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คํานํา
รายวิชา 1097306 นวัตกรรมทางการเงิน (Innovation of Financial Instrument) มุSงเนTนใหTผูTเรียนมี
ความรูTความเขTาใจเกี่ยวกับลักษณะและวิธีการของเครื่องมือทางการเงินชนิดใหมS ๆ ที่พัฒนาขึ้นในตลาดเงิน ตลาด
ทุน ตลาดอนุพันธPทางการเงิน ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินราคาและความเสี่ยงของตราสารอนุพันธP
รายละเอียดรายวิชานี้จึงเป^นสSวนสําคัญตSอผูTเรียน ที่เนTนทั้งการเรียนการสอนที่เป^นทฤษฎีและการศึกษา
คTนควTาดTวยตนเอง เพื่อใหTผูTเรียนไดTแนวทางในการจัดการเรียนรูTทฤษฎีและกรณีศึกษาตSาง ๆ จากกิจกรรมการ
เรียนการสอนภายในหTองเรียน โดยใชTทักษะการคTนควTาเพิ่มเติมจากการเรียนภายในหTอง ผูTเรียนสามารถนําความรูT
ที่ไดTจากรายวิชานี้ไปประยุกตPใชTในอนาคตไดT

อาจารยPอุมาวดี เดชธํารงคP
อาจารยPผูTประสานงาน รายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
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มคอ.
มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา นวัตกรรมทางการเงิน (Innovation of Financial Instrument)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

หมวดที่ 1 ขTอมูลทัว่ ไป

1. รหัสวิชาและชื่อวิชา
1097306

นวัตกรรมทางการเงิน
(Innovation of Financial Instrument)

2. จํานวนหนSวยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรประเภทของรายวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต หมวดวิชาเอกบังคับ วิชาบังคับ
4. อาจารยPผูTรับผิดชอบรายวิชาและผูTสอน
อาจารยPอุมาวดี เดชธํารงคP
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปMที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2558
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปMที่ 3
6. รายวิชาที่ตTองเรียนมากSอน
ไมSมี
7. รายวิชาที่ตTองเรียนพรTอมกัน
ไมSมี
8. สถานที่เรียน
อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
9. ครั้งที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลSาสุด
1 มกราคม 2559

หมวดที่ 2 จุดมุSงหมายและวั
หมายและวัตถุประสงคP
1. จุดมุSงหมายของรายวิชา
เพื่อใหTนักศึกษามีความรูT ความเขTาใจในแนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบตSางๆของการนวัตกรรมทางการเงิน
และสามารถประยุกตPใชTทฤษฎีเพื่อการปฏิบัติงานใหTมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. วัตถุประสงคPในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหTสอดคลTองกับหลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และเพิ่มศักยภาพในการ
เรียนรูTของนักศึกษา ตลอดจนการปรับประยุกตPใหTมีความเชื่อมโยงกับบริบททางดTานการเงิน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ลักษณะและวิธีการของเครื่องมือทางการเงินชนิดใหมS ๆ ที่พัฒนาขึ้นในตลาดเงิน ตลาดทุน
ตลาดอนุพันธPทางการเงิน ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินราคาและความเสี่ยงของตราสารอนุพันธP
Characteristics and methods of new types’ of financial instruments developed to
be used in money markets and capital markets, markets of financial derivatives, theories of
price and risk appraisal for derivatives.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชTตSอภาคการศึกษา
บรรยายตSอ

ฝqกปฏิบัติ

ศึกษาดTวยตนเอง

(คาบ)

(คาบ)

(คาบ)

45

-

90

สอนเสริม

ตามความตTองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

3. จํานวนชั่วโมงตSอสัปดาหPที่อาจารยPใหTคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกSนักศึกษารายบุคคล
- อาจารยPประจําวิชา จัดเวลาใหTคําปรึกษาอยSางนTอย 1 ชั่วโมงตSอสัปดาหPตSอกลุSมเรียน โดยประกาศเวลา
และการใหTคําปรึกษาโดยแจTงในชั่วโมงเรียน หรือติดประกาศเวลาใหTคําปรึกษาหนTาหTองอาจารยP

4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูTจากหลักสูตรสูSรายวิชา (Curriculum Mapping)
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1097306
นวัตกรรมทางการเงิน

