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1                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  :   3463303 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ    
                               International Financial Management 
2. จ านวนหน่วยกิต  :   3(3-0- 6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน หลักสูตรบริหารธุรกิจ  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  
 4.1  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1 
 4.2  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
  1)  สนธยา เรืองหิรัญ 

สถานทีต่ิดต่ออาจารย์  : ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2       
  โทร.  094-335-6655   E-mail; sonnoom@outlook.com 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษา 2/58  ชั้นปีที ่ 2   
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
8. สถานที่เรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  :   2556 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   :  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาระหว่าง
ประเทศ รวมถึงเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจการค้าและการเงินการธนาคารระหว่างประเทศและ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารการเงินส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :  เพ่ือให้รายวิชามีความทันสมัยทันกับสถานการณ์
ด้านธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
    ลักษณะหน้าที่ของตลาดเงินระหว่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่าง
ประเทศ แหล่งเงินทุนระหว่างประเทศ ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน ต้นทุนและโครงสร้างของ
ระบบเงินทุนระหว่างประเทศรวมถึงโอกาสและข้อจ ากัดด้านการเงินของระบบทุนนิยม      

The role of international financial markets. International monetary system. 
International investment. International funding resource. Exchange rate risk. Cost and 
structure of international financial capital system. Opportunities and threat of 
capitalism finance. 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จ านวนชั่วโมงบรรยาย                   45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ   - ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล   วันอังคาร ห้องพักอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ และ อีเมล์ sonoom@outlook.com 
 

mailto:sonoom@outlook.com
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต   
 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม 
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 
2. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
3. อภิปรายกลุ่ม 
4. ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอตัวอย่างที่เก่ียวข้อง/
วิเคราะห์  
 

1. พฤติกรรมการอภิปราย/การรายงาน/การน าเสนอ/ 
   การตอบค าถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพ่ือนร่วมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
โดยพิจารณาจากงานที่ให้ฝึกปฏิบัติ การน าเสนองาน 
การสุ่มสัมภาษณ์ การประเมินตนเอง และการประเมิน
โดยเพื่อน สะท้อนความก้าวหน้าของผู้เรียน 

2. ด้านความรู้  
 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎี
ที่ส าคัญในการบริหารธุรกิจ 
 2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้านธุรกิจ 
และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
 2.3  สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารธุรกิจ
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง   
  2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและองค์
ความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึนในการบริหารธุรกิจ 
  2.5 สามารถน าความรู้ในการบริหารธุรกิจประยุกต์ใช้
ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง  
3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. ท าแบบฝึกหัด 

 
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนอ 
3. แบ่งกลุ่มอภิปรายถึงกรณีศึกษาที่ให้ไป 
4. แบบฝึกหัด 

3. ด้านทักษะทางปัญญา    
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
 3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้หลักการเหตุ
และผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 
 3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
 3.3 มีความสามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม 
  3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในศาสตร์ต่างๆที่
เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 

1. การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม 
2. การระดมสมองด้วยการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
3. การน าเสนอข้อมูล 
 

1. การสอบข้อเขียนโดยเน้นการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ การน าไปใช้ การประเมินค่า 
2. การน าเสนอข้อมูล 
3. สังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหา 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ  
  4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี โดยร่วมกัน
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนร่วมกันตามบทบาทผู้น าที่ดีหรือผู้ร่วมงานที่ดี  
   4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
  4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม   
  4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ   

 
 
1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  
2. การเรียนรู้โดยการน าเสนองาน   
 

 
 
1. การสังเกต/การน าเสนอ 
2. นักศึกษาประเมินเพ่ือร่วมกลุ่มกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ จริยธรรม) 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ วิเคราะห์เชิง

 
 
1. บรรยาย 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ   
3. ศึกษาด้วยตนเอง  

 
 
1. การสอบในระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนอข้อมูล 
3. การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 



5                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
ตัวเลขเพื่อใช้ในการประมวลผลแปลความหมาย และวิเคราะห์
ผลทางบริหารธุรกิจ 
 5.3 สามารถน าความรู้และเครื่องมือทางการบริหารธุรกิจ
มาประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 
  5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมก่ าหนดผลการเรียนรู้ 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อ
รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู ้  

 
สัปดาห์ที่/ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 

(2) 
วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
 (4) 

จ านวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติก
าร 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

สัปดาห์ที่ 1 
 

-แนะน าวิธีการเรียนการสอน 
-ประเด็นส าคัญของธุรกิจและการเงิน
ระหว่างประเทศ 
-แนวโน้มและโอกาสของธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

แจกเค้าโครงการสอน 
บรรยาย ถามตอบ 
 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
Power point 

