หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
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1097410
การเงินธุรกิจระหว2างประทศ
(Multinational Corporate Finance)

ภาคการศึกษาที่ 2 ปJการศึกษา 2558
อาจารยMอมุ าวดี เดชธํารงคM

คํานํา
รายวิชา 1097410 การเงินธุรกิจระหว2างประเทศ (Multinational Corporate Finance) มุ2งเนPนใหP
ผูPเรียนมีความรูPความเขPาใจเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจระหว2างประเทศ ลักษณะการดําเนินงานและวัตถุประสงคM
รวมทั้งสภาพธุรกิจระหว2างประเทศ การใชPตราสารทางการเงินในการติดต2อการคPาระหว2างประเทศ ระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราระหว2างประเทศ สถาบันการเงินระหว2างประเทศ รวมตลอดถึงลักษณะและปVญหา
ของดุลการชําระเงิน
รายละเอียดรายวิชานี้จึงเปXนส2วนสําคัญต2อผูPเรียน ที่เนPนทั้งการเรียนการสอนที่เปXนทฤษฎีและการศึกษา
คPนควPาดPวยตนเอง เพื่อใหPผูPเรียนไดPแนวทางในการจัดการเรียนรูPทฤษฎีและกรณีศึกษาต2าง ๆ จากกิจกรรมการ
เรียนการสอนภายในหPองเรียน โดยใชPทักษะการคPนควPาเพิ่มเติมจากการเรียนภายในหPอง ผูPเรียนสามารถนําความรูP
ที่ไดPจากรายวิชานี้ไปประยุกตMใชPในอนาคตไดP

อาจารยMอุมาวดี เดชธํารงคM
อาจารยMผูPประสานงาน รายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มกราคม 2559

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา การเงินธุรกิจระหว2างประเทศ (Multinational Corporate Finance)
Finance)
คณะบริ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
หมวดที่ 1 ขPอมูลทัว่ ไป
1. รหัสวิชาและชื่อวิชา
1097410

การเงินธุรกิจระหว2างประเทศ
(Multinational Corporate Finance)

2. จํานวนหน2วยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรประเภทของรายวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต หมวดวิชาเอกบังคับ
4. อาจารยMผูPรับผิดชอบรายวิชาและผูPสอน
อาจารยMอุมาวดี เดชธํารงคM
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปJที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2558
นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ชั้นปJที่ 3
6. รายวิชาที่ตPองเรียนมาก2อน
ไม2มี
7. รายวิชาที่ตPองเรียนพรPอมกัน
ไม2มี
8. สถานที่เรียน
อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
9. ครั้งที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล2าสุด
1 มกราคม 2559

หมวดที่ 2 จุดมุ2งหมายและวัตถุประสงคM
1. จุดมุ2งหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหPนักศึกษามีความรูPความเขPาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการของความสัมพันธMทางการคPาและ
การเงินระหว2างประเทศ
2. เพื่อใหPนักศึกษามีความรูPความเขPาใจในระบบดุลการคPา ดุลการชําระเงิน และบทบาทของสถาบัน
การเงินระหว2างประเทศ
3. เพื่อใหPนักศึกษามีความรูPความเขPาใจถึงวิธีการวิเคราะหMปVญหาเกี่ยวกับระบบการเงินระหว2างประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยน และนําความรูPไปประยุกตMใชPในชีวิตประจําวันไดP
2. วัตถุประสงคMในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหPสอดคลPองกับหลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เพิ่มศักยภาพในการเรียนรูP
ของนักศึกษา ตลอดจนการปรับประยุกตMใหPมีความเชื่อมโยงกับบริบททางดPานการเงินใหPมีความทันสมัย และนํา
ความรูPไปใชPใหPเกิดประโยชนMต2อไปไดP

