ้อน  โดยเป็นบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ สามารถคิดนวัตกรรมทางการเงินที่รวม
ความรู้ในเชิงปริมาณเข้ากับความรู้ในเชิงทฤษฎีทางการเงิน  
  จากข้อมูลในการรับฟังความเห็นโดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เช่ียวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม พรีมา วงศ์อมาตย์ 
จังหวัดชลบุรี ผนวกกับการได้มีโอกาสหารือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน จึงได้มีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกัน โดยเป็นหลักสูตรต่อเน่ืองปริญญาตรี-โท ซึ่งนักศึกษาจะเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรีใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเงิน ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นระยะเวลา 4 ปี และจะศึกษาต่อปริญญาโทอีก 1 ปี ใน
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งรวมระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างกัน 
ทําให้การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเป็นช่องทางขยายโอกาสทางการศึกษา 
เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายผู้เรียนได้ดีย่ิงขึ้น และเป็นการสร้างโอกาสทางเลือกในการจัดการศึกษาในภาวะที่
จํานวนนักศึกษาลดลงเช่นในปัจจุบัน 
 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาการด้านต่างๆ และสถานการณ์ความซับซ้อน

ของระบบเศรษฐกิจโลก มีผลกระทบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างมากมาย  
สภาพทางสังคมมีการแข่งขันรุนแรงและรวดเร็วทําให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านค่า
ครองชีพ  การกระจายรายได้ ปัญหาแรงงาน  ปัญหาด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมและชุมชน  ปัญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน  ปัญหาความเหลื่อมล้ําของคนในสังคม ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนปัญหาการขาดแคลนพลังงาน  ปัญหาการขาดความโปร่งใสและการขาดธรรมาภิบาล
ขององค์กรต่างๆ ล้วนทําให้มีผลต่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมทั้งสิ้น  และสิ่งสําคัญที่จะช่วย
บรรเทาปัญหาเหล่าน้ี คือการพัฒนาคนในประเทศให้เกิดความรู้เท่าทันเศรษฐกิจตามองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่
เกิดขึ้นในโลก รวมถึงการประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงนําไปสู่การพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงินเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการเงิน และความสามารถในการใช้ความรู้และเครื่องมือในเชิงปริมาณเพ่ือการ
พัฒนาตัวแบบสําหรับการพยากรณ์ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่น
ในจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ จะช่วยตอบสนองการพัฒนาตลาดการเงินของไทย ให้มี
ความก้าวหน้า และช่วยเสริมการเติบโตอย่างเข้มแข็งของตลาดเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และประเทศไทยต่อไปได้     

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1  และข้อ 11.2  ต่อการพฒันาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพนัธกิจ     
      ของสถาบัน 

12.1  การพฒันาหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน  เป็นหลักสูตรที่ได้รับการ

พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง และ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ผสานองค์ความรู้ด้าน
วิศวกรรมและองค์ความรู้ด้านการเงินการธนาคารมาบูรณาการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็น
หลักสูตรที่ผนวก 3 ศาสตร์การเรียนรู้ไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ได้แก่ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
(Economic and Finance Theory) วิธีการทางวิศวกรรมศาสตร์ (Methods of Engineering) และ 
เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ (Tools of mathematics) รวมถึง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(Computer Programming) ภายใต้กรอบความคิดพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ในรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณร่วมกับวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้ากับความรู้ในเชิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
และการเงิน  เพ่ือพัฒนาแบบจําลองต่างๆ ที่จะสามารถพยากรณ์การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ 
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ เพ่ือรองรับความต้องการระดมทุน การลงทุน และการ
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บริหารความเสี่ยงของทุกภาคส่วนที่จะมีความซับซ้อนมากข้ึนในอนาคต นอกจากน้ี ยังเรียนรู้ถึงการ
ประยุกต์ใช้ในการซื้อขายอัตโนมัติโดยใช้อัลกอริทึม (Algorithmic Trading) และการบริหารจัดการ
กองทุนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และการเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine 
Learning) ในโลกเทคโนโลยีทางการเงินที่ตอบสนองตลาดแรงงานของอุตสาหกรรมการเงินและธนาคาร 
พร้อมทั้งมีทักษะการทํางานแบบมืออาชีพ มีความพร้อมในการทํางานในระดับนานาชาติ และมีคุณธรรม 
จริยธรรม ยึดมั่นจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ   

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของสถาบัน 
 ตามแผนพัฒนาระยะยาวของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ. 2551 – 2565) ซึ่ง

ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ต่างๆ จํานวน 8 ยุทธศาสตร์  โดย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 คือการรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร  งานวิจัย  และการบริการวิชาการท่ี
มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  ที่ได้กําหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาสาขาวิชา
และหลักสูตร  ที่สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
ภายใต้แรงกดดันของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เพ่ือให้มีสาขาวิชาครบถ้วนในด้านพัฒนบริหารศาสตร์  
แนวทางหน่ึงคือการพัฒนาหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมการเงิน  เพ่ือช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ศาสตร์ด้านการบริหารการพัฒนา  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน  ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์เพ่ิม
มากข้ึนจากเป้าหมายดังกล่าว  ประกอบกับการที่สถาบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวที่เปิด
สอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษามาเป็นเวลากว่า 50 ปี  สถาบันจึงมีประสบการณ์และความชํานาญในการ
บริหารจัดการการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมการเงิน ด้วยการผลิต
บัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพ ตรงความต้องการของตลาดในภาคธุรกิจการเงินที่มีความซับซ้อนมากข้ึน 
สามารถคิดนวัตกรรมทางการเงินที่ใช้ความรู้การวิเคราะห์เชิงปริมาณร่วมกับวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้า
กับความรู้ในเชิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการเงิน เพ่ือพัฒนาแบบจําลองต่าง ๆ ที่จะสามารถพยากรณ์การ
เคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ เพ่ือรองรับความต้องการ
ระดมทุน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยงของทุกภาคส่วนที่จะมีความซับซ้อนมากขึ้นในอนาคต 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสตูรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/หลักสูตรอ่ืนของสถาบนั  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน เป็นหลักสูตรขยายกรอบความคิด
ในการพัฒนาหลักสูตรมาจากหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ของ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ที่เริ่มเปิดการเรียนการสอนมาแล้วเป็นระยะกว่า 10 ปี ซึ่งการพัฒนาบุคลากรท่ี
มีทักษะการวิเคราะห์ในเชิงลึก มีความสามารถในการใช้ความรู้และเครื่องมือเชิงปริมาณมากขึ้นจะช่วย
เสริมการเรียนรู้ระหว่างกันของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะสามารถเลือกเรียนวิชาตามความสนใจและความ
ต้องการในการพัฒนาทักษะของตนเองโดยการเรียนรู้เพ่ิมเติมในรายวิชาระหว่างกัน เพ่ือให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียนได้มากขึ้น  
  นอกจากหลักสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจแล้ว หลักสูตรน้ียังมีความเช่ือมโยงได้กับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล (Data Science and 
Business Analytics) ของคณะสถิติประยุกต์ หรือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอก
การเงิน ของคณะบริหารธุรกิจได้อีกด้วย 



 7 
บัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ต้อง

เป็นผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ในรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณร่วมกับวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้ากับ
ความรู้ในเชิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการเงิน การประยุกต์ใช้ในการซื้อขายอัตโนมัติโดยใช้อัลกอริทึม 
(Algorithmic Trading)  การบริหารจัดการกองทุน ด้วยเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์  (Artificial 
Intelligence) และการเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) ในโลกเทคโนโลยีทางการเงิน เพ่ือให้มี
ความเข้าใจในเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ ฟินเทค ตลอดจนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด และ
ปัจจัยที่เก่ียวข้องที่ส่งผลต่อความเปล่ียนแปลงทางการเงิน และสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีได้อย่างเบ็ดเสร็จ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานของอุตสาหกรรมการเงินและ
ธนาคาร  นอกจากน้ี สามารถบูรณาการ ความรู้วิศวกรรมการเงินกับศาสตร์อ่ืนๆ มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล  
มีความรู้ความสามารถในการติดต่อสื่อสารและตัดสินใจ รับรู้และเข้าใจสภาพการเปล่ียนแปลงของ
ประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเมือง สังคม ที่สามารถนํามาคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ได้  มี
ความพร้อมสําหรับการเป็นผู้นําองค์กรต่างๆ เน่ืองจากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจจะจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงินเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับนักศึกษา
ต่างชาติและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารที่เป็นสากล  เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการ
ทํางานในระดับนานาชาติ และสามารถรองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่
เกิดขึ้นด้วย 

 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ที่ต้องการความรู้
หลักสูตรหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ เพ่ิมเติม  สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาในหลักสูตรอ่ืน เป็นวิชาเลือกได้ 

13.1  รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนให้คณะ/หลักสูตรอ่ืน 
        นักศึกษาหลักสูตรอ่ืนของสถาบัน สามารถเลือกเรียนทุกรายวิชาที่หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน เปิดสอน ยกเว้นวิชาการค้นคว้าอิสระ ทั้งน้ีต้องเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของแต่ละหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้แนะนําและอาจารย์ผู้สอน 

13.2  การบรหิารจัดการ 
        13.2.1  อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาที่จะไป

เรียนวิชาของหลักสูตรอ่ืนเป็นวิชาเลือก อาจารย์ผู้สอนรายวิชาน้ันๆเป็นผู้อนุญาต/ให้ความเห็นชอบ โดยมี
นักวิชาการศึกษาของแต่ละคณะเป็นผู้ประสานงานและตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาและข้อกําหนดของหลักสูตร 
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หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา  ความสําคญั  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
  หลักสูตรน้ีมุ่งสร้างมืออาชีพในสายวิชาชีพการเงิน ที่มีความสามารถในการสร้างตัวแบบและ
นวัตกรรมทางการเงิน เพ่ือตอบโจทย์ทางการเงินและความต้องการของอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนมาก
ขึ้น 
  มหาบัณฑิตทางวิศวกรรมการเงินคือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎีทางการเงิน และ
เครื่องมือการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ  รวมถึงมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงปริมาณและ
ทฤษฎีทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีจริยธรรมในทางวิชาการและการประกอบอาชีพ 
 1.2  วัตถุประสงค์ 
 หลักสูตรน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 1.2.1 มีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีทางการเงิน และมีความรู้ความสามารถในการใช้
ความรู้และเคร่ืองมือการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ เป็นอย่างดี 

 1.2.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงปริมาณและทฤษฎี
ทางการเงิน เพ่ือการพัฒนาตัวแบบและนวัตกรรมทางการเงิน ทั้งการใช้ในด้านการวิเคราะห์และ
พยากรณ์ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  
 1.2.3 มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทางการเงิน 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนาเปลี่ยนแปลง กลยทุธ ์ หลักฐานตัวบ่งชี้ 
-ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรสกอ.และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

-พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน 
จากหลักสูตรในระดับสากล 

-เอกสารหลักสูตร 
-รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

-ปรับปรงุหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ระดับนานาชาต ิสอดคล้องกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมทางการเงินของ
ประเทศทีก่ําลังเติบโตขึ้น และความ
ต้องการของผู้ใชบ้ัณฑิต 

-ส่งเสริมการทําวิจัยเพือ่พัฒนา
องค์ความรู้และวิจัยด้านการ
ประยุกตใ์ช้องค์ความรู้ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ และองค์ความรู้
ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน 
-ส่งเสริมการทําวิจัยกรณีศึกษา 

-จํานวนเงินวิจัยต่ออาจารย์
ประจํา 
-จํานวนโครงการวิจัยในแต่ละปี 
-ผลการประเมนิความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

-พัฒนาอาจารยใ์ห้มีความรูด้้านการ
เรียนการสอน การวจิัย และการ
บริการวิชาการ 

-ส่งเสริมการตีพมิพ์ผลงานวิจัยทั้ง
ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
-ส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
-ส่งเสริมให้อาจารย์ไปนําเสนอ
ผลงานวิชาการในต่างประเทศ 
-จัดระบบอาจารย์พี่เล้ียงในการทํา
วิจัยและการเรยีนการสอน 

-จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับ
การตพีิมพ ์
-จํานวนการจัดการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 
-จํานวนอาจารย์ที่ไปเสนอ
ผลงานวิชาการในต่างประเทศ 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหน่ึงๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ โดยหน่ึงภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กําหนด
ระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ 

2.  การดําเนนิการหลักสูตร 
2.1  วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 

 ภาคฤดูร้อน   เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 

 2.2  คุณสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา     
     1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยสําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือ องค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่
สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา หรือ 
     2.  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    
  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน 

 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
        ไม่ม ี  

 2.4  กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพื่อแก้ไขปญัหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาตามข้อ 2.3 
        ไม่มี 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

 
แผน ก 

ชั้นป ี ปีที่ 1-4 
(ป ี2562-2565) 

ปีที่ 2 
(ปี 2566) 

ปีที่ 3 
(ปี 2567) 

ปีที่ 4 
(ปี 2568) 

ปีที่ 5 
(ปี 2569) 

ช้ันปีที่ 1 - * 5 5 5 5 
ช้ันปีที่ 2      

จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ   4 5 5 
 

แผน ข 
ชั้นป ี ปีที่ 1-4 

(ปี 2562-2565) 
ปีที่ 2 

(ปี 2566) 
ปีที่ 3 

(ปี 2567) 
ปีที่ 4 

(ปี 2568) 
ปีที่ 5 

(ปี 2569) 

ช้ันปีที่ 1 - * 95 95 95 95 
ช้ันปีที่ 2      

จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ   46 75 75 
 

หมายเหตุ  :  *  เป็นหลักสูตร MOU ในการจัดการเรียนการสอนร่วม 
ตามแผนการรับนักศึกษาและการผลิตข้างต้น  คาดว่านักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแต่ละปีจะ

สอดคล้องกับความต้องการอัตรากําลังของประเทศในสาขาวิชาน้ี 

2.6  งบประมาณตามแผน 
      ใช้งบประมาณแผ่นดินคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ

งบรายได้คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2.7  ระบบการจัดการศึกษา 

  แบบช้ันเรียน 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผ่านสื่อแพรภ่าพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลัย 
      เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา  
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1  จํานวนหน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต 
     3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 

หมวดวิชา โครงสร้างหลักสูตร แผน ก.(2) 
(ทําวิทยานิพนธ์) 

โครงสร้างหลักสูตร แผน ข. 
(ไม่ทําวิทยานิพนธ์) 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
2. หมวดวิชาพื้นฐาน 
3. หมวดวิชาหลัก 
4. หมวดวิชาเลือก 
5. วิชาการค้นคว้าอิสระ 
6. วิทยานิพนธ ์
7. สอบประมวลความรู ้