3 0 6 ประเมินจากการถาม
ตอบ 

สนธยา เรือง
หิรัญ 

สัปดาห์ที่ 2 - กิจการด้านธนาคาร ด้าน
ต่างประเทศ 
- ธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ 
- กิจการวิเทศธนกิจ 

การบรรยาย  
ถามตอบ 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
Power point 

3 0 6 ทดสอบ 
พฤติกรรมการเรียน 

สนธยา เรือง
หิรัญ 

สัปดาห์ที่ 3 - ประเภทธุรกรรมการซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศ 
- วิธีการเสนอราคารูปแบบการเสนอ
ราคา 
- ตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ในประเทศไทย 

การบรรยาย  
ถามตอบ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
Power point 

3 0 6 ทดสอบ 
ประเมินจากการถาม
ตอบ 

สนธยา เรือง
หิรัญ 

สัปดาห์ที่ 4 - สินเชื่อเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ 
- ตั๋วรับรองจ่าย T/R Shipping 

การบรรยาย  
ถามตอบ 

เอกสาร
ประกอบการสอน 

3 0 6 วเิคราะห์กรณีศึกษา 
ประเมินจากการถาม

สนธยา เรือง
หิรัญ 
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สัปดาห์ที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
 (4) 

จ านวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติก
าร 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

Guarantee 
- Packing Credit 
- สินเชื่อโดยหน่วยงานรัฐบาล 

 Power point ตอบ 

สัปดาห์ที่ 5 - วิธีการช าระเงินในการค้าระหว่าง
ประเทศ  
- การช าระเงินโดยไม่ใช้เงินตรา 
- L/C 

การบรรยาย  
ถามตอบ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
Power point 

3 0 6 ทดสอบ 
ประเมินจากการถาม
ตอบ 

สนธยา เรือง
หิรัญ 

สัปดาห์ที่ 6 - ตลาดเงินและตลาดทุนระหว่าง
ประเทศ 
- ศูนย์กลางทางการเงินระหว่าง
ประเทศ 
- ตลาดตราสารหนี้/ตราสารทุน
ระหว่างประเทศ 

การบรรยาย  
ถามตอบ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
Power point 

3 0 6 ทดสอบ 
ประเมินจากการถาม
ตอบ 

สนธยา เรือง
หิรัญ 

สัปดาห์ที่ 7 - ระบบการเงินระหว่างประเทศ 
- การจัดกลุ่มปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศในปัจจุบัน 
- สหภาพเศรษฐกิจและการเงินยุโรป 

การบรรยาย  
ถามตอบ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
Power point 

3 0 6 วิเคราะห์กรณีศึกษา 
ประเมินจากการถาม
ตอบ 

สนธยา เรือง
หิรัญ 

สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค   3     
สัปดาห์ที่ 9 -ดุลการช าระเงิน 

- วิธีการบัญช ี
  3 0 6 ทดสอบ 

ประเมินจากการถาม
สนธยา เรือง
หิรัญ 
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สัปดาห์ที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
 (4) 

จ านวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติก
าร 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

- ส่วนประกอบของดุลการช าระเงิน 
- ผลกระทบดุลการช าระเงินที่ไม่
สมดุล 

ตอบ 

สัปดาห์ที่ 10 -ตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 
- ลักษณะ หน้าที่ ผู้มีสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง 
- ขนาดตลาดปริวรรตเงินตรา 
 

การบรรยาย  
ถามตอบ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
Power point 

3 0 6 ทดสอบ 
ประเมินจากการถาม
ตอบ 

สนธยา เรือง
หิรัญ 

สัปดาห์ที่ 11 - วิวัฒนาการของระบบเงินตรา
ต่างประเทศในไทย 
- ความเป็นไปได้ในการเป็น
ศูนย์กลางการเงินในไทย 
- ปัจจัยเอื้ออ านวยและอุปสรรคต่อ
การเป็นศูนย์กลาง 
- รูปแบบตลาดการเงินนอกชายฝั่ง 

การบรรยาย  
ถามตอบ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
Power point 

3 0 6 ทดสอบ 
ประเมินจากการถาม
ตอบ 

สนธยา เรือง
หิรัญ 

สัปดาห์ที่ 12 - เงื่อนไขเสมอภาคระหว่างประเทศ 
- ทฤษฎีต่าง ๆ  
- ปัจจัยก าหนดอัตราแลกเปลี่ยน 
- การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน 

การบรรยาย  
ถามตอบ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
Power point 

3 0 6 ทดสอบ 
ประเมินจากการถาม
ตอบ 

สนธยา เรือง
หิรัญ 

สัปดาห์ที่ 13 - การบริหารความเสี่ยงการเงิน การบรรยาย  เอกสาร 3 0 6 ทดสอบ สนธยา เรือง
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สัปดาห์ที่/ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
 (4) 

จ านวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติก
าร 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