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ประเภทของธุรกิจระหว2างประเทศ ลักษณะการดําเนินงานและวัตถุประสงคM รวมทั้งสภาพธุรกิจระหว2าง
ประเทศ การใชPตราสารทางการเงินในการติดต2อการคPาระหว2างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตรา
ระหว2างประเทศ สถาบันการเงินระหว2างประเทศ รวมตลอดถึงลักษณะและปVญหาของดุลการชําระเงิน
Types of international business, nature of operations, objectives and international
business environment. Using financial instruments to contact the international trade, exchange
rate system, international currency market and international financial institutions including all
the characteristics and problems of balance of payments.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชPต2อภาคการศึกษา
บรรยายต2อ
ฝqกปฏิบัติ
(คาบ)
(คาบ)
45
-

ศึกษาดPวยตนเอง
(คาบ)
90

สอนเสริม
ตามความตPองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

3. จํานวนชั่วโมงต2อสัปดาหMที่อาจารยMใหPคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก2นักศึกษารายบุคคล
- อาจารยMประจําวิชา จัดเวลาใหPคําปรึกษาอย2างนPอย 1 ชั่วโมงต2อสัปดาหMต2อกลุ2มเรียน โดยประกาศ
เวลาและการใหPคําปรึกษาโดยแจPงในชั่วโมงเรียน หรือติดประกาศเวลาใหPคําปรึกษาหนPาหPองอาจารยM

4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูPจากหลักสูตรสู2รายวิชา (Curriculum Mapping)
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรูP

5

1

2

3

4

3. ทักษะทางปVญญา

4. ทักษะความสัมพันธM
5. ทักษะการวิเคราะหMเชิงตัวเลข การ
ระหว2างบุคคล
สือ่ สาร และการใชPเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความรับผิดชอบ

1

1

2

3

4

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6
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1097410
การเงินธุรกิจระหว2าง
ประเทศ

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูPของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมและจริยธรรมทีต่ Pองพัฒนา
1.1.1 เปXนผูPมีความซื่อสัตยMสุจริตซื่อตรงต2อหนPาที่ต2อตนเอง และต2อผูPอื่น ไม2เอารัดเอาเปรียบผูPอื่น
และมีความรับผิดชอบต2อสังคมโดยรวม
1.1.2 มีความพอเพียงเปXนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสรPางภูมิคุPมกัน
1.1.3 มีความเคารพต2อกฎ ระเบียบ และขPอบังคับต2าง ๆ ขององคMกร และสังคม
1.1.4 มีจิตสํานึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกตPอง ความดี และความชั่ว
1.1.5 มีความกตัญvู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม
1.2 วิธสี อนและกิจกรรม
1.2.1 บรรยายเรื่องจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยการสอดแทรกทฤษฎีพรPอมยกตัวอย2าง
1.2.2 ถาม-ตอบ และใหPนักศึกษาร2วมแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวขPองกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
1.2.3 ฝqกปฏิบัติงานเดี่ยว-งานกลุ2ม เพื่อใหPเกิดความสามัคคี มีส2วนร2วมและมีวินัยในชั้นเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมการเขPาเรียน การส2งงานที่ไดPรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหPและตรงเวลา
1.3.3 ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรูP
2.1 ความรูPทตี่ PองไดPรบั
2.1.1 มีความรูPและประสบการณMเรียนรูPทั้งในวิชาการ วิชาชีพดPานบริหารธุรกิจ ระดับทPองถิ่น ระดับ
สากลที่ทันสมัย และรูPจักสืบเสาะแสวงหาความรูPอยู2เสมอ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรูP ใฝxเรียนรูPและ
พัฒนาตนอย2างต2อเนื่องตลอดชีวิต
2.1.2 มี ความรูPและความเขP าใจในสาระสํ า คัญ ของศาสตรM ดP า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ทั้ งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติอย2างกวPางขวาง เปXนระบบ เปXนสากล และทันสมัยต2อสถานการณMโลก
2.1.3 มีความรูPและความเขPาใจที่เกิดจากการบูรณาการความรูPในศาสตรMอื่น ๆ ที่เกี่ยวขPองมุ2งเนPน
การประยุกตMใชPเพื่อพัฒนาทPองถิ่น
2.1.4 มีความรูPเกี่ยวกับความกPาวหนPาทางวิชาการ และวิชาชีพดPานบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความ
เขPาใจในสถานการณMที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย2างเท2าทัน
2.2 วิธีสอน
2.2.1 ใชPการสอนที่เนPนผูPเรียนเปXนสําคัญ ไดPแก2 การสอนบรรยายร2วมกับสื่อสารสองทาง โดยเนPนใหP
นักศึกษาหาทางคPนควPาขPอมูลเพิ่มเติม การสอนแบบร2วมมือกันเรียนรูP การสอนแบบศึกษาดPวยตนเอง การคPนควPา
ทางอินเตอรMเน็ต
2.2.2 อภิปรายหลังการทํากิจกรรม เกม หรือสถานการณMจําลอง
2.2.3 การทํางานกลุ2มและนําเสนอรายงานจากการคPนควPา