2. ความรูT

5

1

3. ทักษะทางปvญญา

4. ทักษะความสัมพันธP
5. ทักษะการวิเคราะหPเชิงตัวเลข การ
ระหวSางบุคคล
สือ่ สาร และการใชTเทคโนโลยี
ทคโนโลยีสารสนเทศ
และความรับผิดชอบ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูTของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมและจริยธรรมทีต่ Tองพัฒนา
1.1.1 เป^นผูTมีความซื่อสัตยPสุจริตซื่อตรงตSอหนTาที่ตSอตนเอง และตSอผูTอื่น ไมSเอารัดเอาเปรียบผูTอื่น
และมีความรับผิดชอบตSอสังคมโดยรวม
1.1.2 มีความพอเพียงเป^นหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสรTางภูมิคุTมกัน
1.1.3 มีความเคารพตSอกฎ ระเบียบ และขTอบังคับตSาง ๆ ขององคPกร และสังคม
1.1.4 มีจิตสํานึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกตTอง ความดี และความชั่ว
1.1.5 มีความกตัญyู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม
1.2 วิธสี อนและกิจกรรม
1.2.1 บรรยายเรื่องจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยการสอดแทรกทฤษฎีพรTอมยกตัวอยSาง
1.2.2 ถาม-ตอบ และใหTนักศึกษารSวมแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวขTองกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
1.2.3 ฝqกปฏิบัติงานเดี่ยว-งานกลุSม เพื่อใหTเกิดความสามัคคี มีสSวนรSวมและมีวินัยในชั้นเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมการเขTาเรียน การสSงงานที่ไดTรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหTและตรงเวลา
1.3.3 ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรูT
2.1 ความรูTทตี่ TองไดTรบั
2.1.1 มีความรูTและประสบการณPเรียนรูTทั้งในวิชาการ วิชาชีพดTานบริหารธุรกิจ ระดับทTองถิ่น ระดับ
สากลที่ทันสมัย และรูTจักสืบเสาะแสวงหาความรูTอยูSเสมอ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรูT ใฝ{เรียนรูTและ
พัฒนาตนอยSางตSอเนื่องตลอดชีวิต
2.1.2 มี ความรูTและความเขT าใจในสาระสํ า คัญ ของศาสตรP ดT า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ทั้ งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติอยSางกวTางขวาง เป^นระบบ เป^นสากล และทันสมัยตSอสถานการณPโลก
2.1.3 มีความรูTและความเขTาใจที่เกิดจากการบูรณาการความรูTในศาสตรPอื่น ๆ ที่เกี่ยวขTองมุSงเนTน
การประยุกตPใชTเพื่อพัฒนาทTองถิ่น
2.1.4 มีความรูTเกี่ยวกับความกTาวหนTาทางวิชาการ และวิชาชีพดTานบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความ
เขTาใจในสถานการณPที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอยSางเทSาทัน
2.2 วิธีสอน
2.2.1 ใชTการสอนที่เนTนผูTเรียนเป^นสําคัญ ไดTแกS การสอนบรรยายรSวมกับสื่อสารสองทาง โดยเนTนใหT
นักศึกษาหาทางคTนควTาขTอมูลเพิ่มเติม การสอนแบบรSวมมือกันเรียนรูT การสอนแบบศึกษาดTวยตนเอง การคTนควTา
ทางอินเตอรPเน็ต
2.2.2 อภิปรายหลังการทํากิจกรรม เกม หรือสถานการณPจําลอง
2.2.3 การทํางานกลุSมและนําเสนอรายงานจากการคTนควTา

