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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะบรหิารธุรกิจ 

 
หมวดท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชือ่รายวิชา  
 BF 301 สถาบันการเงิน  / BF307 ตลาดการเงิน 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

  วิชาเอก 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ดร. ประสิทธิ์ มะหะหมัด 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษา 1 / 2559/ ช้ันปี่ที่ 3 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
  - 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
  - 
8.  สถานที่เรียน  

 คณะบรหิารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  1 สิงหาคม 2559 
  
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพื่อให้ผูเ้รียนศึกษาและเข้าใจตลาดการเงินในประเทศไทย รวมทัง้กลไกต่างๆในตลาดการเงนิไทย และ

ตราสารทางการเงินต่างๆ ในตลาดการเงินไทย 
1.2 เพื่อให้ผูเ้รียนศึกษาประเภท ลักษณะ หน้าที่ และความส าคัญของสถาบันการเงินในและต่างประเทศต่อ

เศรษฐกิจ และตลาดการเงนิไทย 
1.3 เพื่อให้ผูเ้รียนไดศ้ึกษาและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานของสถาบันการเงิน ซ่ึงได้รบัผลกระทบ

จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน กฏระเบียบของธนาคารแหง่ประเทศไทย เป็นต้น 
1.4 เพื่อให้ผูเ้รียนศึกษากฏเกณฑ์ส าคญัๆ ในการควบคุมสถาบันการเงนิ 
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1.5 เพื่อให้ผูเ้รียนเข้าใจบทบาทของธนาคารกลางในการใช้นโยบายการเงิน และผลกระทบของนโยบาย
การเงินต่ออัตราดอกเบี้ยและตลาดการเงิน 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 
  -  เพื่อให้เนื้อหาทนัสมัยและสอดคล้องกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไป 
  - เพื่อใหน้ักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาหัวข้อเนื้อหาที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้กรอบเนื้อหาที่ก าหนดไว้ 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนนิการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

 ศึกษาเกี่ยวกับประเภท ลักษณะ หน้าที่และความส าคัญของการด าเนินงานของสถาบันการเงนิใน
ประเทศไทยและสถาบันการเงนิระหว่างประเทศในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เครื่องมือในการจดัหาเงนิทุนในตลาดเงิน
และตลาดทุน เครื่องมือทางการเงนิใหม่ๆ  ทฤษฎีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยและการเคลื่อนไหวของทุนระหว่างประเทศ 
บทบาทของธนาคารกลางในการควบคุมสถาบนัการเงิน การใช้นโยบายการเงินและผลกระทบต่อตลาดการเงิน 
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏบิัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

45 - - 45 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
  

หมวดท่ี 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง   มีดังต่อไปนี ้
1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรม 
   - บรรยายและยกตัวอย่างความรับผิดชอบของสถาบันการเงนิ และการกระท าความผิดของผู้บริหาร
สถาบันการเงิน การยักยอก และฉ้อโกงสถาบันการเงิน เพื่อให้นักศึกษาตระหนักเรื่องคุณธรรม และจริยธรรม 
   - ก าหนดให้นักศึกษาจัดท ารายงานกลุ่ม และก าหนดวันส่ง พร้อมตดัคะแนนหากส่งงานล่าช้า โดยใน
รายงานให้นักศึกษาระบุแหล่งอ้างอิงเนื้อหาในรายงานให้ชัดเจน 
    
   
 1.2 วิธีการสอน 
   - บรรยายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างและตั้งค าถามใหน้ักศึกษาฝึกคิด และตอบค าถาม 
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   - ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเพิ่ม โดยก าหนดให้นักศึกษาท ารายงานทั้งหัวข้อที่ถูกก าหนด และหัวข้อที่
นักศึกษาก าหนดขึ้นเอง พร้อมน าเสนอต่อหน้าช้ันเรียน 
   - การดูงานนอกมหาวิทยาลัย 
   - การท ารายงานน าเสนอ 
   
 1.3 วิธีการประเมนิผล 
   -  ประเมินผลจากข้อสอบ รายงานและการน าเสนอของนักศึกษา การตอบค าถาม และการมีส่วนร่วมใน
การเรียน  
   