- Outright 
- Option Base 

ถามตอบ 
 

ประกอบการสอน 
Power point 

ประเมินจากการถาม
ตอบ 

หิรัญ 

สัปดาห์ที่ 14 Transaction Exposure การบรรยาย  
ถามตอบ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
Power point 

3 0 6 ทดสอบ 
ประเมินจากการถาม
ตอบ 

สนธยา เรือง
หิรัญ 

สัปดาห์ที่ 15 Operating Exposure 
Translation Exposure 

การบรรยาย  
ถามตอบ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
Power point 

3 0 6 ทดสอบ 
ประเมินจากการถาม
ตอบ 

สนธยา เรือง
หิรัญ 

สัปดาห์ที่ 16 - ปัญหาของธุรกิจและการเงิน
ระหว่างประเทศ 
- มาตรการและแนวทางแก้ไข 
- สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 

การบรรยาย  
ถามตอบ 
 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
Power point 

   ทดสอบ 
ประเมินจากการถาม
ตอบ 

สนธยา เรือง
หิรัญ 

รวมจ านวนชั่วโมง 45     
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้    
  

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
  1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมี
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต   
 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

สังเกตจากการเข้าชั้น
เรียน  
การส่งรายงานตรง
เวลา 
การแสดงความคิดเห็น
ในชั้นเรียน 
การประเมินโดยเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 

1-15 การเข้าและ
การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน20 

% 
การสอบกลาง

ภาค 40% 
การสอบปลาย

ภาค 40% 
 

 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้
ในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในการ
บริหารธุรกิจ 
 2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจ
ปัญหาทางด้านธุรกิจ และสามารถหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
 2.3  สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
ในการบริหารธุรกิจและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง   
  2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและองค์ความรู้ใหม่ที่
เกิดข้ึนในการบริหารธุรกิจ 
  2.5 สามารถน าความรู้ในการ
บริหารธุรกิจประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้
ในศาสตร์อื่นๆ 

การสังเกต 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห์ 
และสัปดาห์
ของงาน
น าเสนอ 
รวมทั้งลง
ภาคสนาม
ติดตาม
ประเมิน
โครงการที่
ปรากฏ 

  3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาโดยใช้หลักการเหตุและผลรวมทั้ง
หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

การสังเกต 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 

 ทุกสัปดาห์ 
และสัปดาห์
ของงาน
น าเสนอ 
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  3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะใน
การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
   3.3 มีความสามารถน าความรู้ใน
เชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
   3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะในศาสตร์ต่างๆที่เก่ียวข้องมา
พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การท างาน 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

รวมทั้งลง
ภาคสนาม
ติดตาม
ประเมิน
โครงการที่
ปรากฏ 

  4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
เป็นอย่างดี โดยร่วมกันแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนร่วมกันตามบทบาทผู้น าหรือ
ผู้ร่วมงานที่ดี  
   4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 
   4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี และปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม   
  4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคม และวิชาชีพ   

กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
 

ทุกสัปดาห์ 

 5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ทั้งการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ  
  5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์
เชิงสถิติ วิเคราะห์เชิงตัวเลขเพ่ือใช้ใน
การประมวลผลแปลความหมาย และ
วิเคราะห์ผลทางบริหารธุรกิจ 
  5.3 สามารถน าความรู้และ
เครื่องมือทางการบริหารธุรกิจมา
ประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 
  5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารและน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม 

การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
 

ทุกสัปดาห์  
 

 

รวม 100% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน                                                                  
    1. การเงินและการธนาคารระหวา่งประเทศ, เปรมจิต พรหมสาระเมธีและคณะ,มหาวิทยาลยั
สยาม,2545 
      2. คูมื่อการเงินการธนาคารส าหรับนกัการธนาคารไทย,สมาคมสถาบนัการศกึษาการธนาคาร
และการเงินไทย, 2553 
2.เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม 

การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ ศ.บุญชู คุ้มพวงเพชร มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
2537 
Managerial Accounting Garrion R.H., McGraw-Hill,13th ED., 2009 

3.เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 
      Internet Search  
       ต าราเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

1.1  ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาด้านวิธีการสอน   
1.2  ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียน   
1.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
1.4 ผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน :  หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินการสอนโดยการสังเกตจากผู้
สังเกตการณ์สอนท าการประเมินตนเอง รวมทั้งผลการเรียนของนักศึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน  :  ควรมีการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษาภาย
หลักการเรียนการสอนเสร็จสิ้น 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  กรรมการทวนสอบรายวิชา  ทวน
สอบจากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย นักศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินโดยระบบ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  น าข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินผลมาใช้ในการปรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษารุ่นถัดไป  
       
 
ลงช่ือ                                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        (..................................................) 
 
ลงช่ือ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


