
  

 

 
 

เอกสารหมายเลข มคอ.3 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา     EC417 สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเงิน 
2. จ านวนหน่วยกติ     3(2-2-5)      
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา     ปริญญาตรี  
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษดา แพทยห์ลวง 
    kritsada_pat@utcc.ac.th, kpatluang@gmail.com, 0868771017 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน     ภาคการศึกษาท่ี 1 / ชั้นปีท่ี 4 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   EC401 ระเบียบวธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์  
    และศึกษาวชิาเอกไม่นอ้ยกวา่   9  หน่วยกิต 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites)     ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน     หอ้ง 23202 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด    15 สิงหาคม 2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
          เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการวิจยัท่ีได้ศึกษามาทั้งหมด มา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ น าเสนอ และถกเถียง/อภิปราย/แลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็น
ปัญหาร่วมสมยัของเศรษฐศาสตร์การเงินและกรณีศึกษาทางการเงิน ตลอดจนเตรียมโครงงาน 
จดัหาขอ้มูล จดัท ารายงานวจิยั และน าเสนอรายงานเก่ียวกบัหวัขอ้เฉพาะดา้นเศรษฐศาสตร์การเงินท่ี
เกิดข้ึนและน่าสนใจในสถานการณ์ปัจจุบนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
          เพื่อให้นกัศึกษามีพื้นฐานท่ีมัน่คงในการศึกษา วิเคราะห์ และวิจยัทางเศรษฐศาสตร์การเงิน
ผา่นระเบียบวธีิการวจิยั กระบวนการวจิยั และถกเถียง/อภิปราย/แลกเปล่ียนความคิดเห็น/น าเสนอท่ี
หลากหลายและสอดคล้องกับหัวข้อเฉพาะและกรณีศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินใน
สถานการณ์ปัจจุบนัท่ีถูกเลือกมาศึกษาวเิคราะห์และท าโครงงานวจิยั  
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวชิา     
          กรณีศึกษาทางการเงิน ในลกัษณะการน าเอาความรู้รวบยอดจากหลกัสูตรมาใชใ้นการ
วเิคราะห์และอธิบาย ตลอดจนเสนอแนวทางแกปั้ญหา การคน้ควา้ ศึกษาวจิยั และเสนอรายงาน 
ตลอดจนอภิปรายประเด็นปัญหาร่วมสมยัของเศรษฐศาสตร์การเงิน 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

(1) บรรยาย:     บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 
(2) สอนเสริม:     สอนเสริมตามความตอ้งการของนกัศึกษาเฉพาะราย 
(3) การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน:     ปฏิบติังานศึกษาคน้ควา้/หาขอ้มูล/เขียนขอ้สรุป

วเิคราะห์และรายงานรวม 30 ชัว่โมง 
(4) การศึกษาดว้ยตนเอง:    3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
(1) อาจารยป์ระจ ารายวชิาประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาหาผา่น e-mail และ line group แก่นกัศึกษา 
(2) อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายท่ี

ตอ้งการ) 
 



หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
      พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมอย่าง
ราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัของหลกัสูตร ดงัน้ี 

(1)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการคิด ศึกษา วเิคราะห์ ปฏิบติัตน และปฏิบติังาน 
(2)  มีจิตส านึกสาธารณะท่ีค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
(3)  มีวนิยั มีความตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัของสถาบนั

และสังคม 
(4) มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในสาย

วชิาการดา้นเศรษฐศาสตร์การเงิน 
1.2 วธีิการสอน 

(1) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้เฉพาะ
ดา้นเศรษฐศาสตร์การเงิน 

(2) การแนะน านกัศึกษาเป็นรายกรณี 
(3) การวเิคราะห์และอภิปรายร่วมกนัเป็นกลุ่ม/ในชั้นเรียน 

1.3 วธีิการประเมินผล 
 (1) มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมตามหลกัวชิาการท่ี

ไดรั้บการยอมรับทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 
 (2) พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน การมีส่วนร่วมอภิปรายในชั้นเรียนและส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย

ตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
(1) ความรู้/ความเขา้ใจในหวัขอ้เฉพาะดา้นเศรษฐศาสตร์การเงินและกรณีศึกษาทางการเงินท่ี

ส าคญัและเป็นท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั 
(2) ความรู้/ความเขา้ใจและความสามารถในการใชร้ะเบียบวธีิการวจิยัต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั

หวัขอ้เฉพาะดา้นเศรษฐศาสตร์การเงินและกรณีศึกษาทางการเงินท่ีน่าสนใจในปัจจุบนัท่ี
เลือกมาด าเนินโครงการวจิยั 

(3) ความรู้/ความเขา้ใจในกระบวนการวจิยั การอภิปราย การเขียนสรุปวเิคราะห์ และน าเสนอ
หวัขอ้เฉพาะดา้นเศรษฐศาสตร์การเงินและกรณีศึกษาทางการเงินท่ีถูกเลือกมาศึกษาวเิคราะห์
และท าโครงงานวิจยั 



2.2 วธีิการสอน 
(1)  การบรรยายเก่ียวกบัหวัขอ้เฉพาะดา้นเศรษฐศาสตร์การเงินและกรณีศึกษาทางการเงิน

ระเบียบวธีิการวจิยั กระบวนการวจิยัท่ีส าคญั/น่าสนใจในปัจจุบนั และการอภิปราย/น าเสนอ 
(2)  ใชส่ื้อน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint ประกอบ 
(3)  การเรียนรู้จากงานท่ีไดรั้บมอบหมายเฉพาะบุคคล (Assignment-based Learning) 
(4)  การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online  Learning/Internet-based Learning) 
(5)  การน าเสนอผลงานและการใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัโครงการศึกษา (Project-based Learning) 
(6)  การร่วมกนัถกเถียงอภิปรายในหอ้งเรียน (Group-based Learning) 

2.3 วธีิการประเมินผล 
(1)  การแสดงศกัยภาพในการวเิคราะห์ ถกเถียง และอภิปรายเน้ือหาในหอ้งเรียน 
 (2) ประเมินจากงานท่ีไดรั้บมอบหมายเฉพาะบุคคล เช่น การเขียนสรุปวิเคราะห์ 
(3)  การแสดงศกัยภาพในการคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตหรือแหล่งอ่ืนๆ 
(4) ประเมินจากการวิเคราะห์ การน าเสนอผลโครงการศึกษาท่ีเลือกมา 
(5) รายงานผลการศึกษาตามโครงการศึกษาท่ีเลือกมา 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพัฒนา 
(1)  สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผลและคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 

(2)  สามารถก าหนดประเด็นการศึกษา สืบคน้ รวบรวมขอ้มูล ประมวลขอ้มูล วเิคราะห์ 
สังเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปประเด็นจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 

(3)  สามารถน าขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆมาวเิคราะห์และบูรณาการความรู้เพื่อเสนอแนะแนว
ทางแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัเศรษฐกิจและการเงินไดอ้ยา่งเหมาะสม  

3.2 วธีิการสอน 
(1)  การบรรยายเก่ียวกบัหวัขอ้เฉพาะดา้นเศรษฐศาสตร์การเงินและกรณีศึกษาทางการเงิน

ระเบียบวธีิการวจิยั กระบวนการวจิยัท่ีส าคญั/น่าสนใจในปัจจุบนั และการอภิปราย/น าเสนอ 
(2)  ใชส่ื้อน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint ประกอบ 
(3)  การเรียนรู้จากงานท่ีไดรั้บมอบหมายเฉพาะบุคคล (Assignment-based Learning) 
(4)  การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online  Learning/Internet-based Learning) 
(5)  การน าเสนอผลงานและการใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัโครงการศึกษา (Project-based Learning) 
(6)  การร่วมกนัถกเถียงอภิปรายในหอ้งเรียน (Group-based Learning) 

3.3 วธีิการประเมินผล 
(1)  ประเมินจากความสามารถในการคิดเป็นเหตุเป็นผลและคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบใน

ระหวา่งการน าเสนอโครงงาน ถกเถียงและการอภิปรายในชั้นเรียน 



(2)  ประเมินจากความสามารถในการก าหนดประเด็นการศึกษา สืบคน้ รวบรวมขอ้มูล ประมวล
ขอ้มูล วเิคราะห์ สังเคราะห์ แปลความหมายและสรุปประเด็นจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 

(3)  ประเมินจากความสามารถน าขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆมาวเิคราะห์และบูรณาการความรู้เพื่อ
ประยกุตใ์นการใหข้อ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัเศรษฐกิจและการเงินไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
(1)  มีความสามารถในการปฏิบติังานและรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งในระดบั

