หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
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นวัตกรรมทางการเงิน
(Innovation of Financial Instrument)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปLการศึกษา 2558

คํานํา
รายละเอียดรายวิชา 1097306 นวัตกรรมทางการเงิน 3(3-0-6) Innovation of Financial Instrument
มุSงเนTนใหTผูTเรียนมีความรูTความเขTาใจเกี่ยวกับลักษณะและวิธีการของเครื่องมือทางการเงินชนิดใหมS ๆ ที่พัฒนาขึ้น
ในตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดอนุพันธ\ทางการเงิน ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินราคาและความเสี่ยงของตราสาร
อนุพันธ\
รายละเอียดรายวิชานี้จึงเป_นสSวนสําคัญตSอผูTเรียน ที่เนTนทั้งการเรียนการสอนที่เป_นทฤษฎีและการศึกษา
คTนควTาดTวยตนเอง เพื่อใหTผูTเรียนไดTแนวทางในการจัดการเรียนรูTทฤษฎีและกรณีศึกษาตSาง ๆ จากกิจกรรมการ
เรียนการสอนภายในหTองเรียน โดยใชTทักษะการคTนควTาเพิ่มเติมจากการเรียนภายในหTอง ผูTเรียนสามารถนําความรูT
ที่ไดTจากรายวิชานี้ไปประยุกต\ใชTในอนาคตไดT

อาจารย\อุมาวดี เดชธํารงค\
อาจารย\ประสานงาน รายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
สิงหาคม 2558

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. อาจารย\ผูTรับผิดชอบรายวิชาและผูTสอน
อาจารย\อุมาวดี เดชธํารงค\
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปLที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 / ชั้นปLที่ 3
6. รายวิชาที่ตTองเรียนมากSอน
ไมSมี
7. รายวิชาที่ตTองเรียนพรTอมกัน
ไมSมี
8. สถานที่เรียน
อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
9. ครั้งที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลSาสุด
17 กรกฎาคม 2558

หมวดที่ 2 จุดมุSงหมายและวัตถุประสงค\
1. จุดมุSงหมายของรายวิชา
ศึกษาวิธีปฎิบัติการดTานเครื่องมือทางการเงิน เครื่องมือที่เกี่ยวขTองกับการวิเคราะห\ขTอมูลทางการเงิน
เพื่อการตัดสินใจ
2. วัตถุประสงค\ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหTสอดคลTองกับหลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และเพิ่มศักยภาพใน
การเรียนรูTของนักศึกษา ตลอดจนการปรับประยุกต\ใหTมีความเชื่อมโยงกับบริบททางดTานการเงิน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ลักษณะและวิธีการของเครื่องมือทางการเงินชนิดใหมS ๆ ที่พัฒนาขึ้นในตลาดเงิน ตลาดทุน
ตลาดอนุพันธ\ทางการเงิน ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินราคาและความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ\
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. จํานวนชั่วโมงตSอสัปดาห\ที่อาจารย\ใหTคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกSนักศึกษารายบุคคล
- อาจารย\ประจํารายวิชา แจTงใหTนักศึกษาทราบเกี่ยวกับหTองทํางาน ตารางสอน เวลาวSาง
ในแตSละสัปดาห\โดยติดประกาศหนTาหTองทํางาน หรือโทรนัดลSวงหนTา
- อาจารย\ประจําวิชาจัดเวลาใหTคําปรึกษาอยSางนTอย 1 ชั่วโมงตSอสัปดาห\ตSอกลุSมเรียน โดยประกาศเวลาใหT
คําปรึกษาหนTาหTองทํางาน
- อาจารย\ประจํารายวิชา ประกาศเวลาและการใหTคําปรึกษาโดยแจTงในชั่วโมงเรียน

4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูTจากหลักสูตรสูSรายวิชา (Curriculum Mapping)