ไม่นับหน่วยกติ 
15 หนว่ยกติ 
12 หนว่ยกติ 

- 
- 

12 หนว่ยกติ 
สอบประมวลความรู ้

ไม่นับหน่วยกติ 
15 หนว่ยกติ 
12 หนว่ยกติ 
9 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

- 
สอบประมวลความรู ้

รวม 39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 

 
      3.1.3 รายวิชา    จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 ก.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน          ไม่นับหน่วยกิต 

สพ 4000   พ้ืนฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา     3 (3-0-6) 
 ND 4000   Foundation for Graduate Studies 

ภส 4001   การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา  3 (3-0-6) 
LC 4001   Reading Skills Development in English for Graduate Studies   
ภส 4002   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 (3-0-6) 
LC 4002   Integrated English Language Skills Development  
ภส 4011   การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  3 (3-0-6) 
             สําหรับบัณฑิตศึกษา  
LC 4011  Remedial Reading Skills Development in  
  English for Graduate Studies 
ภส 4012   การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 (3-0-6) 
LC 4012  Remedial Integrated English Language Skills  

              Development       
วก 4001   ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์           3 (3-0-6) 
FN 4001   Introduction to Economics 
วก 4002   ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเศรษฐมติิ           3 (3-0-6) 
FN 4002   Introduction to Econometrics 
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วก 4003   การประมวลผลทางธุรกิจ            3 (2-2-5) 
FN 4003   Business Computing 
วก 4004   การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น            3 (2-2-5) 
FN 4004   Introduction to Programming 

หมายเหตุ  1. วิชาเสริมพ้ืนฐานเป็นวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต และไม่นําผลการศึกษามาคํานวณแต้มรวมเฉลี่ย 
ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา 
    2. เง่ือนไขในการเรียน/การยกเว้นวิชาเสริมพ้ืนฐานกระทําได้ตามข้อกําหนดที่ระบุไว้เก่ียวกับ
วิชาน้ันๆ หรือให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน 
    3. สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
การเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ให้สามารถนํารายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในขณะที่เป็นนักศึกษาสมทบพิเศษตามข้อตกลง
ความร่วมมือมานับร่วมในรายวิชาของหลักสูตรได้ในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานน้ี 

 ข.  หมวดวิชาพื้นฐาน 15 หน่วยกิต 
วก 5001 การประเมินมูลค่าตราสารทุนและตราสารหน้ี   3 (3-0-6) 
FN 5001 Equity and Fixed Income Valuation 
วก 5002 อนุพันธ์ทางการเงิน      3 (3-0-6) 
FN 5002 Financial Derivatives 
วก 5003 การวิเคราะห์และการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์   3 (2-2-5) 
FN 5003 Portfolio Analysis and Management 
วก 5004 วิทยาการข้อมูลเบ้ืองต้น     3 (2-2-5) 
FN 5004 Introduction to Data Science  
วก 5005 การเรียนรู้ของเคร่ือง     3 (2-2-5) 
FN 5005 Machine Learning 

หมายเหตุ  สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
การเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ให้สามารถนํารายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในขณะที่เป็นนักศึกษาสมทบพิเศษตามข้อตกลง
ความร่วมมือมานับร่วมในรายวิชาของหลักสูตรได้ในหมวดวิชาพ้ืนฐานน้ี 

       ค. หมวดวิชาหลัก      12  หน่วยกิต 
วก 6001 เศรษฐมิติและการพยากรณ์ทางการเงิน   3 (2-2-5) 
FN 6001 Financial Econometrics and Forecasting 
วก 6002 วิศวกรรมการเงิน       3 (3-0-6) 
FN 6002 Financial Engineering 
วก 6003 แบบจําลองทางการเงิน     3 (2-2-5) 
FN 6003 Financial Modeling 
วก 6004 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน    3 (2-2-5) 
FN 6004 Financial Data Analytics 
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หมายเหตุ  สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
การเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ให้สามารถนํารายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในขณะที่เป็นนักศึกษาสมทบพิเศษตามข้อตกลง
ความร่วมมือมานับร่วมใน วิชา วก 6001 และ วก 6002 ในหมวดวิชาหลักน้ี 

 ง.  หมวดวิชาเลือก  กําหนดให้เลือกเรียนในแผน ข. ดังน้ี           9  หน่วยกิต 
วก 7100 ระเบียบวิธีวิจัย     3 (3-0-6) 
FN 7100 Research Methodology  
วก 7101 เศรษฐศาสตร์จลุภาคเพ่ือการวิเคราะห์ทางการเงิน 3 (3-0-6) 
FN 7101 Microeconomics for Financial Analysis 
วก 7102 เศรษฐศาสตร์มหภาคและระบบการเงิน   3 (3-0-6) 
FN 7102 Macroeconomics and Financial System 
วก 7103 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 3 (3-0-6) 
FN 7103 Financial Reporting and Analysis  
วก 7104 การจัดการทางการเงิน    3 (3-0-6) 
FN 7104 Financial Management 
วก 7105 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน   3 (3-0-6) 
FN 7105 Financial Markets and Institutions 
วก 7106 ตลาดการเงินระหว่างประเทศ    3 (3-0-6) 
FN 7106 International Financial Markets 
วก 7107 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน   3 (3-0-6) 
FN 7107 Financial Risk Management 
วก 7108 เทคโนโลยีทางการเงิน    3 (3-0-6) 
FN 7108 Financial Technology 
วก 7109 ตรรกศาสตร์และการคิดเชิงวิพากษ์   3 (3-0-6) 
FN 7109 Logic and Critical Thinking 
วก 7201 ทฤษฎีเกม      3 (3-0-6) 
FN 7201 Game Theory  
วก 7202 การเงินเชิงพฤติกรรม     3 (3-0-6) 
FN 7202 Behavioral Finance 
วก 7203 องค์ประกอบย่อยในตลาดและการซื้อขายโดยใช้อัลกอริทึม 3 (2-2-5) 
FN 7203 Market Microstructure and Algorithmic Trading 
วก 7204 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ     3 (2-2-5) 
FN 7204 Data Visualization  
วก 7205 ปัญญาเชิงคํานวณ     3 (2-2-5) 
FN 7205 Computational Intelligence  
วก 7206 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทางการเงิน  3 (2-2-5) 
FN 7206 Financial Cybersecurity  
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วก 7207 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ ่   3 (2-2-5) 
FN 7207 Big Data Analytics 
วก 7208 การสื่อสารและการนําเสนอข้อมูลทางการเงิน   3 (3-0-6) 
FN 7208 Financial Communication and Presentation 
 

หมายเหตุ  1. การจัดการเรียนการสอนวิชาในหมวดวิชาเลือกให้เป็นไปตามที่คณะกําหนด 
   2. วิชา วก 7100 จะเป็นวิชาที่แนะนําให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร แผน ข ทุกคนเลือกเรียน 

(บังคับเลือก) เพ่ือให้สามารถทําการศึกษาค้นคว้าอิสระได้  

 จ. วิชาการศึกษาตามแนวแนะ     1 - 3  หน่วยกิต 
 วก 8800 – 8900  การศึกษาตามแนวแนะ   1-3 (3-0-6) 
 FN 8800 – 8900  Directed Studies 

 ฉ.  วิชาการคน้คว้าอิสระ     3  หน่วยกิต 
 (กําหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต ในแผน ข.) 
 วก 9000  การค้นคว้าอิสระ     3 (0-0-12) 
 FN 9000  Independent Study 

 ช. วิทยานพินธ ์      12  หน่วยกิต 
 วก 9004  วิทยานิพนธ์      12 (0-0-48) 
    FN 9004  Thesis 
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3.1.4  แผนการศึกษา 
3.1.4.1  แผนการศึกษา แผน ก.(2) (ทําวทิยานิพนธ์) 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
สพ 4000 พื้นฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา    3  หน่วยกิต 

(ไม่นับหน่วยกิต) 
วก 4xxx  วิชาเสริมพื้นฐาน (วชิาที่ 1)           3  หน่วยกิต * 
         (ไม่นับหน่วยกิต) 
วก 4xxx  วิชาเสริมพื้นฐาน (วชิาที่ 2)           3  หน่วยกิต * 
         (ไม่นับหน่วยกิต)  
วก 5001 การประเมินมูลค่าตราสารทุนและตราสารหนี้    3  หน่วยกิต * 
วก 5002 อนุพันธ์ทางการเงิน      3  หน่วยกติ * 
วก 5004 วิทยาการข้อมูลเบ้ืองต้น      3  หน่วยกิต * 

         รวม         9  หน่วยกิต 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
  วก 4xxx  วิชาเสริมพื้นฐาน (วชิาที่ 3)           3  หน่วยกิต * 

         (ไม่นับหน่วยกิต) 
วก 4xxx  วิชาเสริมพื้นฐาน (วชิาที่ 4)           3  หน่วยกิต * 

        (ไม่นับหน่วยกิต) 
วก 5003 การวเิคราะห์และการบริหารกลุ่มหลักทรพัย์    3  หน่วยกิต * 
วก 5005 การเรียนรูข้องเครื่อง     3  หน่วยกิต * 
วก 6001 เศรษฐมิติและการพยากรณ์ทางการเงิน    3  หน่วยกิต * 

        รวม  9  หน่วยกิต 

ปีที่ 1  ภาคฤดูร้อน 
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาองักฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา  3  หน่วยกิต 

(ไม่นับหน่วยกิต) 
วก 6002 วิศวกรรมการเงิน       3  หน่วยกิต * 

        รวม           3  หน่วยกิต 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
  ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ   3  หน่วยกิต
                 (ไม่นับหน่วยกิต) 

วก 6003 แบบจําลองทางการเงิน      3  หน่วยกิต 
วก 6004 การวเิคราะห์ข้อมูลทางการเงิน     3  หน่วยกิต 
วก 9004 วทิยานิพนธ ์      3  หน่วยกิต 

        รวม  9  หน่วยกิต 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
วก 9004 วทิยานิพนธ ์      9  หน่วยกิต 

        รวม  9  หน่วยกิต 
หมายเหตุ : * รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในขณะที่เป็นนกัศึกษาสมทบพเิศษตามข้อตกลงความร่วมมอืสําหรับ
นักศึกษาที่สําเรจ็การศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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3.1.4.2  แผนการศึกษา แผน ข (ไม่ทําวิทยานิพนธ์) 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
สพ 4000 พื้นฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา    3  หน่วยกิต 

(ไม่นับหน่วยกิต) 
วก 4xxx  วิชาเสริมพื้นฐาน (วชิาที่ 1)           3  หน่วยกิต * 
         (ไม่นับหน่วยกิต) 
วก 4xxx  วิชาเสริมพื้นฐาน (วชิาที่ 2)           3  หน่วยกิต * 
         (ไม่นับหน่วยกิต)  
วก 5001 การประเมินมูลค่าตราสารทุนและตราสารหนี้    3  หนว่ยกิต * 
วก 5002 อนุพันธ์ทางการเงิน      3  หน่วยกิต * 
วก 5004 วิทยาการข้อมูลเบ้ืองต้น      3  หน่วยกิต * 

         รวม         9  หน่วยกิต 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
  วก 4xxx วิชาเสริมพื้นฐาน (วิชาที่ 3)            3  หน่วยกิต * 

         (ไม่นับหน่วยกิต) 
วก 4xxx วิชาเสริมพื้นฐาน (วิชาที่ 4)            3  หน่วยกิต * 

        (ไม่นับหน่วยกิต) 
วก 5003 การวเิคราะห์และการบริหารกลุ่มหลักทรพัย์    3  หน่วยกิต * 
วก 5005 การเรียนรูข้องเครื่อง     3  หน่วยกิต * 
วก 6001 เศรษฐมิติและการพยากรณ์ทางการเงิน    3  หน่วยกิต * 

        รวม  9  หน่วยกิต 

ปีที่ 1  ภาคฤดูร้อน 
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาองักฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา  3  หน่วยกิต 

(ไม่นับหน่วยกิต) 
วก 6002 วิศวกรรมการเงิน       3  หน่วยกิต * 

        รวม      3  หน่วยกิต 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
  ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ   3  หน่วยกิต
                 (ไม่นับหน่วยกิต) 

วก 6003 แบบจําลองทางการเงิน      3  หน่วยกิต 
วก 6004 การวเิคราะห์ข้อมูลทางการเงิน     3  หน่วยกิต 
วก 7100 ระเบียบวิธีวิจยั      3  หน่วยกิต 

        รวม           9  หน่วยกิต 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
วก 7xxx วิชาเลือก      3  หน่วยกิต 
วก 7xxx วิชาเลือก      3  หน่วยกิต 
วก 9000 การค้นคว้าอิสระ      3  หน่วยกิต 

        รวม  9  หน่วยกิต 
หมายเหตุ : * รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในขณะที่เป็นนกัศึกษาสมทบพเิศษตามข้อตกลงความร่วมมอืสําหรับ
นักศึกษาที่สําเรจ็การศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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3.1.5  คําอธบิายรายวิชา 

หมวดวิชาเสรมิพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 

สพ 4000 พื้นฐานสาํหรบับัณฑิตศึกษา      3  หน่วยกิต 
ND 4000 Foundation for Graduate Studies 
 แนะนําการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของ       

นักบริหาร  จริยธรรมทางวิชาการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาทาง
วิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา 

 An overview of Thai government, Thai economy, Thai business, Thai society, 
codes of ethics for executives and academics, personality development, 
physical and mental health, the Constitution of the Kingdom of Thailand, 
Thai for communication, academic report writing, and sufficiency economy 
and development. 

ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสําหรับบณัฑิตศกึษา  3  หน่วยกิต 
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies 
 สร้างเสริมความรู้พ้ืนฐานด้านไวยากรณ์ที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน  เช่น 

การศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพ่ือนําไปสู่การ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตํารา บทความวิชาการ โดย
เน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือจับใจความสําคัญ เพ่ือหาข้อสรุป  การตีความประโยค
การเดาความหมายของคําศัพท์จากบริบท  การอ่านแบบข้ามเพ่ือหาข้อมูลเฉพาะ การหา
ความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

 This course is aimed at enhancing students’ understanding of English structure 
such as sentence types, core parts, headwords and modifiers. This will enable 
students to develop their English reading skills necessary for academic texts 
and research papers. Emphasis is placed on developing students’ skills in 
reading for main ideas, drawing conclusions and making inferences, using 
context clues to arrive at the meanings of unknown words, skimming and 
scanning, and developing their discourse competence, including critical 
reading skills.  