2.2.4 การวิเคราะหPกรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีตSางๆ ที่เรียน
2.2.5 การตรวจสอบการเรียนรูTของตนเอง การสะทTอนผลการเรียนรูTและปรับปรุง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบยSอย
2.3.2 สอบวัดผลกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
3. ทักษะทางปvญญา
3.1 ทักษะทางปvญญาทีต่ Tองพัฒนา
3.1.1 มีความคิดริเริ่มสรTางสรรคP ตSอยอดกรอบความรูTเดิม สามารถบูรณาการความรูTในสาขาวิชาที่
ศึกษา และประสบการณPใหTเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหมS ๆ
3.1.2 สามารถสืบคTน จําแนก และวิเคราะหPขTอมูล เพื่อใหTไดTซึ่งสารสนเทศที่เป^นประโยชนPในการ
แกTไขปvญหา และตัดสินใจอยSางเหมาะสม
3.1.3 สามารถคิดคTนทางเลือกใหมS ๆ วิเคราะหPทางเลือกและผลกระทบที่เป^นผลจากทางเลือกอยSาง
รอบดTาน มีความกลTาในการติดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลTองกับสถานการณP
3.2 วิธสี อน
3.2.1 ศึกษากรณีตัวอยSางพรTอมวิเคราะหP
3.2.2 สังเกตพฤติกรรมการแกTปvญหา
3.2.3 สังเกตการรSวมอภิปราย
3.2.4 ตรวจผลงานศึกษากรณีตัวอยSาง
3.2.5 ใหTนักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหTองเรียนมากขึ้น
3.3 วิธกี ารประเมินผล
3.3.1 สังเกตพฤติกรรมการแกTปvญหา สังเกตพัฒนาการในการคิด การวิเคราะหPจากงานที่ไดTรับ
มอบหมาย
3.3.2 ตรวจผลงาน
4. ทักษะความสั
กษะความสัมพันธPระหวSางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธPระหวSางบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ Tองพัฒนา
4.1.1 สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธP และสรTางสัมพันธภาพอันดีกับผูTอื่น
4.1.2 สามารถทํางานเป^นกลุSม และแสดงภาวะผูTนําผูTตามไดTอยSางเหมาะสม มีความรับผิดชอบ
4.1.3 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกตSางอยSางสรTางสรรคP
4.2 วิธสี อน
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุSม
4.2.2 มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุSม
4.2.3 การนําเสนอผลงาน
4.3 วิธกี ารประเมินผล
4.3.1 ประเมินตนเองและเพื่อน ตามประเด็นกําหนด
4.3.2 สังเกตการนําเสนอผลงาน พฤติกรรมการทํางานเป^นทีม
4.3.3 ตรวจผลงาน รายงานการศึกษาคTนควTา

5. ทักษะการวิเคราะหPการใชTเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหPการใชTเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอT งพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกตPใชTหลักคณิตศาสตรP สถิติการวิเคราะหPเชิงปริมาณมาใชTในการวิเคราะหP และ
ตัดสินใจทางธุรกิจ
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย และภาษาตSางประเทศไดTอยSางมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสรTางความเขTาใจอยSางถูกตTองทั้งในรูปแบบการเขียน รายงาน
และการนําเสนอดTวยวาจา
5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีไปเป^นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.1.5 สามารถสื่ อสารดT ว ยบุ ค ลิ กภาพที่ นS า เชื่ อถื อ และสามารถเลื อ กใชT รู ป แบบชองสื่ อ เทคนิ ค
วิธีการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลTองกับกลุSมบุคคลที่มีพื้นฐานและแนวคิดที่หลากหลาย
5.2 วิธีสอน
5.2.1 มอบหมายงานใหTศึกษาคTนควTาดTวยตนเอง
5.2.2 สอนโดยนําเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เชSนการคTนควTาทางอินเทอรPเน็ต Power Point
VDO สื่อ Multimedia ตามแตSโอกาส
5.2.3 นําเสนอผลงาน ดTวยวาจา หรือลายลักษณPอักษร โดยใชTรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
5.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสาร
5.3.2 ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชTสื่อเทคโนโลยี
5.3.3 ตรวจผลงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาหPที่
1

2

3

4

1. แผนการสอน
หัวขTอ/รายละเอียด
- ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
ของรายวิ ช า ภาระงาน และ
การประเมินผลโดยนักศึกษามี
สS ว น รS ว ม ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น
ประเมินผลกSอ นการเรียนการ
สอน
- เทคนิคการนําเสนอ
- แนะนําหนังสือเรียน
เอกสารอTางอิงตSาง ๆ พรTอม
แหลSงสืบคTน
บทที่ 1 ภาพรวมแนวคิด
พืน้ ฐานในการพัฒนานวัตกรรม
- องคPประกอบของ
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
-ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม
-ความเชื่อมโยงระหวSาง
นวัตกรรมและความตTองการ
ของบุคคล
-รูปแบบการพัฒนานวัตกรรม
ไปสูรS ูปธรรมในการปฏิบัติ
บทที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงิน
-ความหมายของการพัฒนา
นวัตกรรมทางการเงิน
-ลําดับแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมเป^นผลิตภัณฑP
-ปvจจัยสนับสนุนใหTเกิด
นวัตกรรมทางการเงิน
บทที่ 3 องคPกร สถาบันที่
เกีย่ วขTองกับนวัตกรรมทาง
การเงิน
-องคPกร สถาบันที่เกี่ยวขTองกับ
นวัตกรรมทางการเงินใน
ประเทศ
-คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยPและตลาด
หลักทรัพยPกับการพัฒนา

จํานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียน

สื่อการสอน

3

พู ด คุ ย อ ภิ ป ร า ย
รS ว ม กั น เ พื่ อ เ ส น อ
แนวทางปฏิ บั ติ วาง
แผนการเรียนการสอน
และกิจกรรม

3

-ฟvงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอยSาง

ใชT Power Point ใน
การสอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอยSาง

3

-ฟvงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอยSาง

ใชT Power Point ใน
การสอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอยSาง

3

-ฟvงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอยSาง

ใชT Power Point ใน
การสอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอยSาง

ชิน้ งาน

สัปดาหPที่

5

6

7

หัวขTอ/รายละเอียด
นวัตกรรมทางการเงิน
-สํานักหักบัญชีกับการพัฒนา
ตลาดอนุพันธP
-คณะกรรมการควบคุมดูแล
ตลาดสินคTาเกษตรลSวงหนTาแหSง
ประเทศไทย
-ประโยชนPของตลาดสินคTา
เกษตรลSวงหนTา
-รูปแบบนักลงทุนในตลาด
สินคTาเกษตรลSวงหนTา
-องคPกร สถาบันที่เกี่ยวขTองกับ
นวัตกรรมทางการเงินในระดับ
สากล
บทที่ 4 ตราสารทางการเงิน
สมัยใหมS
-ตราสารทางการเงินที่เป^น
นวัตกรรมในระดับสากล
-นวัตกรรมทางการเงินเพื่อ
บริหารจัดการความเสี่ยงดTาน
เครดิต
-ตราสารทางการเงินที่เป^น
นวัตกรรมในประเทศ
-ทางเลือกในการลงทุน
-ตราสารระยะสั้น
-ตราสารระยะยาว
-ตราสารทุน
-หนSวยลงทุนของกองทุนรวม
-อนุพันธP
บทที่ 5 ตราสารหนี้
-ลักษณะของสัญญาในตราสาร
หนี้
-ลักษณะของออปชั่นในตรา
สารหนี้
-ตลาดตราสารหนี้
- ภาษีจากการลงทุนในตราสาร
หนี้
-อุปสรรคของการพัฒนาตลาด
ตราสารหนีร้ ะยะยาว
บทที่ 6 การประเมินมูลคSา
และอั
และอัตราผลตอบแทนของตรา
ราผลตอบแทนของตรา
สารหนี้

จํานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียน

สื่อการสอน

3

-ฟvงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอยSาง

ใชT Power Point ใน
การสอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอยSาง

3

-ฟvงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอยSาง

ใชT Power Point ใน
การสอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอยSาง

-

-ฟvงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอยSาง

ใชT Power Point ใน
การสอนบรรยาย
อธิบาย และ

ชิน้ งาน

สัปดาหPที่

8
9

10

11-13

14

หัวขTอ/รายละเอียด
-การประเมินมูลคSาหุTนกูT
-ราคาหุTนกูTกับอัตราดอกเบี้ย
-ราคาหุTนกูTกับอายุคงเหลือ
-ราคาตราสารหนี้ประเภทตั๋ว
เงิน
-อัตราผลตอบแทนจนครบ
กําหนดไถSถอนของหุTนกูT
-การคํานวณอัตราผลตอบแทน
จากตั๋วเงินคลัง
ทบทวนเนือ้ หากSอนสอบกลาง
นสอบกลาง
ภาค
บทที่ 7 อนุพนั ธPตราสารทุน
-สัญญาซื้อขายลSวงหนTาตราสาร
ทุน
- สิทธิในการซื้อขายตราสารทุน
- การประเมินมูลคSาอนุพันธP
ตราสารทุน
บทที่ 8 อนุพนั ธPอตั รา
ดอกเบีย้ และตราสารหนี้
-สัญญาซื้อขายลSวงหนTาอัตรา
ดอกเบี้ย
-สัญญาซื้อขายลSวงหนTาตราสาร
หนี้
-สัญญาสวอปอัตราดอกเบี้ย
บทที่ 9 อนุพนั ธPสนิ คTาโภค
ภัณฑP
-แนวคิดพื้นฐานสําหรับอนุพันธP
สินคTาโภคภัณฑP
-อนุพันธPสินคTาเกษตร
-อนุพันธPทองคํา
-อนุพันธPน้ํามัน
บทที่ 10 แนวโนTมการ
เปลีย่ นแปลงนวัตกรรมทาง
การเงินในทศวรรษหนTา
-แนวโนTมนวัตกรรมทางการเงิน
ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย
-โครงสรTางตลาดการเงินไทย
กับผลกระทบของนวัตกรรม
ทางการเงินในอนาคต

จํานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียน

สื่อการสอน
ยกตัวอยSาง

3
3

-ฟvงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอยSาง

ใชT Power Point ใน
การสอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอยSาง

3

-ฟvงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอยSาง

ใชT Power Point ใน
การสอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอยSาง

9

-ฟvงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอยSาง

ใชT Power Point ใน
การสอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอยSาง

3

-ฟvงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอยSาง

ใชT Power Point ใน
การสอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอยSาง

ชิน้ งาน

สัปดาหPที่

หัวขTอ/รายละเอียด

จํานวน
ชัว่ โมง

15

ประเด็นทางการเงินในปvจจุบนั
-ตัวอยSางกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นใน
ปvจจุบัน

3

16

ทบทวนเนือ้ หากSอนสอบปลาย
นสอบปลาย
ภาค

3

กิจกรรมการเรียน

สื่อการสอน

ชิน้ งาน

-กรณีตัวอยSางที่เกิดขึ้น PowerPoint
ในปvจจุบัน
- ศึกษาดTวยตนเอง
- ตั้งประเด็น ถาม –
ตอบ
- สืบคTนขTอมูลทาง
Internet
- การนําเสนอรายงาน
หนTาชั้นเรียนของ
นักศึกษาแตSละคน

1. แผนการประเมินผลการเรียนรูT
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูT

วิธกี ารประเมิน

สัดสSวนของการ
ประเมินผล

1

คุณธรรม จริยธรรม

สังเกตพฤติกรรม

10

2

ความรูT

ทดสอบกลางภาคและปลาย
ภาค

60

3

ทักษะทางปvญญา

การตรวจประเมินผลงานที่
มอบหมาย การสังเกต
พฤติกรรมการแสดงออกใน
หTองเรียน

10

4

ทักษะความสัมพันธP
ระหวSางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

การนําเสนองานเดี่ยว และ
กลุSม การมีสSวนรSวมในชั้น
เรียน

10

5

ทักษะการวิเคราะหPเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชTเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สังเกตการนําเสนอผลงาน
พฤติกรรมการทํางานเป^นทีม

10

ตรวจผลงาน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ภัทรกิตติ์ เนตินิยมและคณะ. วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน (หนSวยที่ 9-15)
15).กรุงเทพมหานคร.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555..
2. เอกสารและขTอมูลสําคัญ
www.bot.or.th
ธนาคารแหSงประเทศไทย
www.sec.or.th
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยPและตลาดหลักทรัพยP
www.set.or.th
ตลาดหลักทรัพยPแหSงประเทศไทย

หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธPการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทําโดยนักศึกษา จากการจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาไดTดังนี้
1) การสนทนากลุSมระหวSางผูTสอนและผูTเรียน
2) การสังเกตการณPจากพฤติกรรมของผูTเรียน
3) แบบประเมินผูTสอนและประเมินรายวิชา
4) ใหTขTอเสนอแนะผSาน E-mail เพื่อเป^นชSองทางสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธPการประเมินการสอน
การเก็บขTอมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธP ดังนี้
1) การแลกเปลี่ยนสังเกตการณPสอนของอาจารยPประจําวิชานี้
2) ระดับผลการเรียนของนักศึกษา
3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรูT
3. การปรับปรุงการสอน
เมื่อไดTผลประเมินการสอน นําขTอมูลมาวิเคราะหPหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใหTดีขึ้น
โดยการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) ในระหวSางกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในผลการเรียนรูTที่วัดและประเมินผล
ผSานแลTว
2) ในการสอบปลายภาคใหTมีการวัดและประเมินผลผลการเรียนรูTที่สําคัญๆ อีกครั้ง
3) การตรวจผลงานใหTมีการสุSมสัมภาษณPเพื่อประเมินผลงาน
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดTมีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหTเกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
1) ปรับปรุงรายวิชาอยSางนTอยทุก 4 ปM เชื่อตามขTอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
2) เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเป^นทีมหรือแบSงหัวขTอ/ผลการเรียนรูTในการสอนของอาจารยPประจํา
วิชา