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
1097306

นวัตกรรมทางการเงิน

2

3

4

2. ความรูT

1

2

• • • • • •

3. ทักษะทาง
ปvญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห\เชิง
ความสัมพันธ\
ตัวเลข การสือ่ สาร และ
ระหวSางบุคคล
การใชTเทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูTของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมและจริยธรรมทีต่ Tองพัฒนา
1.1.1 เป_นผูTมีความซื่อสัตย\สุจริตซื่อตรงตSอหนTาที่ตSอตนเอง และตSอผูTอื่น ไมSเอารัดเอาเปรียบผูTอื่น
และมีความรับผิดชอบตSอสังคมโดยรวม (หลัก)
1.1.2 มีความพอเพียงเป_นหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสรTางภูมิคุTมกัน (หลัก)
1.1.3 มีความเคารพตSอกฎ ระเบียบ และขTอบังคับตSาง ๆ ขององค\กร และสังคม (หลัก)
1.1.4 มีจิตสํานึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกตTอง ความดี และความชั่ว (หลัก)
1.2 วิธสี อนและกิจกรรม
1.2.1 มอบหมายงานใหTนักศึกษาวิเคราะห\บริบทการเงินขององค\กรในชุมชนของตัวเอง เพื่อใหTมี
ความรูTจักชุมชนและทTองถิ่นของตัวเองมากขึ้น และมีความคิดที่จะพัฒนาชุมชน
1.2.2 มอบหมายใหTนักศึกษาทํางานกลุSมและประสานงานกับองค\กรในชุมชนเพื่อการหาขTอมูล
ประกอบการเรียน
1.2.3 กําหนดใหTนักศึกษาเรียนรูTและฝqกการออมเงิน การบริหารเงินของตนเอง โดยจัดทําแผนการ
ใชTจSาย และการออมตลอดภาคการศึกษา
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมการเขTาเรียน การสSงงานที่ไดTรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหTและตรงเวลา
1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะห\กรณีศึกษา
1.3.4 ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรูT
2.1 ความรูTทตี่ TองไดTรบั
2.1.1 มีความรูTและประสบการณ\เรียนรูTทั้งในวิชาการ วิชาชีพดTานบริหารธุรกิจ ระดับทTองถิ่น ระดับ
สากลที่ทันสมัย และรูTจักสืบเสาะแสวงหาความรูTอยูSเสมอ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรูT ใฝyเรียนรูTและ
พัฒนาตนอยSางตSอเนื่องตลอดชีวิต (หลัก)
2.1.2 มี ความรูTและความเขT าใจในสาระสํ า คัญ ของศาสตร\ ดT า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ทั้ งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติอยSางกวTางขวาง เป_นระบบ เป_นสากล และทันสมัยตSอสถานการณ\โลก(รอง)
2.1.3 มีความรูTและความเขTาใจที่เกิดจากการบูรณาการความรูTในศาสตร\อื่น ๆ ที่เกี่ยวขTองมุSงเนTน
การประยุกต\ใชTเพื่อพัฒนาทTองถิ่น (รอง)
2.1.4 มีความรูTเกี่ยวกับความกTาวหนTาทางวิชาการ และวิชาชีพดTานบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความ
เขTาใจในสถานการณ\ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอยSางเทSาทัน (รอง)
2.2 วิธีสอน
2.2.1 ใชTการสอนที่เนTนผูTเรียนเป_นสําคัญ ไดTแกS การสอนบรรยายรSวมกับสื่อสารสองทาง โดยเนTนใหT
นักศึกษาหาทางคTนควTาขTอมูลเพิ่มเติม การสอนแบบรSวมมือกันเรียนรูT การสอนแบบศึกษาดTวยตนเอง การคTนควTา
ทางอินเตอร\เน็ต

2.2.2 อภิปรายหลังการทํากิจกรรม เกม หรือสถานการณ\จําลอง
2.2.3 การทํางานกลุSมและนําเสนอรายงานจากการคTนควTา
2.2.4 การวิเคราะห\กรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีตSางๆ ที่เรียน
2.2.5 การตรวจสอบการเรียนรูTของตนเอง การสะทTอนผลการเรียนรูTและปรับปรุง
2.3 วิธีการประเมินผล
นผล
2.3.1 ทดสอบความรูTความเขTาใจเกี่ยวกับการเงินในองค\กรเพื่อการพัฒนาองค\กร
2.3.2 การนําความรูTเรื่องการเงินเพื่อการพัฒนามาประยุกต\ใชTกับกิจกรรม/ โครงการที่นักศึกษาไดT
วิเคราะห\โครงการทางการเงิน ดTวยเครื่องมือการเงินแตSละประเภท
3. ทักษะทางปvญญา
3.1 ทักษะทางปvญญาทีต่ Tองพัฒนา
3.1.1 มีความคิดริเริ่มสรTางสรรค\ ตSอยอดกรอบความรูTเดิม สามารถบูรณาการความรูTในสาขาวิชาที่
ศึกษา และประสบการณ\ใหTเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหมS ๆ (รอง)
3.1.2 สามารถสืบคTน จําแนก และวิเคราะห\ขTอมูล เพื่อใหTไดTซึ่งสารสนเทศที่เป_นประโยชน\ในการ
แกTไขปvญหา และตัดสินใจอยSางเหมาะสม
3.1.3 สามารถคิดคTนทางเลือกใหมS ๆ วิเคราะห\ทางเลือกและผลกระทบที่เป_นผลจากทางเลือกอยSาง
รอบดTาน มีความกลTาในการติดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลTองกับสถานการณ\ (รอง)
3.2 วิธสี อน
3.2.1 ศึกษากรณีตัวอยSางพรTอมวิเคราะห\
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 การวิเคราะห\ จากงานที่ไดTรับ
มอบหมายใหTสังเกตการรSวมอภิปราย
3.3.2 ตรวจผลงาน
4. ทักษะความสัมพันธ\ระหวSางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ\ระหวSางบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ Tองพัฒนา
4.1.1 สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ\ และสรTางสัมพันธภาพอันดีกับผูTอื่น (รอง)
4.1.2 สามารถทํางานเป_นกลุSม และแสดงภาวะผูTนําผูTตามไดTอยSางเหมาะสม มีความรับผิดชอบ(รอง)
4.1.3 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกตSางอยSางสรTางสรรค\ (รอง)
4.2 วิธสี อน
อน
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุSม
4.2.2 มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุSม
4.2.3 การนําเสนอผลงาน
4.3 วิธกี ารประเมินผล
4.3.1 ประเมินตนเองและเพื่อน ดTวยประเด็นกําหนด
4.3.2 สังเกตการนําเสนอผลงาน พฤติกรรมการทํางานเป_นทีม