ภส 4002  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ    3  หน่วยกิต 
LC 4002 Integrated English Language Skills Development 
 เน้ือหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียนเชิงวิชาการเบ้ืองต้น 
 Course contents and teaching activities focus on the integrated skills of 

listening, speaking, reading and writing with a particular emphasis on academic 
writing at the introductory level. 
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ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ    3  หน่วยกิต 
 สําหรบับณัฑิตศึกษา  
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies 
 ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการท่ีนักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วใน

วิชา ภส 4001  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมเติม   ทั้งน้ี
นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น 

 This course is intended to provide additional practices in the reading skills 
and strategies covered in LC 4001. Students receive individualized attention 
to enhance their reading  skills for academic purposes.   

ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  3 หน่วยกิต 
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development 
 ฝึกทักษะการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียนเพ่ิมเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว 

สําหรับนักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แบบบูรณาการ เพ่ือปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ด้วยการสอน
และฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล 

 This course is intended to provide additional practice in the four skills – 
listening, speaking, reading and writing strategies covered in LC 4002. 
Students receive individualized attention to enhance their communication 
skills in English. 

วก 4001  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์     3 หน่วยกิต 
FN 4001 Introduction to Economics 
 ศึกษานิยามและแนวคิดในวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด และบทบาทของ

รัฐบาล ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทาน หลักคิดมูลค่าส่วนเพ่ิม (Marginal Analysis) การหา
ทางเลือกที่ ดีที่สุด (Optimization) ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต รวมท้ังศึกษา
แนวคิดเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจมหภาค ทฤษฎีเก่ียวกับอุปสงค์มวลรวม ดุลยภาพของระบบ
เศรษฐกิจ ความต้องการถือเงิน ธนาคารกลางและนโยบายการเงิน รัฐบาลและนโยบายการ
คลัง ปัญหาเงินเฟ้อและการว่างงาน ดุลการชําระเงินและอัตราแลกเปลี่ยน 

 This course introduces definitions and concepts in economics: market 
economy, role of government, demand and supply, marginal analysis, 
optimization, cost and production theory. It also covers macroeconomic 
theory, aggregated demand, demand for money, central bank and monetary 
policy, government and fiscal policy, inflation and unemployment, balance 
of payment and exchange rate. 
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วก 4002  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเศรษฐมิติ 3 หน่วยกิต 
FN 4002  Introduction to Econometrics 
 ศึกษาเคร่ืองมือทางเศรษฐมิติ ซึ่งประกอบด้วย พ้ืนฐานสถิติ การใช้สมการถดถอยและการ

ทดสอบสมมติฐาน และการทดสอบตัวแบบที่แตกต่างจากตัวแบบมาตรฐาน รวมถึง
การศึกษาปัญหาต่างๆทางเศรษฐมิติ เช่น ปัญหา Multicollinerity Autocorelation และ 
Heterosedasticity เป็นต้น ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการใช้สถิติเพ่ือการประมาณพฤติกรรมต่างๆ 

 This course studies the tool for estimating behavior. The methodology 
includes regression analysis, hypothesis testing, and the models under the 
violation of classical assumptions. The basic econometric problems such as 
multicolinearity, autocorrelation and heterosedasticity are included. 

วก 4003  การประมวลผลทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต 
FN 4003  Business Computing 
 ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นของระบบคอมพิวเตอร์ในเชิงธุรกิจและซอฟต์แวร์สําหรับงานธุรกิจ 

โดยมีเน้ือหาครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปน้ี ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ประมวลผลสเปรดชีต ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล และการใช้
ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในเชิงธุรกิจ 

 This course provides basic understandings of computer systems in business 
and computer software for business tasks. Topics covered include basics of 
computer networking and the Internet, spreadsheet software, database 
management software, and the business-oriented utilization of the Internet. 

วก 4004  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3 หน่วยกิต 
FN 4004  Introduction to Programming 
 ศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง หัวข้อที่

ศึกษาประกอบด้วย พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (คําสั่งพ้ืนฐาน ตัวแปร ชนิด
ของข้อมูล ความละเอียดของข้อมูลตัวเลข เง่ือนไข/การแตกกิ่ง การทําซ้ํา/วงวน ซับรูทีน/
ฟังก์ชัน การเรียกซ้ํา) พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (วัตถุ คลาส การห่อหุ้ม การรับ
ทอด ภาวะที่มีหลายรูปแบบ คลาสนามธรรม เนมสเปซ การจัดการข้อยกเว้น) อินพุตและ
เอาต์พุต โครงสร้างข้อมูลพ้ืนฐาน (อาเรย์ ลิงค์ลิสต์ กองซ้อน แถวคอย แถวคอยลําดับ
ความสําคัญ พจนานุกรม) การทดสอบและการดีบักโปรแกรม และสไตล์การเขียนโค้ดที่ดี 

 This course is an introduction to computer programming using a high-level 
programming language. Topics covered include basics of structural 
programming (primitive operations, variables, data types, numerical 
precision, conditionals/branching, repetition/loops, subroutines/functions, 
recursion), basics of object-oriented programming (objects, classes, 
encapsulation, inheritance, polymorphism, abstract classes, namespaces, 
exception handling), input and output, basic data structures (arrays, linked 
lists, stacks, queues, priority queues, dictionaries), testing and debugging, and 
good coding style.   
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หมวดวิชาพืน้ฐาน 

วก 5001  การประเมินมูลคา่ตราสารทุนและตราสารหนี้  3 หน่วยกิต 
FN 5001  Equity and Fixed Income Valuation 

ศึกษาและประยุกต์ทฤษฎีการกําหนดราคาสินทรัพย์ การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน
และความเส่ียง รวมถึงแบบจําลองที่ใช้กําหนดราคาสินทรัพย์ทางการเงิน ทั้งตราสารทุน
และตราสารหน้ี การประเมินมูลค่าด้วยวิธีต่างๆ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด รวมถึงศึกษา
ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
This course explores asset valuation theory and the applications to real 
world valuation cases. It also provides decision-making tools under 
uncertainty and risk, including standard asset pricing models used to 
determine financial asset prices, particularly equity and debt securities. 
Valuation techniques such as discounted cash flows and market based 
approach are included. 

วก 5002  อนุพันธ์ทางการเงนิ  3 หน่วยกิต 
FN 5002  Financial Derivatives 

ศึกษาอนุพันธ์ทางการเงินประเภทต่างๆ ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน รวมถึงทฤษฎีเก่ียวกับ
การประเมินราคาและการบริหารความเส่ียงโดยใช้ตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับสินทรัพย์
หลากประเภท ได้แก่  สินค้าโภคภัณฑ์ อัตราดอกเบี้ย เงินตราต่างประเทศ และหลักทรัพย์ 
ซึ่งในวิชาน้ีจะศึกษาตราสารอนุพันธ์หลากหลายประเภท ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฟิว
เจอร์ สวอป ออปช่ัน และอนุพันธ์สินเช่ือ 
This course introduces fundamental concepts of derivative pricing and 
hedging strategy, applying to a variety of underlying assets such as 
commodity, interest rate, currency and equity. Several financial derivatives 
will be examined including forwards, futures, swaps, options and credit 
derivatives. 

วก 5003  การวิเคราะหแ์ละการบริหารกลุ่มหลักทรพัย์  3 หน่วยกิต 
FN 5003  Portfolio Analysis and Management 

ศึกษาหลักการจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์สมัยใหม่ 
กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์และการกระจายความเสี่ยง การจัดกลุ่มหลักทรัพย์โดยใช้
ตัวแบบต่างๆ การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ รวมถึงการ
ประเมินผลการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์  

 This course provides the principle asset allocation, modern portfolio theory, 
diversification, portfolio construction models. An analysis and management 
of securities risks, including portfolio management evaluation techniques will 
be examined. 
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วก 5004  วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น  3 หน่วยกิต 
FN 5004  Introduction to Data Science  

ศึกษาภาพรวมของวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในงานทางธุรกิจ โดยมีเน้ือหา
ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปน้ี การสกัดข้อมูล การแสดงข้อมูลด้วยภาพ เทคนิคที่สําคัญสําหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูล ซอฟต์แวร์สําหรับวิทยาการข้อมูล และกรณีศึกษาในการนําวิทยาการ
ข้อมูลไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 

 This course introduces an overview of data science and their applications on 
business. The topics to be studied include the extraction of information 
from data, an overview of important data analysis techniques, data 
visualization, software tools for data science, and case studies of real-world 
problem solving using data science. 

วก 5005  การเรียนรู้ของเครื่อง  3 หน่วยกิต 
FN 5005  Machine Learning 

ศึกษาหลักการและเทคนิคของการเรียนรู้ของเครื่อง และแนะนําอัลกอริธึมต่างๆ ที่เป็นที่
รู้จัก ทั้ งที่ เป็นการเรียนรู้แบบมีผู้สอน  Supervised Learning และ แบบไม่มีผู้สอน 
Unsupervised Learning โดยมีเน้ือหาครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปน้ี หลักการเรียนรู้ของ
เครื่องเบ้ืองต้น เครื่องมือทางซอฟต์แวร์เพ่ือการเรียนรู้ของเครื่อง เทคนิคสําหรับการเรียนรู้
ข อ ง เ ค รื่ อ ง ไ ด้ แ ก่  kNN, Naïve Bayes, Decision Trees, Regressions, Neural 
Networks, Suppor Vector Machines, Association Rules, k-means 

 This course studies the principles and techniques of machine learning and 
introduces well-known algorithms for both supervised and unsupervised 
learning. The following topics are covered: basics of machine learning, 
software tools for machine learning, and the following machine learning 
techniques: kNN, Naïve Bayes, Decision Trees, Regressions, Neural Networks, 
Suppor Vector Machines, Association Rules, and k-means. 

 
 

หมวดวิชาหลกั 

วก 6001  เศรษฐมิติและการพยากรณท์างการเงิน  3 หน่วยกิต 
FN 6001  Financial Econometrics and Forecasting 

ศึกษาการประยุกต์ตัวแบบทางเศรษฐมิ ติในการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์และการเงิน ซึ่งประกอบด้วยการทบทวนพ้ืนฐานสมการถดถอย การทดสอบ
สมมติฐาน และการทดสอบตัวแบบที่แตกต่างจากตัวแบบมาตรฐาน วิธีการประมาณค่าใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ตัวแปรหุ่น ตัวแบบ Logit Probit และตัวแบบสําหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบพาเนล เป็นต้น รวมท้ังศึกษาและประยุกต์เครื่องมือทางเศรษฐมิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา ในการพยากรณ์แนวโน้มของข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์และ
การเงิน รวมถึงการทดสอบความสัมพันธ์ระยะยาวและการตอบสนองระยะสั้น 
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This course applies econometric techniques for empirical investigation in 
economics and finance. It reviews regression analysis, hypothesis testing, and 
the models under the violation of classical assumptions. Tools in analyzing 
the financial data are also introduced, i.e. dummy variable, discrete choice 
model Logit, Probit and panel data models. This course applies the time 
series econometric model to forecast the economic and financial data. The 
contents include long-run relationship and short-run response. 

วก 6002  วิศวกรรมการเงิน  3 หน่วยกิต 
FN 6002  Financial Engineering  

ศึกษาถึงนวัตกรรมทางการเงินทั้งในด้านแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ออกผลิตภัณฑ์ รวมถึงเครื่องมือทางการเงินชนิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ในตลาดเงิน ตลาดทุน 
ตลอดจนตลาดอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการจัดหาเงินทุน การลงทุน และเพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนได้อย่างเหมาะสม 
This course aims to equip students with the understanding of financial 
innovations including topics such as product development and its process, 
recent financial instruments in both money and capital markets. More 
specifically, a critical analysis of its role in raising capital, investments, and 
risk management will be examined. 

วก 6003  แบบจําลองทางการเงิน  3 หน่วยกิต 
FN 6003  Financial Modeling 

ศึกษาประเภทของแบบจําลอง วัตถุประสงค์ของการสร้างแบบจําลอง และการพัฒนา
แบบจําลองทางการเงิน เพ่ือการใช้ในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ การจัดการกลุ่มสินทรัพย์
ลงทุน และการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมขั้นตอนการสร้างแบบจําลอง การจําลอง
เหตุการณ์ การวิเคราะห์ผลการจําลอง การตรวจตัวแบบจําลอง กรณีศึกษา ตลอดจน
เครื่องมือที่จําเป็นในการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆ 
This course discusses the methodology of financial modeling including types 
of financial models, objectives and process of model development. 
Applications of financial models cover asset valuation, portfolio 
management, and risk management. It explores scenario analysis, model 
evaluation, case study, as well as applications of computer package. 

วก 6004  การวิเคราะหข์้อมูลทางการเงิน  3 หน่วยกิต 
FN 6004  Financial Data Analytics 

ศึกษาการนําเคร่ืองมือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพ่ือไปใช้แก้ปัญหาทางการเงิน โดยมี
เน้ือหาครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปน้ี การอนุมานทางสถิติและการทํานายโดยใช้แบบจําลอง
เชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น การสกัดข้อมูลทางการเงินแบบมีโครงสร้าง วิธีการสร้างและ
ทดสอบแบบจําลอง วิธีการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเคร่ือง การหาค่าที่ดีที่สุดแบบคงที่และ
แบบพลวัตจากข้อมูลทางการเงิน 
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This course introduces analytical tools for solving financial problems. The 
topics covered include statistical inference and forecasting with linear and 
nonlinear models, structural approaches to extract information from 
financial data, simulation methods, machine learning methods, and static 
and dynamic optimization in finance. 
 

หมวดวิชาเลือก 

วก 7100  ระเบียบวิธีวิจัย        3 หน่วยกิต 
FN 7100  Research Methodology  

ศึกษาหลักและวิธีการวิจัยทางวิศวกรรมการเงิน โดยเน้ือหาครอบคลุมขั้นตอนและ
กระบวนการวิธีการวิจัย อันประกอบด้วยการต้ังโจทย์วิจัย ความสําคัญและขอบเขตการ
วิจัย ทฤษฎีและแบบจําลองท่ีสอดคล้องกับบริบทที่ต้องการศึกษา การทบทวนวรรณกรรม
และผลงานวิจัยในอดีต การต้ังสมมติฐานการวิจัย ฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมท้ังการทําข้อเสนอการวิจัยโดย
นักศึกษา  
This course aims to equip students with the understanding of principles and 
research methods in financial engineering. The contents cover the 
identification of research questions, the importance and scope of research, 
theories and models suitable for the context of study, literature reviews, 
hypothesis formulation, data bases and empirical data collection methods.  
Topics cover both quantitative and qualitative research techniques, as well 
as how to write a research proposal. 