2.2.4 การวิเคราะหMกรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีต2างๆ ที่เรียน
2.2.5 การตรวจสอบการเรียนรูPของตนเอง การสะทPอนผลการเรียนรูPและปรับปรุง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบย2อย
2.3.2 สอบวัดผลกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
3. ทักษะทางปVญญา
3.1 ทักษะทางปVญญาทีต่ Pองพัฒนา
3.1.1 มีความคิดริเริ่มสรPางสรรคM ต2อยอดกรอบความรูPเดิม สามารถบูรณาการความรูPในสาขาวิชาที่
ศึกษา และประสบการณMใหPเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม2 ๆ
3.1.2 สามารถสืบคPน จําแนก และวิเคราะหMขPอมูล เพื่อใหPไดPซึ่งสารสนเทศที่เปXนประโยชนMในการ
แกPไขปVญหา และตัดสินใจอย2างเหมาะสม
3.1.3 สามารถคิดคPนทางเลือกใหม2 ๆ วิเคราะหMทางเลือกและผลกระทบที่เปXนผลจากทางเลือกอย2าง
รอบดPาน มีความกลPาในการติดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลPองกับสถานการณM
3.2 วิธสี อน
3.2.1 ศึกษากรณีตัวอย2างพรPอมวิเคราะหM
3.2.2 สังเกตพฤติกรรมการแกPปVญหา
3.2.3 สังเกตการร2วมอภิปราย
3.2.4 ตรวจผลงานศึกษากรณีตัวอย2าง
3.2.5 ใหPนักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหPองเรียนมากขึ้น
3.3 วิธกี ารประเมินผล
3.3.1 สังเกตพฤติกรรมการแกPปVญหา สังเกตพัฒนาการในการคิด การวิเคราะหMจากงานที่ไดPรับ
มอบหมาย
3.3.2 ตรวจผลงาน
4. ทักษะความสัมพันธMระหว2างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธMระหว2างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ Pองพัฒนา
4.1.1 สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธM และสรPางสัมพันธภาพอันดีกับผูPอื่น
4.1.2 สามารถทํางานเปXนกลุ2ม และแสดงภาวะผูPนําผูPตามไดPอย2างเหมาะสม มีความรับผิดชอบ
4.1.3 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกต2างอย2างสรPางสรรคM
4.2 วิธสี อน
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ2ม
4.2.2 มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ2ม
4.2.3 การนําเสนอผลงาน
4.3 วิธกี ารประเมินผล
4.3.1 ประเมินตนเองและเพื่อน ตามประเด็นกําหนด
4.3.2 สังเกตการนําเสนอผลงาน พฤติกรรมการทํางานเปXนทีม
4.3.3 ตรวจผลงาน รายงานการศึกษาคPนควPา

5. ทักษะการวิเคราะหMการใชPเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหMการใชPเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอP งพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกตMใชPหลักคณิตศาสตรM สถิติการวิเคราะหMเชิงปริมาณมาใชPในการวิเคราะหM และ
ตัดสินใจทางธุรกิจ
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย และภาษาต2างประเทศไดPอย2างมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสรPางความเขPาใจอย2างถูกตPองทั้งในรูปแบบการเขียน รายงาน
และการนําเสนอดPวยวาจา
5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีไปเปXนเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.1.5 สามารถสื่ อสารดP ว ยบุ ค ลิ กภาพที่ น2 า เชื่ อถื อ และสามารถเลื อ กใชP รู ป แบบชองสื่ อ เทคนิ ค
วิธีการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลPองกับกลุ2มบุคคลที่มีพื้นฐานและแนวคิดที่หลากหลาย
5.2 วิธีสอน
5.2.1 มอบหมายงานใหPศึกษาคPนควPาดPวยตนเอง
5.2.2 สอนโดยนําเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เช2นการคPนควPาทางอินเทอรMเน็ต Power Point
VDO สื่อ Multimedia ตามแต2โอกาส
5.2.3 นําเสนอผลงาน ดPวยวาจา หรือลายลักษณMอักษร โดยใชPรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
5.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสาร
5.3.2 ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชPสื่อเทคโนโลยี
5.3.3 ตรวจผลงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหMที่
หัวขPอ/รายละเอียด

จํานวน
ชัว่ โมง
3

กิจกรรมการเรียน

สื่อการสอน

1

- ปฐมนิ เ ทศการเรี ย นการ
สอนของรายวิชา ภาระงาน
และการประเมิ น ผลโดย
นักศึกษามี ส2วนร2 วมในการ
วางแผนประเมิ น ผลก2 อ น
การเรียนการสอน
- เทคนิคการนําเสนอ
- แนะนําหนังสือเรียน
เอกสารอPางอิงต2าง ๆ
พรPอมแหล2งสืบคPน

พู ด คุ ย อ ภิ ป ร า ย
ร2 ว มกั น เพื่ อ เสนอ
แนวทางปฏิบัติ วาง
แผนการเรี ย นการ
สอนและกิจกรรม

2

บทที่ 1 ความรูPทั่วไป
เกี่ยวกับการเงินระหว2าง
ประเทศ

3

-ฟVงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอย2าง

ใชP Power Point
ในการสอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอย2าง

3

บทที่ 2 ดุลการชําระเงิน

3

-ฟVงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอย2าง

ใชP Power Point
ในการสอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอย2าง

4

บทที่ 3 ระบบการเงิน
ระหว2างประเทศ

3

-ฟVงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอย2าง

ใชP Power Point
ในการสอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอย2าง

5

บทที่ 4 ตลาดปริวรรต
เงินตราต2างประเทศ

3

-ฟVงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอย2าง

ใชP Power Point
ในการสอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอย2าง

ชิน้ งาน

สัปดาหMที่

หัวขPอ/รายละเอียด

จํานวน
ชัว่ โมง
6

6-7

บทที่ 5 สัญญาล2วงหนPา
เงินตราและตราสารสิทธิใน
การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต2างประเทศ

8

ทบทวนเนื้อหาก2อนสอบ
กลางภาค
บทที่ 6 ความเสี่ยงระหว2าง
ประเทศ

3

11

กิจกรรมการเรียน

สื่อการสอน

-ฟVงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอย2าง

ใชP Power Point
ในการสอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอย2าง

6

-ฟVงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอย2าง

ใชP Power Point
ในการสอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอย2าง

บทที่ 7 การบริหารความ
เสี่ยงจากธุรกรรมทาง
การคPา

3

-ฟVงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอย2าง

ใชP Power Point
ในการสอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอย2าง

12

บทที่ 8 การบริหารความ
เสี่ยงจากการดําเนินงาน

3

-ฟVงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอย2าง

ใชP Power Point
ในการสอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอย2าง