4.3.3 ตรวจผลงาน รายงานการศึกษาคTนควTา
5. ทักษะการวิเคราะห\การใชTเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห\การใชTเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอT งพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกต\ใชTหลักคณิตศาสตร\ สถิติการวิเคราะห\เชิงปริมาณมาใชTในการวิเคราะห\ และ
ตัดสินใจทางธุรกิจ (หลัก)
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย และภาษาตSางประเทศไดTอยSางมีประสิทธิภาพ (รอง)
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสรTางความเขTาใจอยSางถูกตTองทั้งในรูปแบบการเขียน รายงาน
และการนําเสนอดTวยวาจา (หลัก)
5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีไปเป_นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน (หลัก)
5.2 วิธสี อน
5.2.1 มอบหมายงานใหTศึกษาคTนควTาดTวยตนเอง
5.2.2 ฝqกวิเคราะห\ขTอมูลจากขTอมูลทางการเงิน
5.2.3 นําเสนอผลงาน ดTวยวาจา หรือลายลักษณ\อักษรโดยใชTรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
5.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสาร
5.3.2 ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชTสื่อเทคโนโลยี
5.3.3 ตรวจผลงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห\ที่
1

2

3

1. แผนการสอน
หัวขTอ/รายละเอียด
บทที่ 1 ภาพรวมแนวคิด
พืนฐานในการพั
้นฐานในการพัฒนานวัตกรรม
- องค\ประกอบของ
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
-ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม
-ความเชื่อมโยงระหวSาง
นวัตกรรมและความตTองการ
ของบุคคล
-รูปแบบการพัฒนานวัตกรรม
ไปสูรS ูปธรรมในการปฏิบัติ
บทที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงิน
-ความหมายของการพัฒนา
นวัตกรรมทางการเงิน
-ลําดับแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมเป_นผลิตภัณฑ\
-ปvจจัยสนับสนุนใหTเกิด
นวัตกรรมทางการเงิน
บทที่ 3 องค\กร สถาบันที่
เกีย่ วขTองกับนวัตกรรมทาง
การเงิน
-องค\กร สถาบันที่เกี่ยวขTองกับ
นวัตกรรมทางการเงินใน
ประเทศ
-คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย\และตลาด
หลักทรัพย\กับการพัฒนา
นวัตกรรมทางการเงิน
-สํานักหักบัญชีกับการพัฒนา
ตลาดอนุพันธ\
-คณะกรรมการควบคุมดูแล
ตลาดสินคTาเกษตรลSวงหนTาแหSง
ประเทศไทย
-ประโยชน\ของตลาดสินคTา
เกษตรลSวงหนTา
-รูปแบบนักลงทุนในตลาด
สินคTาเกษตรลSวงหนTา

จํานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียน

สื่อการสอน

3

-ฟvงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอยSาง

- เอกสาร
ประกอบการสอน
Power - Point
- แบบฝqกหัดใน
หนังสือและ
แบบฝqกหัดเพิ่ม

3

-ฟvงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอยSาง

- เอกสาร
ประกอบการสอน
Power - Point
- แบบฝqกหัดใน
หนังสือและ
แบบฝqกหัดเพิ่ม

3

-ฟvงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอยSาง

- เอกสาร
ประกอบการสอน
Power - Point
- แบบฝqกหัดใน
หนังสือและ
แบบฝqกหัดเพิ่ม

ชิน้ งาน

สัปดาห\ที่

4

5

6-7

8

หัวขTอ/รายละเอียด
-องค\กร สถาบันที่เกี่ยวขTองกับ
นวัตกรรมทางการเงินในระดับ
สากล
บทที่ 4 ตราสารทางการเงิน
สมัยใหมS
-ตราสารทางการเงินที่เป_น
นวัตกรรมในระดับสากล
-นวัตกรรมทางการเงินเพื่อ
บริหารจัดการความเสี่ยงดTาน
เครดิต
-ตราสารทางการเงินที่เป_น
นวัตกรรมในประเทศ
-ทางเลือกในการลงทุน
-ตราสารระยะสั้น
-ตราสารระยะยาว
-ตราสารทุน
-หนSวยลงทุนของกองทุนรวม
-อนุพันธ\
บทที่ 5 ตราสารหนี้
-ลักษณะของสัญญาในตราสาร
หนี้
-ลักษณะของออปชั่นในตรา
สารหนี้
-ตลาดตราสารหนี้
- ภาษีจากการลงทุนในตราสาร
หนี้
-อุปสรรคของการพัฒนาตลาด
ตราสารหนีร้ ะยะยาว
บทที่ 6 การประเมินมูลคSา
และอั
และอัตราผลตอบแทนของตรา
ราผลตอบแทนของตรา
สารหนี้
-การประเมินมูลคSาหุTนกูT
-ราคาหุTนกูTกับอัตราดอกเบี้ย
-ราคาหุTนกูTกับอายุคงเหลือ
-ราคาตราสารหนี้ประเภทตั๋ว
เงิน
-อัตราผลตอบแทนจนครบ
กําหนดไถSถอนของหุTนกูT
-การคํานวณอัตราผลตอบแทน
จากตั๋วเงินคลัง
ทบทวนเนือ้ หากSอนสอบกลางภาค
นสอบกลางภาค

จํานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียน

สื่อการสอน

3

-ฟvงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอยSาง

- เอกสาร
ประกอบการสอน
Power - Point
- แบบฝqกหัดใน
หนังสือและ
แบบฝqกหัดเพิ่ม

3

-ฟvงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอยSาง

- เอกสาร
ประกอบการสอน
Power - Point
- แบบฝqกหัดใน
หนังสือและ
แบบฝqกหัดเพิ่ม

6

-ฟvงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอยSาง

- เอกสาร
ประกอบการสอน
Power - Point
- แบบฝqกหัดใน
หนังสือและ
แบบฝqกหัดเพิ่ม

3

ชิน้ งาน

สัปดาห\ที่

หัวขTอ/รายละเอียด

จํานวน
ชัว่ โมง

9

บทที่ 7 อนุพนั ธ\ตราสารทุน
-สัญญาซื้อขายลSวงหนTาตราสาร
ทุน
- สิทธิในการซื้อขายตราสารทุน
- การประเมินมูลคSาอนุพันธ\
ตราสารทุน

3

-ฟvงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอยSาง

- เอกสาร
ประกอบการสอน
Power - Point
- แบบฝqกหัดใน
หนังสือและ
แบบฝqกหัดเพิ่ม

10

บทที่ 8 อนุพนั ธ\อตั รา
ดอกเบีย้ และตราสารหนี้
-สัญญาซื้อขายลSวงหนTาอัตรา
ดอกเบี้ย
-สัญญาซื้อขายลSวงหนTาตราสาร
หนี้
-สัญญาสวอปอัตราดอกเบี้ย
บทที่ 9 อนุพนั ธ\สนิ คTาโภค
ภัณฑ\
-แนวคิดพื้นฐานสําหรับอนุพันธ\
สินคTาโภคภัณฑ\
-อนุพันธ\สินคTาเกษตร
-อนุพันธ\ทองคํา
-อนุพันธ\น้ํามัน
บทที่ 10 การประยุกต\ใชTตรา
สารอนุพนั ธ\ในประเทศไทย
-แนวทางการประยุกต\ใชTตรา
สารอนุพันธ\
- กรณีศึกษาการใชTตราสาร
อนุพันธ\ทางการเงินในประเทศ
ไทย ปvญหาและแนวทางแกTไข
- กรณีศึกษาการใชTตราสารโภค
ภัณฑ\ในประเทศไทย ปvญหา
และแนวทางแกTไข