2. ความรู ้
 2.1 ความรู้ 
   - พัฒนาความรู้นักศึกษาจาก การบรรยาย การยกตัวอย่างประกอบ การตั้งค าถาม การท ารายงานต่างๆ 
   

2.2  วิธีการประเมินผล 
  - ประเมินผลจากข้อสอบ รายงานและการน าเสนอของนักศึกษา การตอบค าถาม และการมีส่วนร่วมใน

การเรียน   
  

3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญา 
   - นักศึกษาต้องมทีักษะทางปญัญา สามารถสืบค้น สังเคราะห์และประเมินข้อมูล ที่ได้รบั  

  - มีความคิดวิเคราะห์อย่างเปน็ระบบ และสามารถสร้างหรือหาเหตผุลมาประกอบสนบัสนุนความคดิ
ของตัวนักศึกษา  

 3.2 วิธีการสอน 
   - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง การฝึกให้นักศึกษาคิดและตอบค าถามในช้ันเรียน 
   - ก าหนดให้นักศึกษาร่างโครงร่างรายงาน และจัดท ารายงานพร้อมตั้งค าถามและตอบค าถามระหว่างการ
น าเสนอรายงาน 
   
 3.3 วิธีการประเมนิผล 
   - ประเมนิจาก การสอบ การตอบค าถาม การท ารายงานและการน าเสนอ 
   
4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบที่ตอ้งพฒันา 
   - นักศึกษาควรฝึกฝนพัฒนาความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การท างานเปน็ทีม การเปน็ผูน้ ากลุ่ม
และแบ่งงานกนัระหว่างนักศึกษาในกลุ่ม และมีความรับผดิชอบ 
   
 4.2 วิธีการสอน 
   - มีการก าหนดใหน้ักศึกษาท างานกลุ่ม เพื่อพัฒนาความสามารถการท างานเป็นกลุ่ม เปน็ทีม และท า
รายงานพร้อมการน าเสนอ 
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   - การก าหนดวันส่งงานแน่นอน และมีการหักคะแนนหากนักศึกษาส่งงานเลยก าหนด  
   - การก าหนดใหน้ักศึกษาดงูานนอกมหาวิทยาลัย 
   
 4.3 วิธีการประเมนิผล 
   - ประเมนิผลจากรายงาน การน าเสนอ การส่งงานตามก าหนด โดยให้คะแนนงานเท่ากันในกลุ่มเพื่อให้
นักศึกษาตระหนักถึงการท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบในการเขา้ร่วมดูงานนอกมหาวิทยาลัย 
   
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 
   - นักศึกษามีความสามารถการแปรความหมายจากตัวเลขที่ได้รบั และการค านวณ 
   - นักศึกษามีความสามารถในการส่ือสารความคิด ความเข้าใจต่างๆ 

- นักศึกษาสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศให้เกิดประโยชน์ตอ่การเรียนน โดยฝึกฝนการสืบคน้ขอ้มูล
จากแหล่งต่างๆ และการใชค้อมพิวเตอร์ใหเ้ป็นประโยชนต์่อการเรยีน 

   
 5.2 วิธีการสอน 
   - บรรยาย และยกตัวอย่างในบางหัวข้อที่มีการค านวณตัวเลข  
   - ให้นักศึกษาท ารายงาน และน าเสนอต่อหน้าช้ันเรียน เพื่อเพิ่มความสามารถในการส่ือสาร การสืบค้น
ข้อมูล และการเลือกน าข้อมูลมาน าเสนอ โดยใช้คอมพิวเตอร ์
   
 5.3 วิธีการประเมนิผล 
   - ประเมนิจากการสอบ การท ารายงาน และการน าเสนอทั้งตัวเนื้อหารายงาน และการน าเสนอต่อหน้า
ช้ันเรียน 
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หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 แนะน าการเรียน 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 