วก 7101  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อการวิเคราะห์ทางการเงิน   3 หน่วยกิต 
FN 7101  Microeconomics for Financial Analysis 

ศึกษาและประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีในหลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค เพ่ือศึกษาวิเคราะห์
พฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ และปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ 
อภิปรายถึงหลักจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการจัดสรร
ทรัพยากรในระบบกลไกตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต การตัดสินใจ
ภายใต้ความไม่แน่นอน การบริโภคข้ามเวลา ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต การ
กําหนดราคาสินค้า และกลยุทธ์การแข่งขัน ตลอดจนนโยบายภาครัฐที่มีผลต่อพฤติกรรม
ของผู้ซื้อ ผู้ขาย และต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
This course applies microeconomic theories to analyse behavior of various 
economic agents and economic problems that arise in the economy. It 
discusses the ethical concepts in decison making process. It covers resource 
allocation through market mechanism, behaviors of consumers and 
producers, decisions under uncertainty, consumption involving time, 
production and its cost, pricing and non pricing strategies, and the impact of 
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government policies on buyers' and sellers' behavior, and on the 
economic welfare. 

วก 7102  เศรษฐศาสตร์มหภาคและระบบการเงิน    3 หน่วยกิต 
FN 7102  Macroeconomics and Financial System 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์มหภาค และโครงสร้างของระบบการเงิน 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์เศรษฐกิจในเชิงมหภาค สามารถวิเคราะห์
และตัดสินใจทางการเงินได้ โดยยึดมั่นจริยธรรม ครอบคลุมเรื่อง รายได้ประชาชาติ บทบาท
ของนโยบายการคลังและนโยบายการเงินต่อระบบเศรษฐกิจ เงินเฟ้อและการว่างงาน 
ทฤษฎีการเจริญเติบโตและวัฏจักรเศรษฐกิจ รวมถึงบทเรียนจากวิกฤติการเงินในอดีต 
This course provides the fundamental macroeconomics concepts and the 
structure of financial system.  The objective is to equip students with a 
logical skill and ethical standards for the macroeconomic and financial 
analyses. Topics include determination of income, the role of fiscal and 
monetary policy, inflation and unemployment, growth theory and business 
cycles, and lessons from past financial crises. 

วก 7103  รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน  3 หน่วยกิต 
FN 7103  Financial Reporting and Analysis 

ศึกษาถึงโครงสร้างทางบัญชี หลักการจัดทํารายงานทางการเงิน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของข้อมูลทางบัญชีที่ปรากฏในงบการเงินต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน อัตราส่วน
ทางการเงิน สถานะทางการเงินของกิจการ ตลอดจนการแปลความหมายเพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ผลการดําเนินการและตัดสินใจทางการเงิน 
This course introduces accounting structure and financial reporting 
principles.  It covers the analysis of financial information using financial ratios 
and other alternative methods to understand the firms’ financial 
performance and position. It aims to foster learners’ ability to use the 
financial information as an effective tool for the financial decision making. 

วก 7104  การจัดการทางการเงิน      3 หน่วยกิต 
FN 7104  Financial Management 

ศึกษาและประยุกต์ทฤษฎีทางการเงินสมัยใหม่เพ่ือการตัดสินใจด้านการลงทุนทางการเงิน 
การดําเนินงาน การจัดหาเงินทุน โครงสร้างของเงินทุนของบริษัท นโยบายการจ่ายเงินปัน
ผล การควบรวมกิจการ และประเด็นต่างๆ ในการกําหนดนโยบายและแนวทางตัดสินใจ
ทางการเงินขององค์การ ที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพ่ือเป้าหมายใน
การสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ธุรกิจ ภายใต้หลักจริยธรรม บรรษัทภิบาลท่ีดี ควบคู่ไปกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
This course applies the modern corporate financial theory in making 
operating, financing, and investing decision. Capital structure, dividend 
policy, mergers and acquisitions, and other corporate activities related to 
financial decision making of the corporations are explored whether they are 
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aligned with the target of the firm in maximizing shareholders' wealth and 
adhere to ethical standards, good governance, and corporate social 
responsibility. 

วก 7105  ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน     3 หน่วยกิต 
FN 7105  Financial Markets and Institutions 

ศึกษาภาพรวมของระบบการเงิน ตลอดจนตลาดและสถาบันการเงินทั้งภายในและ
ต่างประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ ในการระดมทุนและการใช้เงินทุน 
การกํากับดูแลสถาบันการเงิน หลักการและกรอบของนโยบายการเงินเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อตลาดการเงินและต่อระบบเศรษฐกิจ 
ประสิทธิภาพและข้อจํากัดในการใช้นโยบายและมาตรการทางการเงิน 
This course offers an analysis of monetary theories and the financial system. 
It covers the importance of the financial system and institutions, the 
functions of money, behavior of interest rates, financial structure and 
asymmetric information, bank management and regulation. In addition, the 
targets and instruments of monetary policies, the transmission mechanism 
of monetary policy and its effectiveness, rational expectations and its 
applications will be critically analyzed. 

วก 7106  ตลาดการเงินระหว่างประเทศ      3 หน่วยกิต 
FN 7106  International Financial Markets 

ศึกษาถึงตลาดการเงินระหว่างประเทศ การบูรณาการของตลาดการเงินระหว่างประเทศ 
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และสภาพแวดล้อมทางการเงินระหว่างประเทศ รวมถึง
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการ
กําหนดอัตราแลกเปลี่ยน การพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงและ
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
This course covers the international monetary system and balance of 
payments, the foreign exchange market, international capital markets and 
institutions, management of foreign exchange and political risks, and recent 
developments in international capital markets and the world economy. 

วก 7107  การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน     3 หน่วยกิต 
FN 7107  Financial Risk Management 

ศึกษาถึงความเสี่ยงทางการเงิน โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้าน
เครดิต ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้านการบริหารองค์กร โดยศึกษาคํา
จํากัดความ แหล่งที่มาของความเสี่ยงทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน 
กระบวนการของการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการประเมินความเสี่ยง และกลยุทธ์การ
บริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
 
 



 26 
This course studies financial risk including market risk, credit risk, foreign 
exchange risk, and operational risk. It explores definition of risk, sources of 
risk, risk analysis, risk management process as well as risk evaluation and risk 
management strategies. 

วก 7108  เทคโนโลยีทางการเงิน        3 หน่วยกิต  
FN 7108  Financial Technology 
 ศึกษาหัวข้อที่สําคัญเก่ียวกับเทคโนโลยีทางการเงิน ประกอบด้วย ขอบเขตและการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเงินในปัจจุบัน เทคโนโลยีสําหรับธุรกรรมทางการเงิน การเงิน
ดิจิทัลและการเงินทางเลือก สกุลเงินดิจิทัลแบบเข้ารหัส กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี
ทางการเงิน ข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัย และอนาคตของการเงินซึ่งขับเคล่ือนด้วยข้อมูล
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น บล็อกเชน ปัญญาประดิษฐ์ และข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นต้น 

 This course studies the major areas of financial technology, including current 
scope and applications of financial technology, technologies for financial 
transactions, digital finance and alternative finance, cryptocurrencies, 
regulations related to financial technology, data and security, and the future 
of finance, which is driven by data and cutting-edge technologies, such as 
blockchains, artificial intelligence, and big data. 

วก 7109  ตรรกศาสตร์และการคิดเชิงวิพากษ์     3 หน่วยกิต 
FN 7109  Logic and Critical Thinking 

ศึกษาถึงการวิเคราะห์และประเมินการอ้างเหตุผลและสามารถอ้างเหตุผลได้อย่างถูกต้อง 
โดยจะได้เรียนและฝึกฝนให้สังเกตการอ้างเหตุผลในชีวิตประจําวัน สามารถวิเคราะห์
รูปแบบของการใช้เหตุผล ซึ่งรวมถึงแบบนิรนัยและแบบอุปนัย สังเกตเห็นการอ้างเหตุผล
แบบผิดๆ ที่มักพบ และสามารถใช้ตรรกวิทยาสัญลักษณ์ และเคร่ืองมือและเทคนิคทาง
ตรรกศาสตร์ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวิเคราะห์และประเมินการอ้างเหตุผล                
This course intends to train students skills in analyzing and evaluating 
arguments, and in constructing good arguments. Students will be taught and 
trained to recognize arguments in real life, identify different modes of 
reasoning, including deduction and induction, notice common fallacies, and 
make use of symbolic logic, including propositional logic and predicate logic, 
and related logical tools and techniques for analyzing and evaluating 
arguments. 

วก 7201  ทฤษฎีเกม         3 หน่วยกิต 
FN 7201  Game Theory  

ศึกษาเบ้ืองต้นเก่ียวกับทฤษฎีเกมแบบไม่ร่วมมือกัน เน้ือหาของวิชาครอบคลุมการหาดุลย
ภาพของเกมในรูปแบบต่างๆ ทั้งเกมแบบเล่นพร้อมกันที่มีข้อมูลครบถ้วน เกมแบบเล่นไม่
พร้อมกันที่มีข้อมูลครบถ้วน เกมแบบเล่นพร้อมกันที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน และเกมแบบเล่น
ไม่พร้อมกันที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมในทางเศรษฐศาสตร์
และทางการเงิน 
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This course is an introductory course in non-cooperative game theory. 
Topics include equilibrium concept in static and dynamic game with 
complete and incomplete information. Applications in economics and 
finance will also be discussed.   

วก 7202  การเงินเชิงพฤติกรรม       3 หน่วยกิต 
FN 7202  Behavioral Finance 

ศึกษาถึงอิทธิพลของจิตวิทยาที่มีต่อพฤติกรรมของผู้ลงทุน เรียนรู้เก่ียวกับความหลากหลาย
ของอคติในการตัดสินใจและความผิดพลาดในการประมวลผลข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ทางการเงิน การใช้การเงินเชิงพฤติกรรมในการอธิบายกิจกรรมและพฤติกรรมของผู้ลงทุน
และใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมการเงินในการค้นหาพฤติกรรมของผู้ลงทุนและเพ่ือการ
กําหนดกลยุทธ์การลงทุน 
This course covers the influence of psychology on the investors’ behavior. It 
enables students to learn about the wide range of decision-making biases 
and information processing errors that influence financial decision making. It 
demonstrates how behavioral finance explain market activity and the 
behavior of investors. The course also explores the role of financial 
engineering tools to uncover investors’ behavior and implications to trading 
strategies. 

วก 7203  องค์ประกอบย่อยในตลาดและการซ้ือขายโดยใช้อัลกอริทึม  3 หน่วยกิต 
FN 7203  Market Microstructure and Algorithmic Trading 

ศึกษาเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์ขององค์ประกอบย่อย การวิเคราะห์ช่วงราคาเสนอซื้อและขาย
ของหลักทรัพย์ สภาพคล่อง ค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรม และกลยุทธ์การซื้อขาย รวมท้ัง
การซื้อขายโดยใช้อัลกอริทึมและการซื้อขายแบบความถ่ีสูง ลําดับการปฏิบัติการที่ดีที่สุด 
การวิเคราะห์คุณภาพของการปฏิบัติการ ตลาดแบบลิมิตออร์เดอร์พลวัต  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการซื้อขายหลักทรัพย์ 

 This course covers the fundamental knowledge of market microstructure and 
discusses frameworks for analyzing bid-ask spread of the securities, liquidity, 
transaction costs, and trading strategies. It also covers algorithmic and high 
frequency trading, optimal order execution, execution quality analysis, 
dynamic limit order markets to enhance efficiency in tradings. 

วก 7204  การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ      3 หน่วยกิต 
FN 7204  Data Visualization  

ศึกษาหลักการและเทคนิคของการแสดงข้อมูลด้วยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเน้ือหา
ครอบคลุมหัวข้อต่อไปน้ี หลักการแสดงข้อมูลด้วยภาพ พ้ืนฐานของการรับรู้ทางการ
มองเห็นและการรู้คิดของมนุษย์ เครื่องมือและการใช้งานในการแสดงข้อมูลด้วยภาพ กราฟ
และแผนภูมิ การแสดงข้อมูลประเภทต่างๆ ด้วยภาพ เทคนิคการประมวลผลภาพเบ้ืองต้น 
อินโฟกราฟฟิค และ ศิลปะสารสนเทศ 
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 This course studies principles and techniques for creating effective 

visualizations of data. The topics covered include principles of data 
visualization, basics of human visual perception and cognition, software tools 
for data visualization, graphs and charts, visualization of different kinds of 
data, basic image processing techniques, infographics, and information art. 

วก 7205  ปัญญาเชิงคํานวณ         3 หน่วยกิต 
FN 7205  Computational Intelligence  

ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และเทคนิคที่เก่ียวข้องกับปัญญาเชิงคํานวณ โดยมีเน้ือหาครอบคลุม
หัวข้อต่อไปน้ี การคํานวณเชิงวิวัฒนาการ ตรรกศาสตร์คลุมเครือ อัลกอริธึมที่ได้รับแรง
บันดาลใจจากธรรมชาติ เช่น โครงข่ายประสาทเทียม ปัญญาเชิงกลุ่ม การหาค่าเหมาะสม
ที่สุดด้วยระบบอาณาจักรมด เป็นต้น 

 This course studies principles, theories, and techniques of computational 
intelligence. The course covers the following topics: evolutionary computing, 
fuzzy logic, and nature-inspired algorithms, including neural networks, swarm 
intelligence, and ant colony optimization. 

วก 7206  ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ทางการเงิน    3 หน่วยกิต  
FN 7206  Financial Cybersecurity 

ศึกษาแนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
และประเด็นสําคัญและสิ่งที่ต้องคํานึงถึงทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในภาคการเงิน 
หัวข้อที่ศึกษาประกอบด้วย เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ
เบ้ืองต้นในภาคการเงิน การโจมตีทางไซเบอร์ในภาคการเงิน มัลแวร์ ความมั่นคงปลอดภัย
ของสารสนเทศในภาคการเงิน ซอฟต์แวร์สําหรับความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ กฎหมายที่
เก่ียวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และนโยบายและกลยุทธ์สําหรับความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ในภาคการเงิน 

 This course intends to provide students with an understanding of 
fundamental concepts and principles of cybersecurity, relevant technologies, 
and the important issues and considerations in cybersecurity in the financial 
sector. Topics studied include an introduction to computer networking and IT 
architectures in the financial sector; cyberattacks in the financial sector; 
malware; information security in the financial sector; cybersecurity software; 
cybersecurity laws; and policy and strategy for cybersecurity in the financial 
sector. 

วก 7207  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่      3 หน่วยกิต 
FN 7207  Big Data Analytics 

ศึกษาเทคนิคและเครื่องมือสําหรับจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งปัญหาและแนวทางแก้ไข 
หัวข้อที่ศึกษาประกอบด้วย แหล่งที่มา ประเภท และคุณลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ใน
ปัจจุบัน การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผลและแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพ นักศึกษาจะได้ศึกษาการ
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เขียนโปรแกรมท่ีทํางานกับข้อมูลขนาดใหญ่ และการใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือช่วย
จัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ 

 This course provides an overview of the techniques and tools for working with 
big data, as well as problems and possible solutions. Covered in this course 
include the following topics: sources, types and characteristics of the big data 
that are presently in use, data capturing, storage, processing, retrieval, 
analysis, and reporting and visualization. The students will also learn to 
develop computer programs that work with big data and utilize software tools 
or libraries for processing or analyzing big data. 