3

-ฟvงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอยSาง

- เอกสาร
ประกอบการสอน
Power - Point
- แบบฝqกหัดใน
หนังสือและ
แบบฝqกหัดเพิ่ม

6

-ฟvงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอยSาง

- เอกสาร
ประกอบการสอน
Power - Point
- แบบฝqกหัดใน
หนังสือและ
แบบฝqกหัดเพิ่ม

3

-ฟvงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอยSาง

- เอกสาร
ประกอบการสอน
Power - Point
- แบบฝqกหัดใน
หนังสือและ
แบบฝqกหัดเพิ่ม

บทที่ 11 แนวโนTมการ
เปลีย่ นแปลงนวัตกรรมทาง
การเงินในทศวรรษหนTา
-แนวโนTมนวัตกรรมทางการเงิน
ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย
-โครงสรTางตลาดการเงินไทย
กับผลกระทบของนวัตกรรม
ทางการเงินในอนาคต

3

-ฟvงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอยSาง

- เอกสาร
ประกอบการสอน
Power - Point
- แบบฝqกหัดใน
หนังสือและ
แบบฝqกหัดเพิ่ม

11-13

14

15

กิจกรรมการเรียน

สื่อการสอน

ชิน้ งาน

สัปดาห\ที่

หัวขTอ/รายละเอียด

จํานวน
ชัว่ โมง

15

ประเด็นทางการเงินในปvจจุบนั
-ตัวอยSางกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นใน
ปvจจุบัน

3

16

ทบทวนเนือ้ หากSอนสอบปลา
นสอบปลาย
สอบปลาย
ภาค

3

กิจกรรมการเรียน

สื่อการสอน

ชิน้ งาน

-กรณีตัวอยSางที่เกิดขึ้น -การนําเสนอ
ในปvจจุบัน
รายงานหนTาชั้น
-การนําเสนอรายงาน เรียน
หนTาชั้นเรียนของ
นักศึกษาแตSละคน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรูT
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูT

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห\ที่
ประเมิน

สัดสSวนของการ
ประเมินผล

1

คุณธรรม จริยธรรม

สังเกตพฤติกรรม

1-15

10

2

ความรูT

ทดสอบกลางภาคและปลาย
ภาค

8, 16

60

3

ทักษะทางปvญญา

การตรวจประเมินผลงานที่
มอบหมาย การสังเกต
พฤติกรรมการแสดงออกใน
หTองเรียน

1-15

10

4

ทักษะความสัมพันธ\
ระหวSางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

การนําเสนองานเดี่ยว และ
กลุSม การมีสSวนรSวมในชั้น
เรียน

1-15

10

5

ทักษะการวิเคราะห\เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชTเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สังเกตการนําเสนอผลงาน
พฤติกรรมการทํางานเป_นทีม

3,14,15

10

ตรวจผลงาน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ภัทรกิตติ์ เนตินิยมและคณะ. วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน (หนSวยที่ 9-15)
15).กรุงเทพมหานคร.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555..
2. เอกสารและขT
เอกสารและขTอมูลสําคัญ
www.bot.or.th
ธนาคารแหSงประเทศไทย
www.sec.or.th
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย\และตลาดหลักทรัพย\
www.set.or.th
ตลาดหลักทรัพย\แหSงประเทศไทย
หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ\การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทําโดยนักศึกษา จากการจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาไดTดังนี้
1) การสนทนากลุSมระหวSางผูTสอนและผูTเรียน
2) การสังเกตการณ\จากพฤติกรรมของผูTเรียน
3) แบบประเมินผูTสอนและประเมินรายวิชา
4) ใหTขTอเสนอแนะผSาน E-mail เพื่อเป_นชSองทางสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ\การประเมินการสอน
การเก็บขTอมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ\ ดังนี้
1) การแลกเปลี่ยนสังเกตการณ\สอนของอาจารย\ประจําวิชานี้
2) ระดับผลการเรียนของนักศึกษา
3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรูT
3. การปรับปรุงการสอน
เมื่อไดTผลประเมินการสอน นําขTอมูลมาวิเคราะห\หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใหTดีขึ้น
โดยการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
1) ในระหวSางกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในผลการเรียนรูTที่วัดและประเมินผล
ผSานแลTว
2) ในการสอบปลายภาคใหTมีการวัดและประเมินผลผลการเรียนรูTที่สําคัญๆ อีกครั้ง
3) การตรวจผลงานใหTมีการสุSมสัมภาษณ\เพื่อประเมินผลงาน
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรั
การทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดTมีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหTเกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
1) ปรับปรุงรายวิชาอยSางนTอยทุก 4 ปL ตามขTอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
2) เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเป_นทีมหรือแบSงหัวขTอ/ผลการเรียนรูTในการสอนของอาจารย\ประจํา
วิชานี้