3 แนะน าเนื้อหา และการเรียน 
การบรรยาย powerpoint slides 
การถามตอบ 

ดร. ประสิทธิ์ มะหะหมัด 

2 ตลาดการเงิน โครงสร้าง การพัฒนา
ตลาดการเงินไทย 
การเปลี่ยนแปลงของตลาดการเงิน 

3 การบรรยาย powerpoint slides 
การถามตอบ 
ให้นักศึกษาปรึกษาโครงร่างรายงาน 

ดร. ประสิทธิ์ มะหะหมัด 

3 ตลาดการเงินแบ่งตามลักษณะ
ประเภทต่างๆ  และตราสารทาง
การเงิน 

3 การบรรยาย powerpoint slides 
การถามตอบ 
 

ดร. ประสิทธิ์ มะหะหมัด 

4 ตลาดการเงินแบ่งตามลักษณะ
ประเภทต่างๆ  และตราสารทาง
การเงิน 

3 การบรรยาย powerpoint slides 
การถามตอบ 
ก าหนดงานกลุ่มให้นักศึกษาศึกษา
ค้นคว้าตามหัวข้อทีน่ักศึกษาเลือกใน
ขอบเขตของเนื้อหาวิชา 

ดร. ประสิทธ์ิ มะหะหมัด 

5 การพัฒนาและปัญหาของสถาบัน
การเงิน สถาบันการเงินต่างๆ ใน
ประเทศไทย 

3 การบรรยาย powerpoint slides 
ให้นักศึกษาหาข้อมูลจ านวนสถาบัน
การเงินในปัจจุบนั 

ดร. ประสิทธิ์ มะหะหมัด 

6 สถาบันการเงินต่างๆ ในประเทศ
ไทย (ต่อ) 

3 การบรรยาย powerpoint slides 
การถามตอบ 

ดร. ประสิทธิ์ มะหะหมัด 

7 สถาบันการเงินต่างๆ ในประเทศ
ไทย (ต่อ) 

3 การบรรยาย powerpoint slides 
การถามตอบ 

ก าหนดงานกลุ่มให้นักศึกษาค้นคว้า
เรื่องงบการเงินของธนาคารพาณิชย์ 
การถามตอบ 

ดร. ประสิทธิ์ มะหะหมัด 

8 สถาบันการเงินต่างๆ ในประเทศ
ไทย (ต่อ) 

3 การบรรยาย powerpoint slides 
การถามตอบ  
การน าเสนอรายงาน 

ดร. ประสิทธิ์ มะหะหมัด 

9 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 3 การบรรยาย powerpoint slides 
การถามตอบ 

ดร. ประสิทธิ์ มะหะหมัด 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

10 ความเสี่ยง และเครื่องมือจดัการ
ความเสี่ยงของสถาบันการเงิน 

3 การบรรยาย powerpoint slides 
การถามตอบ 
การน าเสนอรายงาน 

ดร. ประสิทธิ์ มะหะหมัด 

11 ความเสี่ยง และเครื่องมือจดัการ
ความเสี่ยงของสถาบันการเงิน 

3 การบรรยาย powerpoint slides 
ก าหนดงานกลุ่มให้นักศึกษาค้นคว้า
ความแตกต่างของตลาดทุน เช่น SET 
MAI เป็นตน้ 
การถามตอบ 
การน าเสนอรายงาน 

ดร. ประสิทธิ์ มะหะหมัด 

12 ทฤษฎีการก าหนดอตัราดอกเบี้ย 3 การบรรยาย powerpoint slides 
การถามตอบ 
การน าเสนอรายงาน 

ดร. ประสิทธิ์ มะหะหมัด 

13 บทบาทของธนาคารกลางในการ
ควบคุมสถาบนัการเงิน 

3 การบรรยาย powerpoint slides 
การถามตอบ 
การน าเสนอรายงาน 

ดร. ประสิทธิ์ มะหะหมัด 

14 นโยบายการเงินและผลกระทบของ
นโยบายการเงินต่อตลาดการเงิน 

3 การบรรยาย powerpoint slides 
การถามตอบ 
การน าเสนอรายงาน 

ดร. ประสิทธิ์ มะหะหมัด 

15 ทบทวน และการน าเสนอรายงาน 3 การสรุปเนื้อหา 
การถามตอบ 
การน าเสนอรายงาน 

ดร. ประสิทธิ์ มะหะหมัด 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

กิจกรรมที ่                            ผลการเรียนรู ้

                                                         
วิธีการประเมนิ 

                                              
ผลการเรียนรู ้

               
สัปดาห์ 

               
ที่ประเมิน 

        
สัดส่วนของ 
       การ 

      
ประเมินผล 

1 1. ด้าน คุณธรรม  จริยธรรม 
2. ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะปัญญา 
4. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  การส่ือสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ข้อสอบ 
- การตอบค าถามใน
ช้ันเรียน  