วก 7208  การสื่อสารและการนําเสนอข้อมูลทางการเงิน     3 หน่วยกิต  
FN 7208  Financial Communication and Presentation 

ศึกษาหลักการสื่อสารที่เก่ียวข้องในทางวิศวกรรมทางการเงิน ทักษะในการตีความและสื่อสาร
ข้อมูลทางการเงินในรูปแบบที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญสําหรับงานที่เก่ียวข้องในด้านวิศวกรรม
การเงิน โดยมุ่งเน้นไปที่วิธีการแปลงข้อมูลทางการเงินเพ่ือให้ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่มี
ความหมายโดยบูรณาการด้านการเงินและการใช้งานซอฟแวร์สําเร็จรูป เพ่ือนําเสนอทาง
การเงินมีผลกระทบอย่างแท้จริง  

 This course aims to master the skills to interpret and communicate financial 
information in a way that provides key insights to activities related to financial 
engineering. It focuses on the way to convert financial data to provide 
meaningful business insights by integrating financial data and the use of 
software to make financial presentations with impact. 

 
การศึกษาตามแนวแนะ 

วก 8800 – 8900 การศึกษาตามแนวแนะ     1 – 3 หน่วยกิต 
FN 8800 – 8900   Directed Studies 

 ศึกษาหัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมการเงินที่อยู่ในความสนใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ความรู้ต่อยอดทางด้านวิศวกรรมการเงิน 

 This course discusses special topics in the interest which is beneficial in 
developing further knowledge in financial engineering. 

 
วิชาคน้คว้าอิสระ 

วก 9000 การค้นคว้าอิสระ 3  หน่วยกิต 
FN 9000 Independent Study 

ศึกษาและนําเสนอผลงานวิจัยหรืองานค้นคว้าทางวิศวกรรมการเงิน ภายใต้คําแนะนําและ
การควบคุมของอาจารย์ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษานําความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน 
วิศวกรรม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และระเบียบวิธีวิจัยมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยหรือ
งานค้นคว้าได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีเป้าหมายในการผลิตผลงานในรูปแบบบทความ
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วิชาการ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ที่เหมาะสมและได้ผลการศึกษาที่น่าสนใจ ซึ่ง
นําไปสู่ข้อเสนอแนะ 
This course enables students to study and present individual research in a 
field of financial engineering under the supervision of a faculty member. It 
aims to utilize knowledge in finance, economics, engineering, mathematics, 
computer, and research methodology. The goal of which is a written 
academic paper containing significant analysis and interesting results with 
implication. 
 

วิทยานพินธ ์

วก 9004 วิทยานพินธ ์ 12  หน่วยกิต 
FN 9004 Thesis 
 ศึกษาและนําเสนอวิทยานิพนธ์ทางวิศวกรรมการเงิน ภายใต้คําแนะนําและการควบคุมของ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการ
วิทยานิพนธ์ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมการเงิน และ
ทักษะในการวิเคราะห์และวิจัย เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อวงการ
วิชาการ ได้มาตรฐานระดับที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 This course offers students the opportunity to work on a specific research 
topic in the field of financial engineering under the guidance and supervision 
of a main thesis advisor and comments from thesis committee. The focus is 
to utilize knowledge in financial engineering as well as research and 
analytical skills in developing the outstanding academic research paper with 
local or international standards for publication. 
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3.2  ชื่อ  สกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหน่งและคณุวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

(เรียงลําดับจากคณุวุฒิสูงสุดถึงระดบั
ปริญญาตรี) 

สถาบัน ปี 

1 นางณดา จันทร์สม 
Nada Chunsom 

xxxxxxxxxxxxx Assistant 
Professor 

Doctor of Business Administration Finance  United States International University (USA) 2538 

  Master of International Business 
Administration 

- United States International University (USA) 2537 

  Bachelor of Arts International Economics  Chulalongkorn University (Thailand) 2535 

2 นายวิศิษฎ์  ชัยศรีสวัสดิ์สุข 
Wisit Chaisrisawatsuk 
  

xxxxxxxxxxxxx Assistant 
Professor 

Doctor of Philosophy Economics  The Florida State University (USA) 2547 

  Master of Arts Economics  University of Colorado at Denver (USA) 2541 

  Bachelor of Arts Economics Thammasat University (Thailand) 2538 

3 นายชัยวัฒน์ หนูทอง 
Chaiwat Nuthong 

xxxxxxxxxxxxx Assistant 
Professor 

Doktoringenieur Control Engineering University of Federal Armed Force (Germany) 2552 

   Master of Science Mechatronics University of Siegen (Germany) 2547 

  
 

Bachelor of Engineering Electrical Engineering King Mongkut’s Institute of Technology 
Ladkrabang (Thailand) 

2539 
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  3.2.2  อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
  

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

(เรียงลําดับจากคณุวุฒิสูงสุดถึงระดบั
ปริญญาตรี) 

สถาบัน ปี 

1 นายดิเรก ปัทมสิริวัฒน์  
Direk Patamasiriwat  

xxxxxxxxxxxxx Professor Doctor of Philosophy Economics  University of Georgia (USA) 2520 

   Master of Science Economics  Louisiana State University (USA) 2515 

   Bachelor of Arts Economics Kasetsart University (Thailand) 2513 
2 นายพิริยะ ผลพิรุฬห์ 

Piriya Pholphirul 
xxxxxxxxxxxxx Professor Doctor of Philosophy Economics  Georgia State University (USA) 2545 

  Master of Science Policy Economics  University of Illinois at Urbana-Champaign (USA) 2541 
  Bachelor of Arts International Economics Chulalongkorn University (Thailand) 2539 

3 นายยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ 
Yuthana Sethapramote 
  

xxxxxxxxxxxxx Associate 
Professor 

Doctor of Philosophy Economics  University of Warwick (UK)  2548 

  Master of Science Economics  University of Warwick (UK) 2542 

  Bachelor of Arts Economics Thammasat University (Thailand)  2538 
4 นายศาสตรา สุดสวาสดิ์ 

Sasatra Sudsawasd  
  

xxxxxxxxxxxxx Associate 
Professor 

Doctor of Philosophy Economics  Georgia State University (USA)  2547 

  Master of Arts Economics  University of Missouri-St. Louis (USA) 2542 

  Bachelor of Engineering Industrial Engineering  Thammasat University (Thailand) 2538 

5 นายสรศาสตร์ สุขเจริญสิน 
Sorasart Sukcharoensin 
  
  

xxxxxxxxxxxxx Associate 
Professor 

Doctor of Business Administration Finance Thammasat University (Thailand) 2546 
  Master of Science Administration Boston University (USA)  2537 

  Bachelor of Economics Business Economics  Sukothai Thammathirat University (Thailand)  2544 

  Bachelor of Business Administration Marketing Assumption University (Thailand)  2535 
6 นายอดิศร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

Adis Israngkura 
  
 
 

xxxxxxxxxxxxx Associate 
Professor 

Doctor of Philosophy Economics  North Carolina State University (USA) 2537 

  Master of Arts Economics  University of Canterbury (New Zealand)  2528 

  Bachelor of Arts Economics  University of Canterbury (New Zealand) 2527 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

(เรียงลําดับจากคณุวุฒิสูงสุดถึงระดบั
ปริญญาตรี) 

สถาบัน ปี 

7 นายอุดมศักดิ์  ศีลประชาวงศ์ 
Udomsak Seenprachawong 
  

xxxxxxxxxxxxx Associate 
Professor 

Doctor of Philosophy Business Administration 
(Economics) 

University of Memphis (USA) 2537 

  Master of Business Administration Management Information 
System 

Memphis State University (USA) 2533 

  Bachelor of Science Statistics Chulalongkorn University (Thailand) 2531 

8 นายชัยวัฒน์ หนูทอง 
Chaiwat Nuthong 

xxxxxxxxxxxxx Assistant 
Professor 

Doktoringenieur Control Engineering University of Federal Armed Force (Germany) 2552 

   Master of Science Mechatronics University of Siegen (Germany) 2547 

  
 

Bachelor of Engineering Electrical Engineering King Mongkut’s Institute of Technology 
Ladkrabang (Thailand) 

2539 

9 นางณดา จันทร์สม 
Nada Chunsom 

xxxxxxxxxxxxx Assistant 
Professor 

Doctor of Business Administration Finance  United States International University (USA) 2538 

  Master of International Business 
Administration 

- United States International University (USA) 2537 

  Bachelor of Arts International Economics  Chulalongkorn University (Thailand) 2535 

10 นายทองใหญ่ อัยยะวรากูล 
Tongyai Iyavarakul 

xxxxxxxxxxxxx Assistant 
Professor 

Doctor of Philosophy Economics  Duke University (USA) 2552 

  Master of Science Statistics University of Chicago (USA) 2547 

  Master of Science Economics London School of Economics and Political 
Science (UK) 

2543 

  Bachelor of Arts Economics Thammasat University (Thailand) 2542 

11 นางทัศนีย์ สติมานนท์ 
Thasanee Satimanon 
 
 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxx Assistant 
Professor 

Doctor of Philosophy Agricultural, Food and 
Resource Economics 

Michigan State University (USA) 2556 

  Master of Arts Economics Thammasat University (Thailand) 2545 

  Bachelor of Arts Economics Thammasat University (Thailand) 2542 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

(เรียงลําดับจากคณุวุฒิสูงสุดถึงระดบั
ปริญญาตรี) 

สถาบัน ปี 

12 นางสาวนิรมล อริยอาภากมล 
Niramol Ariyaarpakamol 
  

xxxxxxxxxxxxx Assistant 
Professor 

Doctor of Philosophy Economics  University of Bristol (UK) 2553 
   Master of Science Economics University of Bristol (UK) 2548 

   Bachelor of Science Economics  University of Bristol (UK) 2546 
13 นางสาวประสพโชค มั่งสวัสดิ์ 

Prasopchoke Mongsawad  
  

xxxxxxxxxxxxx Assistant 
Professor 

Doctor of Philosophy Economics  University of Missouri-Columbia (USA) 2544 

  Master of Arts Economics  University of Missouri-Columbia (USA) 2540 

  Bachelor of Business Administration Finance Thammasat University (Thailand) 2536 

14 นางปริยดา สุขเจริญสิน 
Pariyada Sukcharoensin 
  
  

xxxxxxxxxxxxx Assistant 
Professor 

Doctor of Business Administration Finance Thammasat University (Thailand) 2546 

  Master of Arts International Economics 
and Finance  

Chulalongkorn University (Thailand) 2540 

  Bachelor of Business Administration Finance and Banking  Thammasat University (Thailand) 2538 

15 นายเผ่าภัค ศิริสุข 
Phaophak Sirisuk  

xxxxxxxxxxxxx Assistant 
Professor 

Doctor of Philosophy Electrical Engineering Imperial College London (UK)  2543 

  Master of Science Communication and 
Signal Processing 

Imperial College London (UK) 2537 

  Bachelor of Engineering Telecommunication 
Engineering 

King Mongkut’s Institute of Technology 
Ladkrabang (Thailand) 

2535 

16 นายวิศิษฎ์  ชัยศรีสวัสดิ์สุข 
Wisit Chaisrisawatsuk 
  

xxxxxxxxxxxxx Assistant 
Professor 

Doctor of Philosophy Economics  The Florida State University (USA) 2547 

  Master of Arts Economics  University of Colorado at Denver (USA) 2541 

  Bachelor of Arts Economics Thammasat University (Thailand) 2538 

17 นายศรัณย์ ศานติศาสน์ 
Saran Sarntisart 

xxxxxxxxxxxx Assistant 
Professor 

Doctor of Philosophy Economics Australian National University (Australia) 2556 

  Master of Science Management Economics University of Essex (UK) 2549 

  Bachelor of Arts Economics Chulalongkorn University (Thailand) 2548 

18 นายสันติ  ชัยศรีสวัสดิ์สุข 
Santi Chaisrisawatsuk 
  

xxxxxxxxxxxxx Assistant 
Professor 

Doctor of Philosophy Economics  Southern Illinois University (USA) 2542 

  Master of Science Economics  Indiana State University (USA) 2536 

  Bachelor of Business Administration Finance Thammasat University (Thailand) 2534 

34 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

(เรียงลําดับจากคณุวุฒิสูงสุดถึงระดบั
ปริญญาตรี) 

สถาบัน ปี 

19 นางสาวสุจิตรา  ชํานิวิกย์กรณ์ 
Suchittra Chamnivickorn 
  

xxxxxxxxxxxxx Assistant 
Professor 

Doctor of Philosophy Economics  University of Illinois at Chicago (USA) 2531 

   Master of Arts Economics  University of Illinois at Chicago (USA) 2526 

   Bachelor of Arts Economics  University of Illinois at Chicago (USA) 2525 
20 นายอนันต์  วัฒนกุลจรัส 

Anan Wattanakuljarus 
  

xxxxxxxxxxxxx Assistant 
Professor 

Doctor of Philosophy Agricultural and Applied 
Economics 

University of Wisconsin-Madison (USA) 2549  

  Master of Engineering Industrial and 
Management Engineering  

Rensselaer Polytechnic Institute (USA) 2542 

  Master of Business Administration - Kasetsart University (Thailand) 2540  
  Bachelor of Engineering Mechanical Engineering Chulalongkorn University (Thailand) 2534  

21 นางสาวอภิรดา  ชิณประทีป 
Apirada Chinprateep 
  

xxxxxxxxxxxxx Assistant 
Professor 

Doctor of Philosophy Applied Economics  University of Minnesota (Twin Cities) (USA) 2547 
  Master of Arts Economics Thammasat University (Thailand) 2541 
  Bachelor of Arts Economics  Thammasat University (Thailand) 2538 

22 นางสาวอมรรัตน์ อภินันท์มหกุล 
Amornrat Apinunmahakul 
 

xxxxxxxxxxxxx Assistant 
Professor 

Doctor of Philosophy Economics  University of Ottawa (Canada) 2544 
  Master of Arts Economics Thammasat University (Thailand) 2535 
  Bachelor of Arts Political Science Thammasat University (Thailand) 2529 

23 นายอัธกฤตย์ เทพมงคล 
Athakrit Thepmongkol 

xxxxxxxxxxxxx Assistant 
Professor 

Doctor of Philosophy Economics National University of Singapore (Singapore) 2555 

  Bachelor of Arts Economics Chulalongkorn University (Thailand) 2550 

24 นายอิสระ อนันตวราศิลป์ 
Isara Anantavrasilp 

xxxxxxxxxxxxx Assistant 
Professor 

Doctor rerum naturalium Informatics  Technische Universität München (Germany) 2553 

  Master of Science Computer Science  Technische Universität Dresden (Germany) 2547 
  Bachelor of Science Information Technology Sirindhorn Institute of Technology (Thailand) 2544 