บุคคลและ/หรือระดบักลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการวเิคราะห์ปัญหาดว้ยตนเองและ/หรือร่วมกบั

บุคคลอ่ืน 
(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
(4) มีการพฒันาตนเองทั้งดา้นความรู้ ทกัษะทางวชิาการ และการแลกเปล่ียน/เรียนรู้กบับุคคลอ่ืน 

4.2 วธีิการสอน 
(1) จดักิจกรรมกลุ่มในการเรียนรู้ ร่วมกนัวเิคราะห์ ถกเถียง อภิปรายบทความวจิยั/หนงัสือท่ี

ไดรั้บการตีพิมพใ์นระดบัชาติและนานาชาติ 
(2) มอบหมายใหท้ างานรายบุคคล/กลุ่ม เช่น การคน้ควา้งานวจิยั บทความวจิยั การหาตวัอยา่ง

กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้เฉพาะ และการเขียนสรุปวเิคราะห์  
 (3) การน าเสนอผลการศึกษาตามโครงงานต่อส่วนรวม และร่วมกนัแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ถกเถียง และอภิปรายในทุกๆหวัขอ้เฉพาะ/โครงงานทั้งของตนเองและของบุคคลอ่ืนทั้งหมด 
4.3 วธีิการประเมินผล 

(1) ประเมินจากการ ร่วมกนัวเิคราะห์ ถกเถียง อภิปรายบทความวจิยั/หนงัสือท่ีไดรั้บการตีพิมพ์
ในระดบัชาติและนานาชาติ 

(2) ประเมินจากรายงานส่วนบุคคล/กลุ่ม   
 (3) ประเมินจากการน าเสนอผลการศึกษาตามโครงงานต่อส่วนรวม การร่วมกนัแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น ถกเถียง และอภิปรายในทุกๆหวัขอ้เฉพาะภายใตโ้ครงงานทั้งของตนเองและ
ของบุคคลอ่ืนทั้งหมดจดักิจกรรมกลุ่มในการเรียนรู้ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพัฒนา 
 (1)  สามารถเลือกและประยุกตใ์ชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเก่ียวขอ้งในการวเิคราะห์

ขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมาย สรุปประเด็น และเสนอแนะประเด็นในการแกไ้ขปัญหา
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(2)  สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพดู การเขียน เลือกและใชรู้ปแบบการน าเสนอ



ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

(3)  สามารถเลือกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
วเิคราะห์ขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมาย และการน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.2 วธีิการสอน 
(1) บรรยายทบทวนการเลือกและประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเก่ียวขอ้งในการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ประมวลผล และการวจิยัใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาของหวัขอ้เฉพาะ 
(2) มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก Website และ e-learning  
(3) ท ารายงานผลการศึกษาโดยเนน้การประมวลผลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจากตวัเลข/

สถิติท่ีอา้งอิงไดจ้ากแหล่งท่ีมาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
(4) การน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสม 

5.3 วธีิการประเมินผล 
(1) ประเมินผลจากรายงานผลการศึกษาโดยเฉพาะทางดา้นเชิงปริมาณท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิเคราะห์

ขอ้มูล การประมวลผล และการแปลความหมายจากตวัเลขและสถิติท่ีอา้งอิงไดแ้ละน่าเช่ือถือ 
(2) ประเมินการน าเสนอรายงานผลการศึกษาผา่นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและเทคนิคการ

ส่ือสารท่ีเหมาะสม  
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 
หวัเร่ืองส าคญั: นวตักรรมทางการเงิน การเงินเชิงพฤติกรรม ธรรมาภิบาลทางการเงิน และ
ผลกระทบต่อเสถียรภาพ/การก ากบัดูแลทางการเงินและผลกระทบทางเศรษฐกิจการเงินอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียน 

การสอน  
ส่ือทีใ่ช้(ถ้ามี) 

ผู้สอน/ให้ค าแนะน า 

1 
 

-แนะน าโครงร่างการสอน/การ
ประเมินผล และทบทวนการใช้
ระเบียบวธีิวจิยัต่างๆ ทั้งในเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ ให้
เหมาะสมกบัหวัขอ้เฉพาะดา้น
เศรษฐศาสตร์การเงินและ
กรณีศึกษาทางการเงิน ท่ีจะ
เลือกมาด าเนินโครงการวจิยั 