- ตาม
ประกาศ
มกค. 
- ในช้ัน
เรียน  

50% 

2 1.การดูงานนอกมหาวิทยาลัย พัฒนาทักษะด้าน 
คุณธรรม  จริยธรรม  

การมีส่วนร่วม การ
ตรงต่อเวลา การแต่ง

-
 สัปดาห์ที่ 

5% 
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กิจกรรมที ่                            ผลการเรียนรู ้

                                                         
วิธีการประเมนิ 

                                              
ผลการเรียนรู ้

               
สัปดาห์ 

               
ที่ประเมิน 

        
สัดส่วนของ 
       การ 

      
ประเมินผล 

2. ด้านความรู ้
3. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 

กาย เป็นต้น 
 

5-7  

3 1. ด้าน คุณธรรม  จริยธรรม 
2. ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  การส่ือสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการค้นคว้า
เพิ่มเติมจากงานที่ส่ง 

สัปดาห์ที่ 
2 4 5 7  
และ 11 

15% 

4 1. ด้าน คุณธรรม  จริยธรรม 
2. ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  การส่ือสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากเนื้อหารายงาน 
การน าเสนอ การตั้ง
ค าถามและการตอบ
ค าถามระหว่างการ
น าเสนอ 

สัปดาห์ที่ 
10 – 15 

30% 

 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสารหลัก 

- เนื้อหาใน itune u 
- ตลาดการเงินและการลงทนุในหลักทรัพย์ หลักสูตรผู้แนะน าการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  
- เงิน ตลาดการเงนิและสถาบันการเงิน โดย รศ. จรินทร์ เทศวานิช 
- ตลาดการเงินในประเทศไทย โดย ชนินทร์ พิทยาวิวิธ 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญและเวปไซด์ท่ีแนะน า 
  -      เวปไซด์ธนาคารแห่งประเทศไทย   www.bot.or.th  
  -     เวปไซด์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
        www.set.or.th  
        www.tsi-thailand.org  
       www.mai.or.th  

http://www.bot.or.th/
http://www.set.or.th/
http://www.tsi-thailand.org/
http://www.mai.or.th/
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  -      เวปไซด์ของสถาบันการเงินต่างๆ 
     

 
หมวดท่ี 7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  - ความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการเข้าใจบทบาทและความส าคัญของสถาบันการเงินต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ จากการตอบค าถามในช้ันเรียน จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน การท ารายงาน และการท าข้อสอบ  
  - ความเข้าใจของนักศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ต่อตลาดการเงิน และการด าเนินงานของ
สถาบันการเงินจากการตอบค าถามในช้ันเรียน จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน การท ารายงาน และการท าข้อสอบ 
  - ความสามารถในการหาข้อมูลและประมวลผลเพื่อน าเสนอ และความเข้าใจในเนื้อหาที่น าเสนอ โดยให้นักศึกษา
จัดท ารายงานและน าเสนอโดยใช้ประโยชน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  - ความสามารถในการท างานเป็นทีมและความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลาของนักศึกษา โดยการท ารายงาน จาก
การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน การน าเสนอ และการดูงานนอกมหาวิทยาลัย 
  - กระตุ้นการขวนขวายความรู้ การเรียนรู้ของนักศึกษา จากการท ารายงานโดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และหัวข้อ
ตามที่นักศึกษาสนใจ รวมทั้งการดูงานนอกมหาวิทยาลัย 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
  จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รยีน จากแบบประเมนิอาจารย์ผู้สอน 
3. การปรับปรุงการสอน  
  - น าผลการประเมนิโดยนักศึกษามาศึกษาและจากการสังเกตพฤตกิรรมของผูเ้รียน มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
  - พิจารณาการเปลีย่นแปลงด้านตา่งๆ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของสถาบันการเงินและตลาดการเงนิ เพื่อใช้
ปรับปรุงสอดแทรกในเนื้อหาวิชา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
  - นักศึกษาสามารถสอบผ่านการประเมินผลในรายวิชา 
  - มีคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบและการประเมินผล จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  - มีคณะกรรมการหลักสูตรฯ  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  - มีคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบและการประเมินผล จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  - มีคณะกรรมการหลักสูตรฯ ทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 