25 นางสาวพิมพ์ประไพ ไทยเนียม 
Pimprapai Thainiam  

xxxxxxxxxxxxx - Doctor of Engineering Engineering Management Southern Methodist University (USA) 2560 

  Master of Science Management Science University of Texas at Dallas (USA) 2556 

  Master of Engineering Industrial Engineering Chulalongkorn University (Thailand) 2552 

  Bachelor of Engineering Petrochemicals and Polymeric 
Materials 

Silpakorn University (Thailand) 2549 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
ตําแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

(เรียงลําดับจากคณุวุฒิสูงสุดถึงระดบั
ปริญญาตรี) 

สถาบัน ปี 

26 นายอุกฤษฏ์ วัชรีฤทัย 
Ukrit Watchareeruetai  
  

xxxxxxxxxxxxx - Doctor of Philosophy Information Science Nagoya University (Japan) 2553 
  Master of Science Information Science Nagoya University (Japan) 2550 

  Bachelor of Engineering Electrical Engineering Kasetsart University (Thailand) 2544 
27 นายวรวรรธน์ นาคะวิโร 

Worawat Nakawiro  
  

xxxxxxxxxxxxx Assistant 
Professor 

Doktoringenieur - University of Duisburg-Essen (Germany) 2554 
  Master of Engineering Electric Power System 

Management 
Asian Institute of Technology (Thailand) 2547 

  Bachelor of Engineering Electrical Engineering Thammasart University (Thailand) 2545 
28 นายวิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ 

อยุธยา 
Wichitsawat Suksawat Na 
Ayudhya  

xxxxxxxxxxxxx Assistant 
Professor 

Doctor of Philosophy Engineering Management University of Missouri at Rolla (USA) 2549 
  Master of Science Electrical Power 

Engineering 
University of Missouri at Rolla (USA) 2545 

  Bachelor of Engineering Electrical Engineering King Mongkut’s Institute of Technology 
Ladkrabang (Thailand) 

2538 

  
 

        3.2.3   อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 

       - ไม่ม ี-      
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4.  องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

5.  ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  คําอธิบายโดยย่อ 
   หลักสูตรกําหนดให้นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก.(2)  ทําวิทยานิพนธ์และนักศึกษาที่เลือกเรียน
แผน ข. เรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ  เพ่ือให้นักศึกษาวิจัยตามประเด็นที่สนใจภายใต้การแนะนําของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะทั้ง 5 ด้าน  ตามที่กําหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  สามารถ
ศึกษาวิจัย  วิเคราะห์  สังเคราะห์  และสามารถนําเสนอผลงานวิชาการได้ 
 5.3  ช่วงเวลา 
   สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก.(2)  ทําวิทยานิพนธ์   เริ่มภาคแรกของปีการศึกษาที่ 2 
   สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข. ไม่ทําวิทยานิพนธ์ เริ่มวิชาค้นคว้าอิสระภาคสองของปี
การศึกษาที่ 2  
 5.4  จํานวนหน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์ จํานวน 12 หน่วยกิต 
   วิชาการค้นคว้าอิสระ จํานวน 3 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
   วิทยานิพนธ์ 

 กําหนดให้นักศกึษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เป็น 2 ครั้ง  
 ครั้งแรกนักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต เพ่ือผลักดันให้นักศึกษาได้พัฒนา

งานวิจัย มีหัวข้อในการทําวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา 
 ครั้งหลัง นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต หลังจากที่มีอาจารย์ที่ปรึกษา 
 รายงานการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ และความก้าวหน้าในการดําเนินงานทําวิทยานิพนธ์

ของนักศึกษา 
 ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนบทความ การนําเสนอผลงานและ/หรือการตีพิมพ์ผลงาน

วิทยานิพนธ์ 
 มีหน่วยงานให้คําแนะนํา ตรวจสอบการทําวิทยานิพนธ์ 

วิชาการค้นคว้าอิสระ 
จัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระเพ่ือให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  อาจารย์ที่

ปรึกษาให้คําปรึกษาในการเลือกหัวข้อ  กระบวนการในการค้นคว้า วิจัย และประเมินผลนักศึกษา
นําเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 

  วิทยานิพนธ์ 
 สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 ประเมินผลและตรวจสอบความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ 
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 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการสอบ 
 ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบบน Website ของสถาบันเพ่ือให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมฟัง 

การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 ตรวจสอบการแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามคําแนะนําของกรรมการสอบ 
 ตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์ 
 ตรวจสอบการนําเสนอ/การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

   วิชาการคน้คว้าอิสระ 
 นักศึกษานําเสนอผลงานในช้ันเรียนต่อเพ่ือนนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
 รับฟังข้อเสนอแนะจากเพ่ือนนักศึกษาและการประเมินผลจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 อาจารย์ประมวลผลและให้ผลการศึกษา 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 ลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน  คณะ

พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรน้ี  ได้แก่ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยทุธห์รือกจิกรรมของนักศกึษา 
เป็นผู้ที่มีความรูคู่้คุณธรรมโดยนําความรู้และ
คุณธรรมมาสร้างปัญญา สร้างจติสํานึกและความ
รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 

- มีการสอดแทรกคุณธรรมในการเรยีนการสอนทุกวิชา 
สอนโดยใช้กรณศึีกษาต่างๆ ใหผู้้เรียนรูจ้ักคิดเข้าใจใน
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้เกิดปัญญาและจิตสํานึกในการ
ใช้ความรู้อย่างมีคุณธรรม 

 - ให้มีความรูเ้กีย่วกับผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกจิ
การเมือง และผลประโยชน์ของประเทศชาตใินกรณทีี่ใช้
ความรู้โดยไม่ยดึหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนการสอนเพื่อสร้างจิตสํานึก
ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยรวม 

เป็นผู้มีความขยนัหมั่นเพียร อดทนและมุ่งมั่น
อาชีพที่สามารถใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมและ
องค์ความรูท้างการเงินในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีคุณธรรม  

- จัดวิชาเสริมพืน้ฐานสําหรับบัณฑิตศึกษาเพื่อสอนให้มี
ความรู้รอบด้าน มีวิสัยทัศน์ มีการพัฒนาบุคลิกภาพรู้จัก
การรักษาสุขภาพจิต สุขภาพกายเพ่ือสร้างสมดลุในการ
ทํางาน  
- จัดการเรยีนการสอนเพื่อให้ความรู้การวิจยัทาง
วิศวกรรมการเงนิ ใหน้ักศึกษาสามารถวเิคราะห ์วิจัย และ
หาแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
โดยมีอาจารย์ทีป่รึกษาเป็นผู้ใหคํ้าแนะนําทั้งทางด้าน
ความรู้และจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ 

เป็นผู้ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมการเงนิ นําความรู้ มาปรับใชก้ับงาน
และ การประกอบอาชีพต่างๆทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

- ใช้กรณีศึกษา ตัวอย่างในการใช้หลักทางวิศวกรรม
การเงิน ประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเขา้ใจในการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมการเงิน
มาปรับใชใ้นการทํางานที่เกิดขึน้จริง 

 - ให้นักศึกษานาํประเด็นปัญหาทางการเงินการธนาคาร
และทางวิศวกรรมที่ตนเองสนใจมานําเสนอเป็น วิชาการ
ค้นคว้าอิสระเพือ่ค้นคว้าวิจัยเป็นการบรูณาการในการใช้
องค์ความรูท้างด้านวิศวกรรมการเงินและการประยุกตใ์ช้
งานจรงิ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                 หลักสูตรได้กําหนดให้มีวิชาที่ให้ความรู้แก่นักศึกษาเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมทาง
วิชาการ จริยธรรมทางวิชาชีพ เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมตามคําขวัญของ
สถาบันที่บัณฑิตของสถาบันต้องเป็นผู้ที่  “มีความรู้คู่คุณธรรม”  นอกจากน้ีวิชาของหลักสูตรยังได้
กําหนดให้เรียนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์และการเงินที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเพ่ืออธิบายถึงการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรของผู้ผลิตและผู้บริโภคภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจแบบตลาดเสรีที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสวัสดิการทางสังคมซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญในการ
ดําเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงาน  สอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
และจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมในวิชาทางวิศวกรรมการเงิน เพ่ือให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ดังน้ี  

1.  ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพ มีจิตสํานึกต่อเพ่ือนมนุษย์ 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 2.1.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                     กําหนดให้มีการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร “WISDOM” เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้
นักศึกษาเป็นผู้ตรงต่อเวลา มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม ( S = Social 
Responsibility,  D = Discipline ,M=Morality)  การเรียนการสอนมีการบรรยาย การอภิปราย มีการ
ใช้ตัวอย่างและกรณีศึกษาต่างๆ มีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงทั้งในห้องเรียนและสถานท่ี
จริง และนักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะในการทํางานกลุ่มน้ันต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็น
ผู้นํากลุ่ม  และการเป็นสมาชิกกลุ่มมีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกผลงาน
ของผู้อ่ืนมาเป็นของตน  อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรับผิดชอบต่อสังคม 

          2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.  ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน ความรับผิดชอบในการ

ส่งงานตามกําหนดระยะเวลา  
 2.  ประเมินจากการมอบหมายงานต้ังแต่กระบวนการทํางาน การเข้าไปมีบทบาทและมี

ส่วนร่วมในการทํากิจกรรม และการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 3.  ประเมินจากข้อวิพากษ์ของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาที่มีการสอดแทรกความรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

   
    2.2   ด้านความรู้ 
       2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
         นักศึกษาจะต้องมีความรู้ทางวิศวกรรมการเงินตามรายวิชาที่กําหนดให้ศึกษาใน
หลักสูตร  โดยมีมาตรฐานผลการเรียนรู้  ดังน้ี    

1. เข้าใจหลักการและแนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน วิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 
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2. ประยุกต์องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน รวมถึงวิธีการทาง

วิศวกรรมศาสตร์ และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ เพ่ือแก้ปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของตลาดการเงิน 

3. วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล สร้างแบบจําลอง ออกแบบและเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      2.2.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย และมี

การฝึกปฏิบัติ โดยเน้นความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญา ทฤษฎีและแนวความคิด หลักการที่สําคัญใน
เน้ือหาวิชาที่ได้ศึกษา ความรู้เก่ียวกับวิธีทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์ผลตอบแทนของตลาด ความรู้ทางด้าน
ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ในเชิงธุรกิจ  มีการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือนําวิทยาการข้อมูลไปใช้ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงเชิงธุรกิจ มีการสอนโดยการใช้การวิจัยเพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองในประเด็นปัญหาทางวิศวกรรมการเงิน และมีการสอนแบบสัมมนาเพ่ือให้นักศึกษา
ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ด้านเจตคติ และด้าน
ทักษะการเรียนรู้ 

  2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 

1. การทดสอบย่อย 
2. การทดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
3. ประเมินจากรายงานและงานวิจัยที่นักศึกษาจัดทํา 
4. ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
5. ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ 
 

2.3  ด้านทักษะทางปญัญา 
 2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   นักศึกษาจะต้องสามารถคิด วิเคราะห์ ประยุกต์ในความรู้ทางวิศวกรรมกับการเงิน วิเคราะห์
ปัญหาต่างๆในการทํางานที่เก่ียวข้องในด้านวิศวกรรมการเงินและปัญหาทางการเงินที่จะต้องตัดสินใจ 
เพ่ือให้สามารถนําเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือหาข้อยุติของปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
ผลการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. เข้าใจหลักการและแนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ 

2. ประยุกต์องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน รวมถึงวิธีการทางวิศวกรรมศาสตร์ 
และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ เพ่ือแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของตลาด
การเงิน 

3. วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล สร้างแบบจําลอง ออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีทักษะในการต้ังคําถาม ค้นคว้าหาคําตอบตามกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต หา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้และเทคโนโลยี 
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 2.3.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปรายกลุ่ม 
3. การสอนแบบสัมมนา 
4. การสอนโดยใช้การวิจัย 
5. การใช้กรณีศึกษาทางวิศวกรรมการเงินที่เก่ียวข้อง 
6. การสอนโดยจัดกิจกรรมร่วม 
7. การฝึกปฏิบัติ 
8. การสอนโดยศึกษาจากสถานที่จริง 

 2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 

1. การทดสอบย่อย 
2. การทดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
3. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน ความรับผิดชอบในการส่ง

งานตามกําหนดระยะเวลา 
4. ประเมินจากการมอบหมายงานต้ังแต่กระบวนการทํางาน การเข้าไปมีบทบาทและมีส่วน

ร่วมในการทํากิจกรรม และการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5. ประเมินจากรายงานและงานวิจัยที่นักศึกษาจัดทํา 
6. ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
7. ประเมินจากข้อวิพากษ์ของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชา 
8. ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ 

 

2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ได้กําหนดผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ไว้ ดังน้ี 

1. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รวมถึงสามารถทํางานเป็นทีมในฐานะสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

 2.4.2  กลยุทธ์การสอนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  การสอนเป็นการบรรยาย  การอภิปรายโดยมีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม   
การทํางานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืนหรือต้องค้นคว้าวิจัย  มีการฝึกปฏิบัติโดยให้หาข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์บุคคลอ่ืน  หรือผู้มีประสบการณ์  การเก็บข้อมูลภาคสนามจากชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ   

 2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 

1. ประเมินจากการมอบหมายงานต้ังแต่กระบวนการทํางาน การเข้าไปมีบทบาทและมี
ส่วนร่วมในการทํากิจกรรม และการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

2. ประเมินจากรายงานและงานวิจัยที่นักศึกษาจัดทํา 
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3. ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
4. ประเมินจากข้อวิพากษ์ของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชา 

 

2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี   

สารสนเทศ 
 หลักสูตรกําหนดให้มีวิชาที่ต้องใช้ทักษะทางด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข อาทิเช่น วิชาการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณ  วิชาวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน  สําหรับวิชาที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสาร อาทิเช่น 
วิชาการสื่อสารและการนําเสนอข้อมูลทางการเงิน  และวิชาที่ต้องใช้ทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยี อาทิ
เช่น วิชาการประมวลผลทางธุรกิจ  วิชาการเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น  วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการเงิน วิชาองค์ประกอบย่อยในตลาดและการซื้อขายโดยใช้อัลกอริทึม เพ่ือให้นักศึกษามีผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. สื่อสารและนําเสนออย่างมีประสิทธิผล ทั้งด้านการเขียนและการพูด และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

    คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยการบรรยายในวิชาการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ  วิชาวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และมีการให้นักศึกษาอภิปรายเป็นกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข นอกจากน้ี ได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมโปรแกรมทางสถิติ 
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ด้านการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้   
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

             ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 
1.  ประเมินจากการมอบหมายงานต้ังแต่กระบวนการทํางาน การเข้าไปมีบทบาทและมี

ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม และการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

2.  ประเมินจากรายงานและงานวิจัยที่นักศึกษาจัดทํา 
3. ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
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ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 5 ด้าน ดังน้ี 
 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม LO7: ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพ มี
จิตสํานึกต่อเพ่ือนมนุษย์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2.ด้านความรู ้ LO1: เข้าใจหลักการและแนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และ
การเงิน วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

 LO2: ประยุกต์องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน รวมถึง
วิธีการทางวิศวกรรมศาสตร์ และเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ เพ่ือ
แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของตลาดการเงิน 

 LO3: วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล สร้างแบบจําลอง ออกแบบและ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.ด้านทักษะทางปัญญา LO1: เข้าใจหลักการและแนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และ
การเงิน วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

 LO2: ประยุกต์องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน รวมถึง
วิธีการทางวิศวกรรมศาสตร์ และเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ เพ่ือ
แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของตลาดการเงิน 

 LO3: วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล สร้างแบบจําลอง ออกแบบและ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 LO4: มีทักษะในการต้ังคําถาม ค้นคว้าหาคาํตอบตามกระบวนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต หาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงความรู้และเทคโนโลยี 

4.ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

LO6: มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รวมถึงสามารถทํางานเป็นทีมใน
ฐานะสมาชิกทีดี่ของกลุ่ม 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสือ่สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

L05: สื่อสารและนําเสนออย่างมีประสิทธิผล ทั้งด้านการเขียนและ
การพูด และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก  o ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง 

   ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ตัวเลข สื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 

LO7 LO1 LO2 LO3 LO1 LO2 LO3 LO4 LO6 LO5 
1. สพ 4000 พื้นฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา             

(ไม่นับหน่วยกิต)         o  

2. ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วย
กิต) 

○ ○ 
  

○ 
  

 ○ 
 

3. ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบ
บูรณาการ (ไม่นับหน่วยกิต) 

○ ○   ○    ○  

4. ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต) 

○ ○   ○    ○  

5. ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (ไม่นับหน่วยกิต) ○ ○   ○    ○  

6. วก 4001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 
(ไม่นับหน่วยกิต) ○ ●   ●      

7. วก 4002 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐมิติ  
(ไม่นับหน่วยกิต) ○ ●   ●     ○ 

8. วก 4003 การประมวลผลทางธุรกิจ (ไม่นับหน่วยกติ) o ●   ●     ● 
9. วก 4004 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (ไม่นับ

หน่วยกิต) 
o ●   ●     ● 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก  o ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง 

   ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ตัวเลข สื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 

LO7 LO1 LO2 LO3 LO1 LO2 LO3 LO4 LO6 LO5 
10. วก 5001 การประเมินมูลค่าตราสารทุนและ

ตราสารหนี้ (3 หน่วยกิต) ○ ○ ●  ○ ●  ○ o ○ 

11. วก 5002 อนุพันธ์ทางการเงิน (3 หน่วยกิต) ○ ○ ●  ○ ●  ○ o ○ 
12. วก 5003 การวิเคราะห์และการบริหารกลุ่ม

หลักทรัพย์ (3 หน่วยกิต) ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ○ 

13. วก 5004 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น  
      (3 หน่วยกิต) 

o ○ ● ○ ○ ●    ● 

14. วก 5005 การเรียนรู้ของเครื่อง (3 หน่วยกิต) o ○ ● ● ○ ● ● ○  ○ 
15. วก 6001 เศรษฐมิติและการพยากรณ์ทาง

การเงิน (3 หน่วยกิต) ○ ○ ● ● ○ ● ● ○  ○ 

16. วก 6002 วิศวกรรมการเงิน (3 หน่วยกิต) ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ 
17. วก 6003 แบบจําลองทางการเงิน  
     (3 หน่วยกิต) ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ 

18. วก 6004 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน  
     (3 หน่วยกิต) ○  ○ ●  ○ ● ○ ○ ○ 

19. วก 7100 ระเบียบวิธีวิจัย (3 หน่วยกิต) ○ ● ● ○ ● ○ ○ ●  ○ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก  o ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง 

   ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ตัวเลข สื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 

LO7 LO1 LO2 LO3 LO1 LO2 LO3 LO4 LO6 LO5 
20. วก 7101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อการ

วิเคราะห์ทางการเงิน (3 หน่วยกิต) ● ● ● ○ ● ● ○ ○  ○ 

21. วก 7102 เศรษฐศาสตร์มหภาคและระบบ
การเงิน (3 หน่วยกิต) ● ● ● ○ ● ● ○ ○  ○ 

22. วก 7103 รายงานทางการเงินและการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน  (3 หน่วยกิต) ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 

23. วก 7104 การจัดการทางการเงิน  
     (3 หน่วยกิต) ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 

24. วก 7105 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 
    (3 หน่วยกิต) ○ ○ ●  ● ●  ○ ○ ○ 

25. วก 7106 ตลาดการเงินระหว่างประเทศ 
     (3 หน่วยกิต) ○ ○ ●  ● ●  ○ ○ ○ 

26. วก 7107 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
     (3 หน่วยกิต) ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ 

27. วก 7108 เทคโนโลยีทางการเงิน  
     (3 หน่วยกิต) ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ 

28. วก 7109 ตรรกศาสตร์และการคิดเชิงวิพากษ์  
    (3 หน่วยกิต) ○ ●   ●      
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก  o ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง 

   ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ตัวเลข สื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 

LO7 LO1 LO2 LO3 LO1 LO2 LO3 LO4 LO6 LO5 
29. วก 7201 ทฤษฎีเกม (3 หน่วยกิต) ○ ○ ●  ● ○  ○ ○ ○ 
30. วก 7202 การเงินเชิงพฤติกรรม (3 หน่วยกิต) ○ ○ ●  ● ●  ○ ○ ○ 
31. วก 7203 องค์ประกอบย่อยในตลาดและการ

ซื้อขายโดยใช้อัลกอริทึม (3 หน่วยกิต) ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○  

32. วก 7204 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ  
     (3 หน่วยกิต) 

o ○ ● ○  ○ ● ○ ○ ● 

33. วก 7205 ปัญญาเชิงคํานวณ  (3 หน่วยกิต) ○  ● ●  ● ● ○  ● 
34. วก 7206 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทาง

การเงิน (3 หน่วยกิต) ● ○ ●  ○ ●  ○ o  

35. วก 7207 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  
     (3 หน่วยกิต) ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ 

36. วก 7208 การสื่อสารและการนําเสนอข้อมูล
ทางการเงิน (3 หน่วยกิต) ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ● 

37. วก 8800-8900 การศึกษาตามแนวแนะ  
     (1-3 หน่วยกิต) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 

38. วก 9000 การค้นคว้าอิสระ (3 หน่วยกิต) ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● 
39. วก 9004 วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
     ใช้เกณฑ์การประเมินตามที่กําหนดในข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา 
ดังน้ี 
      ผลการศึกษา  หมายถึง  ผลรวมของการทดสอบ  การทําแบบฝึกหัด  การเขียนรายงาน  การสอบ  การ
ฝึกภาคสนาม  และการประเมินผลในรูปแบบอ่ืนๆ ตามท่ีอาจารย์ผู้สอนกําหนด  ผลการสอบวิทยานิพนธ์
และวิชาการค้นคว้าอิสระ  ผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  แสดงออกได้ดังน้ี 
  A = 4.0 หมายถึง  Excellent (ดีเย่ียม) 
  A- = 3.7 หมายถึง  Very good (ดีมาก) 
  B+ = 3.3 หมายถึง  Good (ดี) 
  B = 3.0 หมายถึง  Fairly good (ดีพอใช้) 
  B- = 2.7 หมายถึง Almost good (เกือบดี) 
  C+ = 2.3 หมายถึง Fair (พอใช้) 
  C = 2.0 หมายถึง Almost Fair (เกือบพอใช้) 
  C- = 1.7 หมายถึง  Poor (ไม่พอใช้) 
  D = 1.0 หมายถึง Very poor (ไม่พอใช้) 
  F = 0 หมายถึง Failure (ตก) 
  W   หมายถึง Withdrawal (เพิกถอน) 
  I   หมายถึง Incomplete (ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์) 
  S   หมายถึง Satisfactory (พอใจ) 
  U   หมายถึง Unsatisfactory (ไม่พอใจ) 
  AU   หมายถึง Audit (ร่วมฟัง) 
  P   หมายถึง Pass (ผ่าน) 
  IP   หมายถึง In Progress (อยู่ระหว่างดําเนินการ) 
  T   หมายถึง Terminate (ให้ยุติ) 
  TR   หมายถึง Transfer, work with which there is no  
     comparable Grade (ผลการศึกษาจากการเทียบโอน) 
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2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษา 
     1.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานสัมฤทธ์ิผลของนักศึกษาที่ยังไม่สําเร็จการศึกษามีกระบวนการ
ทวนสอบ  โดยสถาบันดําเนินการให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา และรายงาน
ผู้บริหารเพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอน  การทวนสอบในระดับหลักสูตร  มีระบบประกันคุณภาพภายในทั้งระดับคณะและระดับสถาบัน
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานหลักสูตร 
     2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานสัมฤทธ์ิผลของนักศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษามีการสํารวจ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ที่ทําอย่างต่อเน่ืองและนําผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร  รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร ได้แก่ 

2.1  การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานทํา  ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ  ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ 

2.2  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนรวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตร  ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้นด้วย 

2.3  จัดทํา Focus Group เพ่ือสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมิน
หลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนการสอน และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา และการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร 

3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ใช้เกณฑ์สําเร็จการศึกษาตามข้อกําหนดของหลักสูตร  ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาอาจารย ์

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
     1.1  มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

 เพ่ือให้ทราบถึงประวัติ ความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระหน้าที่  ความคาดหวัง
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมถึงทิศทางการดําเนินการของสถาบัน 

 เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทํางาน  เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรใหม่ของ
สถาบัน 

 เพ่ือสร้างแรงกระตุ้นในการขับเคลื่อนสถาบันสู่ค่านิยมร่วม WISDOM และปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์การที่มุ่งหวังแก่บุคลากร 

 บทบาท  หน้าที่  ภาระงานอาจารย์ 
 สิทธิประโยชน์ของอาจารย์และกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ควรรู้ 

 1.2  ผู้บริหารคณะและอาจารย์อาวุโสให้คําแนะนํา 
 ให้คําแนะนําเก่ียวกับปรัชญา  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  เน้ือหาของหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน  และกิจกรรมต่างๆ ของคณะ ให้คําแนะนําและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้
และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ 

 ให้คําแนะนําด้านการสอนและการทําวิจัย 
 มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง  ให้ทํางานวิจัยร่วมกับอาจารย์อาวุโส 
 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

 1.3  ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม  ประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 สนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
 จัดอบรมเก่ียวกับการวิจัย  การทําวิจัยกรณีศึกษา  การตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

2.   การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1   การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชา และผู้บริหารคณะเป็นผู้พิจารณาให้คําแนะนํา
เก่ียวกับการเรียนการสอน 

 พัฒนาทักษะการทําวิจัยกรณีศึกษาเพ่ือนําไปใช้ในการเรียนการสอน 
  สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้  และส่งเสริมการนําผลงานการวิจัยไปใช้

ประกอบการเรียนการสอน 
 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและ

ประเมิน 
 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
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 2.2   การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่างๆ  

 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม  ประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 สนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
 จัดอบรมเก่ียวกับการวิจัย  การทําวิจัยกรณีศึกษา  การตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมงานวิจัย  งานบริการวิชาการกับเครือข่ายวิชาชีพทาง

เศรษฐศาสตร์และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 

 
1.  การกํากับมาตรฐาน    
 หลักสูตรมีการบริหารจัดการและการดําเนินงานที่เป็นระบบผ่านโครงสร้างของหน่วยงาน โดยในการ
กํากับ ติดตามและตรวจสอบการดําเนินการน้ัน จะมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบและ
ประสานงานการบริหารหลักสูตรระหว่างกลุ่มอาจารย์ กลุ่มงานการศึกษา และกลุ่มนักศึกษา เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามแนวทางและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ได้ต้ังเป้าหมายไว้   อีกทั้ง ยังมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธานกรรมการ  รองคณบดีที่ได้รับ
มอบหมายเป็นรองประธาน กรรมการซึ่งเป็นอาจารย์ประจําคณะที่เลือกจากที่ประชุมอาจารย์ไม่เกิน 
7 คน  และผู้อํานวยการหลักสูตรเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยผู้อํานวยการหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นทั้งผู้ให้คําแนะนําปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับการศึกษาและเป็นผู้ดําเนินการให้
เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ มติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมีการจัดการประชุมทุกเดือน 
นอกจากนี้ ยังมีที่ประชุมอาจารย์และที่ประชุมกรรมการประจําคณะทําหน้าที่กลั่นกรอง กํากับดูแล 
ทบทวนผลการดําเนินงาน และหาแนวทางปรับปรุงพัฒนา โดยจัดให้มีการประชุมเป็นประจําทุกสัปดาห์ 
 ในส่วนของอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ มีจํานวน คุณสมบัติและผลการดําเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  โดยอาจารย์มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ  
  
2.  บัณฑิต  
 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจาก 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการสําเร็จการศึกษาทั้งทางด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 ผลการประเมินจากความคิดเห็น ความพึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังในผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นายจ้างหรือผู้เก่ียวข้องอ่ืนๆ เก่ียวกับหลักสูตร  

 การจัดทํา Focus Group เพ่ือสอบถามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่เป็นผู้เช่ียวชาญทาง
เศรษฐศาสตร์  ผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการของสังคมและ
ผู้เรียน โดยนําข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทําหลักสูตร รวมทั้งจัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตร  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดทําร่างหลักสูตร  เพ่ือทําการปรับปรุงแก้ไขก่อน
นําเสนอสภาวิชาการและสภาสถาบัน 

 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายใน 1 ปี โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบ
การศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหางานทํา  ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ  ความ
มั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

 การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา โดยมีแหล่งเผยแพร่และตีพิมพ์ที่สามารถ
สืบค้นได้ 
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3.  นักศึกษา 
 การรับนักศึกษาของหลักสูตรกําหนดรับนักศึกษาปีละ 100 คน ซึ่งพิจารณาจากผู้สมัครคัดเลือกเข้า
ศึกษาในหลักสูตรจากผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยสําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือ องค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่
สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา หรือ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เน่ืองจาก
เป็นหลักสูตรต่อเน่ืองปริญญาตรี-ปริญญาโทระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