13-14

บทที่ 9 สถาบันการเงิน
ระหว2างประเทศ

6

-ฟVงบรรยาย
-แบบฝqกหัด
-กรณีตัวอย2าง

ใชP Power Point
ในการสอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอย2าง

15

กรณีศึกษาและนําเสนอ
ผลงาน

3

-กรณีตัวอย2างที่
Power point
เกิดขึ้นในปVจจุบัน
- ศึกษาดPวยตนเอง
- ตั้งประเด็น ถาม –
ตอบ
- สืบคPนขPอมูลทาง
Internet

9-10

ชิน้ งาน

สัปดาหMที่

หัวขPอ/รายละเอียด

จํานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียน

สื่อการสอน

-การนําเสนอ
รายงานหนPาชั้น
เรียนของนักศึกษา
แต2ละคน
16

ทบทวนเนื้อหาก2อนสอบ
ปลายภาค

3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรูP
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูP

1
2

คุณธรรม จริยธรรม
ความรูP

3

ทักษะทางปVญญา

4

ทักษะความสัมพันธM
ระหว2างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหMเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชPเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5

วิธกี ารประเมิน
สังเกตพฤติกรรม
ทดสอบกลางภาคและปลาย
ภาค
การตรวจประเมินผลงานที่
มอบหมาย
การสังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกในหPองเรียน
การนําเสนองานเดี่ยว และ
กลุ2ม การมีส2วนร2วมในชั้น
เรียน
สังเกตการนําเสนอผลงาน
พฤติกรรมการทํางานเปXนทีม
ตรวจผลงาน

สัดส2วนของการ
ประเมินผล
10
60
10

10
10

ชิน้ งาน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
- พรชัย ชุนหจินดา. การบริหารการเงินระหว2างประเทศ.
งประเทศ. พิมพMครั้งที่ 6 กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชุม
ทอง พริ้นติ้ง กรุ€ป จํากัด (2558).
- ฐาปนา ฉิ่นไพศาล. การเงินระหว2างประเทศ.
งประเทศ. พิมพMครั้งที่ 7 กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธีระฟ•ลMมและไซ
เท็กซM จํากัด (2557).
2. เอกสารและขPอมูลแนะนํา
- ธนาคารแห2งประเทศไทย
- ตลาดหลักทรัพยMแห2งประเทศไทย

http://www.bot.or.th
http://www.set.or.th

หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธMการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทําโดยนักศึกษา จากการจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาไดPดังนี้
1) การสนทนากลุ2มระหว2างผูPสอนและผูPเรียน
2) การสังเกตการณMจากพฤติกรรมของผูPเรียน
3) แบบประเมินผูPสอนและประเมินรายวิชา
4) ใหPขPอเสนอแนะผ2าน E-mail เพื่อเปXนช2องทางสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธMการประเมินการสอน
การสอน
การเก็บขPอมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธM ดังนี้
1) การแลกเปลี่ยนสังเกตการณMสอนของอาจารยMประจําวิชานี้
2) ระดับผลการเรียนของนักศึกษา
3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรูP
3. การปรับปรุงการสอน
เมื่อไดPผลประเมินการสอน นําขPอมูลมาวิเคราะหMหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใหPดีขึ้น
โดยการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) ในระหว2างกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในผลการเรียนรูPที่วัดและประเมินผล
ผ2านแลPว
2) ในการสอบปลายภาคใหPมีการวัดและประเมินผลผลการเรียนรูPที่สําคัญๆ อีกครั้ง
3) การตรวจผลงานใหPมีการสุ2มสัมภาษณMเพื่อประเมินผลงาน
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดPมีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหPเกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
1) ปรับปรุงรายวิชาอย2างนPอยทุก 4 ปJ เชื่อตามขPอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
2) เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเปXนทีมหรือแบ2งหัวขPอ/ผลการเรียนรูPในการสอนของอาจารยMประจํา
วิชา