 กระบวนการรับสมัครนักศึกษามีขั้นตอน ดังน้ี 
 จัดทํากําหนดการรับสมัครและประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 
 ตรวจข้อมูลและคุณสมบัติของผู้สมัครว่าตรงกับเกณฑ์ที่หลักสูตรกําหนดไว้หรือไม่ 
 จัดทําประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ 
 การจัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาของหลักสูตร 
 สรุปผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าที่ประชุมหลักสูตรและที่ประชุมคณะเพ่ือพิจารณา ก่อนจัดทํา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกทุกกรณีส่งสถาบันเพ่ือดําเนินการอนุมัติต่อไป 
 ประกาศผลการสอบ 

 กระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรมีขั้นตอน ดังน้ี 
 มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือแนะนําสถาบัน แนะนําคณะ แนะนํา

หลักสูตร และแนะนําอาจารย์ผู้สอนประจําคณะ  พร้อมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกระหว่าง
การศึกษา 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการหรือผู้อํานวยการหลักสูตรช้ีแจงและทําความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับ
โครงสร้างของหลักสูตร อธิบายรายละเอียดวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาค แนะนํา
กฎระเบียบข้อบังคับของสถาบันที่นักศึกษาพึงปฏิบัติตาม 

 มีการจัดกิจกรรมให้รุ่นพ่ีได้พบปะกับรุ่นน้องเพื่อแนะนําการเตรียมตัวในการเรียน และมีการจัด
กิจกรรมละลายพฤติกรรมเพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง และส่งเสริมการ
ทํางานร่วมกันเป็นทีม 

 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนและกําหนดแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน 
เพ่ือการควบคุมดูแล การให้คําปรึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้อัตราการคงอยู่และการ
สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกําหนด โดย 
 กําหนดให้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ หรือ วิทยานิพนธ์ ซึ่งนักศึกษา

ต้องค้นคว้าวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยของตน ในสาขาวิศวกรรมการเงิน ภายใต้คําแนะนําของ
อาจารย์ โดยเน้นให้นักศึกษานําความรู้ทางวิศวกรรมและการเงินมาประยุกต์ ซึ่งเป็นเง่ือนไขใน
การสําเร็จการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ และสามารถนําความรู้ที่
เรียนไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน และการดําเนินชีวิต 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการตามแผนการหรือแนวทางที่วางไว้โดยมีการกําหนด
และแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ หรือ วิทยานิพนธ์  ที่มีความถนัดสอดคล้อง
ตรงกับหัวข้อผลงานของนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการให้ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ และ
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สนับสนุนส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการ การส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวด 
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและที่ประชุมอาจารย์คณะได้พิจารณาถึงผลการดําเนินงานตาม
ขั้นตอน เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดทําวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 
เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนในการดําเนินงาน ซึ่งส่งผลต่อการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาด้วย  นอกจากน้ันผลงานนักศึกษาทุกช้ินมีการประเมินผลงานของนักศึกษาเพ่ือ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ของหลักสูตร 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการนําผลการประเมินน้ันมาพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอน
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและเพ่ือให้มีผู้สําเร็จการศึกษาเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกําหนดต่อไป 

 ในการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาน้ัน คณะได้จัดให้มีช่องทางติดต่อด้านข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดยเมื่อคณะได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว คณะจะมีการ
จัดการข้อร้องเรียนตามกระบวนการ ดังน้ี 
 กําหนดช่องทางในการรับข้อร้องเรียน/ข้อสงสัย เช่น มีกล่องรับฟังข้อคิดเห็น มีเว็บบอร์ด 

รับทราบจากการโทรศัพท์  E-mail ถึงคณบดีโดยตรง (econ_Dean@nida.ac.th) จดหมาย 
และรับทราบด้วยวาจา เป็นต้น 

 จําแนกข้อร้องเรียน/ข้อสงสัย ออกเป็นแต่ละประเภท และตามระดับความสําคัญ 
 รายงานผู้อํานวยการหลักสูตรให้รับทราบ 
 นําเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร /ที่ประชุมอาจารย์คณะ /ที่

ประชุมกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ข้อร้องเรียน/ข้อสงสัย ตรวจสอบหา
สาเหตุ และหาแนวทางแก้ไข 

 กรณีที่ข้อร้องเรียนต้องแก้ไขโดยอาศัย กฎ ระเบียบ/ข้อบังคับ จะส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการของ
สถาบัน ได้ดําเนินการต่อไป 

 กําหนดระยะเวลาตอบกลับให้แก่ผู้ร้องเรียนในแต่ละช่วงของการรับข้อร้องเรียน/ข้อสงสัย และ
การดําเนินการแก้ไข 

4.  อาจารย์ 
 คณะให้ความสนใจและมีกระบวนการในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ดังน้ี 

การรับอาจารย์ใหม่ 
 คณะได้มีการกําหนดแนวปฏิบัติในการรับอาจารย์ใหม่ของคณะเพื่อใช้ในกระบวนการสรรหาอาจารย์
ใหม่ สรุปดังน้ี 
 มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครอาจารย์ใหม่ใน Website ของคณะ พร้อมเอกสารใบสมัครเพ่ือ

ดาวน์โหลด 
 คณะมีการประชุมอาจารย์คณะเพ่ือพิจารณาความต้องการอาจารย์ที่สอดคล้องกับกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน และแผนอัตรากําลังของคณะ 
 คณะมีการพิจารณาคุณสมบัติ และความเช่ียวชาญของผู้สมัครขั้นต้น ในที่ประชุมอาจารย์ 
 หากคุณสมบัติตรงกับความต้องการของคณะ จะเชิญผู้สมัครมาพูดคุยทําความรู้จัก และสอบถาม

ข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น สาขาที่เช่ียวชาญ ประสบการ์ด้านการทํางาน การสอน การวิจัย ในที่
ประชุมอาจารย์คณะ 
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 คณะมีการพิจารณาผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยของผู้สมัคร โดยต้ังคณะกรรมการเพ่ืออ่าน

ผลงานและนํามาเสนอให้ที่ประชุมอาจารย์ทราบ 
 หากท่ีประชุมอาจารย์เห็นว่า ผู้สมัครมีความรู้ความสามารถเหมาะสม จะเชิญมานําเสนอผลงาน

วิชาการเป็นภาษาอังกฤษในที่ประชุมอาจารย์ 
 คณะมีการให้ผู้สมัครทดสอบการสอน โดยมีอาจารย์คณะร่วมฟัง และมีการประเมินการสอนโดย

นักศึกษา 
 มีกระบวนการรับและการต้ังคณะกรรมการสอบกลั่นกรองระดับคณะ และระดับสถาบัน ตาม

ประกาศสถาบันเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานระบบใหม่สายอาจารย์ 
 คณะมีการทบทวนกระบวนการในท่ีประชุมอาจารย์คณะ โดยนอกจากจะพิจารณาจากคุณสมบัติ

ของผู้สมัครแล้ว ยังพิจารณาความต้องการของคณะเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่ง 

การบริหารคณาจารย์ 
 มีระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการวางแผนและดําเนินการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตาม

และทบทวน 
 มีกรอบอัตรากําลังระยะเวลา 5 ปี ที่สอดคล้องกับภาระงาน จํานวนนักศึกษา และการ

เกษียณอายุ 

การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชา และผู้บริหารคณะเป็นผู้พิจารณาให้คําแนะนําเก่ียวกับ

การเรียนการสอน 
 พัฒนาทักษะการทําวิจัยและกรณีศึกษา เพ่ือนําไปใช้ในการเรียนการสอน 
 สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริมการนําผลงานการวิจัยไปใช้ประกอบการ

เรียนการสอน 
 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมิน 
 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 สนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
 จัดอบรมเก่ียวกับการวิจัย การทําวิจัยกรณีศึกษา การตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมงานวิจัย งานบริการวิชาการกับเครือข่ายวิชาชีพทางวิศวกรรม

การเงินและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 การออกแบบหลักสูตรวิศวกรรมการเงิน และสาระรายวิชาในหลักสูตร เกิดจากการพิจารณาระดม
ความคิดเห็นร่วมกันของผู้บริหารหลักสูตร  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชา  และอาจารย์คณะ 
เพ่ือให้หลักสูตรตรงความต้องการของตลาดในภาคธุรกิจการเงินที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ตลอดจน 
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ตลาดแรงงานของอุตสาหกรรมการเงินและธนาคารรวมถึงผู้สนใจทั่วไป โดยมีการพิจารณาถึงผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังทั้งทางด้านทักษะความรู้ทั่วไป และทางด้านทักษะความรู้เฉพาะทาง นอกจากน้ี ยังมีการ
จัดสัมมนาระดมสมองโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและศิษย์เก่าเข้าร่วมเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของ
สังคมและผู้เรียน 
 แนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน สรุปได้ดังน้ี   
 หลักสูตรให้ความสําคัญในความสอดคล้องระหว่างการออกแบบเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน 

กับกลยุทธ์การเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบผ่านทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และที่ประชุมกรรมการ
คณะ  

 หลักสูตรได้สื่อสารปรัชญาของการเรียนการสอนและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 

 มีการออกแบบโครงสร้างและเน้ือหาวิชาของหลักสูตรให้มีความสมดุลระหว่างความรู้ ทักษะ
ทั่วไปและทักษะเฉพาะทาง โดยการนําแนวคิด Bloom’s Taxonomy มาใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบและระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 อาจารย์ผู้สอนได้ออกแบบรูปแบบของการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ทัศนคติ โดยคํานึงถึงผลการ
เรียนรู้ของรายวิชา 

 หลักสูตรแสดงกลยุทธ์การเรียนการสอนอย่างชัดเจนและมีการจัดกระบวนวิชาที่นักศึกษาต้อง
เรียนเป็นไปอย่างมีระบบ โดยอาจารย์ผู้สอนจัดทํา Course Outline เผยแพร่แก่นักศึกษา และ
จัดทํา มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) เพ่ืออธิบายกลยุทธ์การสอนใน
รายวิชาที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) และแสดงข้อมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละ
รายวิชาเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้และนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ รวมถึงการให้ความสําคัญ
กับผู้เรียนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 

 มีการเผยแพร่ข้อกําหนดของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา 
และคุณสมบัติผู้เรียนผ่านทาง website คณะ และเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ
หลักสูตร เป็นต้น 

 มีการจัดตารางสอนและตารางสอบอย่างเป็นระบบ 
 การวัดผลในแต่ละสาขาวิชามีความชัดเจน  ตรวจสอบได้ และสื่อสารให้นักศึกษาทราบ 
 มีการประเมินการเรียนการสอนและทรัพยากรประกอบการเรียนทุกภาคการศึกษา โดยเปิด

โอกาสให้นักศึกษาได้ประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนและสามารถแสดงความคิดเห็นในส่วนของ
คําถามปลายเปิดได้ และอาจารย์ผู้สอนจะนําผลการประเมินดังกล่าวมาจัดทํา มคอ.5 รายงานผล
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา รวมถึงการพิจารณาหาแนวทาง
พัฒนาปรับปรุงให้ภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยการ
กํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 มีการประเมินผลการดําเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
พิจารณาจาก การประเมินจากการประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์ (Meet the 
Dean/Meet the Faculty) การรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาเข้าใหม่/นักศึกษาปีสุดท้าย/
นักศึกษาเก่า (Voice of Customer)  การประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆ 
การสัมมนาหลักสูตรโดยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
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 มีการจัดทํา มคอ.7 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพ

การศึกษา การพัฒนาปรับปรุงคุณหลักสูตร และเพ่ือรายงานผลประจําปีเก่ียวกับผลการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร/

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  สถาบันและคณะมีการสํารวจความพึงพอใจด้านการให้บริการแก่นักศึกษาเพ่ือนําผลที่ได้ไป
ปรับปรุง ในส่วนของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  สถาบันมีการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเป็น
สถานศึกษา มีห้องสมุดที่ทันสมัย มีฐานข้อมูลเพ่ือการค้นคว้าวิจัย มีห้องเรียน ห้องติว ห้องพักผ่อน 
อาคารกีฬา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  Software ที่จําเป็นต่อการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์การให้
ทุนการศึกษา การเรียนภาษาต่างประเทศ อาจารย์ชาวต่างประเทศ  การจัดการสอนเพ่ือเสริมพ้ืนฐาน 
การสนับสนุนส่งเสริมให้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยผ่านการประกวดหรือการประชุมสัมมนา 
เป็นต้น 

 จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาใน

ด้านห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  ด้านพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม  ด้านกายภาพท่ีเหมาะกับการ
เรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา และด้านการบริการการศึกษาเป็นประจําทุกปี 

 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
คณะมีการประชุมอาจารย์ในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ และมีการประชุมกรรมการบริหาร

หลักสูตรทุกเดือน เพ่ือพิจารณาวาระต่าง ๆ ข้อร้องเรียน รวมทั้งการพิจารณาผลประเมินหรือผลสํารวจที่
จะนําเข้ารายงานต่อที่ประชุมทุกครั้ง หลังจากน้ันจะมี การระดมความคิด เพ่ือนําผลที่ได้มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบนําไปปรับปรุง 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร  และการ
เรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจําปี 

 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร  

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

X X X 

(3) มี รายละ เอี ยดของรายวิ ช า  และรายละ เอี ยดขอ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 
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(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 

X X X 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่กําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X 

(8) อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X 

(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

X X X 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีม่ี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมน้่อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

 X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม ่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

(13) อ่ืนๆ ระบุ ...    
 รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 11 12 
 ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1 – 5 1 – 5  1 – 5 
 ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 9 10 

 
เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังน้ี ตัวบ่งช้ี
บังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจํานวนตัวบ่งช้ีที่มีผลดําเนินการบรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมใน
แต่ละปี 
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หมวดท่ี 8  การประเมิน และปรับปรงุการดําเนินการของหลักสูตร  
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 
  มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น 
  -  การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา 
  -  การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา/คณะ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคําแนะนํา 
  -  การสอบถามจากนักศึกษา 
  -  ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ 
  มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 
  -  ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น วิธีการสอน 

-  การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล
และการใช้สื่อการสอน 

-  วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
     มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับมาในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม เช่น 

-  ประเมินหลกัสูตรในภาพรวมโดยของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
-  ประชุมผูแ้ทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์ 
-  ประเมินโดยผู้บัณฑิตหรือผูม้ีส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆ 
-  ประเมินโดยศิษย์เก่า/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
-  สัมมนาหลักสูตร โดยคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา 

3.  การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสตูร 
     มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร 

โดย 
-  คณาจารย์ผูร้ับผิดชอบ 
-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 
-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพในระดับคณะ 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
    กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่ 

-  มีการนําข้อมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
-  อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปีเสนอคณบดี 
-  ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร 

 
 
 
 