3 การบรรยาย/ 
การซกัถาม/การ
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น/ตวัอยา่ง
บทความและ
หนงัสือ/power 
point/website 

ผศ. ดร. กฤษดา 
 แพทยห์ลวง 



2-3 
 

-บรรยาย/อภิปราย/สรุป
วเิคราะห์หวัขอ้เฉพาะและ
กรณีศึกษาเก่ียวกบัการเงินเชิง
พฤติกรรม เสถียรภาพ/การ
ก ากบัดูแลและผลกระทบทาง
เศรษฐกิจการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยต่อยอดบนความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์การเงินและการ
วจิยัท่ีไดศึ้กษามาทั้งหมด 
-การน าเสนอโครงร่างงานวิจยั 
โดยระบุประเด็นส าคญั/
วตัถุประสงค ์ระเบียบวธีิการ
ศึกษา/ประมวลผลท่ีจะใช ้และ
ขอ้มูลขั้นตน้ 

6 การบรรยาย/ 
การซกัถาม/การ
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น/ ตวัอยา่ง
บทความและ
หนงัสือ/การเขียน
สรุปวเิคราะห์/
power 
point/website 

ผศ. ดร. กฤษดา 
 แพทยห์ลวง/

อาจารยท่ี์ปรึกษา
กลุ่มรายงาน 

 

4-5 -บรรยาย/อภิปราย/สรุป
วเิคราะห์หวัขอ้เฉพาะและ
กรณีศึกษาเก่ียวกบันวตักรรม
และเทคโนโลยทีางการเงิน 
ต่างๆ และผลกระทบทางดา้น
เสถียรภาพ/การก ากบัดูแล 
ตลอดจนผลกระทบทาง
เศรษฐกิจการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยต่อยอดบนความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์การเงินและการ
วจิยัท่ีไดศึ้กษามาทั้งหมด 

6 การบรรยาย/ 
การซกัถาม/การ
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น/ ตวัอยา่ง
บทความและ
หนงัสือ/การเขียน
สรุปวเิคราะห์/
power 
point/website 

ผศ. ดร. กฤษดา 
 แพทยห์ลวง 

6-7 
 

-บรรยาย/อภิปราย/สรุป
วเิคราะห์หวัขอ้เฉพาะและ
กรณีศึกษาเก่ียวกบันวตักรรม
และเทคโนโลยทีางการเงิน 
กรณีเฉพาะกรณีเฉพาะ fintech, 
bitcoin, blockchain, 
cryptocurrency และผลกระทบ
ทางดา้นเสถียรภาพ/การก ากบั

6 การบรรยาย/ 
การซกัถาม/การ
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น/ ตวัอยา่ง
บทความและ
หนงัสือ/การเขียน
สรุปวเิคราะห์/
power 

ผศ. ดร. กฤษดา 
 แพทยห์ลวง 



ดูแล ตลอดจนผลกระทบทาง
เศรษฐกิจการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  

point/website 

 
8 
 

 

สัปดาห์สอบกลางภาคและรวบรวมขอ้มูลโครงร่างงานวิจยั 

9 
 

-การซกัถาม/แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น/ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบั
ทฤษฎี การรวบรวมขอ้มูล และ
วธีิการศึกษา/ประมวลผลท่ีจะ
ใชใ้นการศึกษาหวัขอ้เฉพาะ
ต่างๆท่ีนกัศึกษาแต่ละคน/กลุ่ม
เลือกมาศึกษา/ท าโครงงาน 

3 การบรรยาย/ 
การซกัถาม/การ
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น/ ตวัอยา่ง
บทความและ
หนงัสือ/power 
point/website 

ผศ. ดร. กฤษดา 
 แพทยห์ลวง/

อาจารยท่ี์ปรึกษา
กลุ่มรายงาน 

10-11 
 

-บรรยาย/อภิปราย/สรุป
วเิคราะห์หวัขอ้เฉพาะและ
กรณีศึกษาเก่ียวกบัการก ากบั
ดูแลตลาดการเงินและ
เสถียรภาพทางการเงินของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตลอดจนผลกระทบทาง
เศรษฐกิจการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยต่อยอดบนความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์การเงินและการ
วจิยัท่ีไดศึ้กษามาทั้งหมด 

6 การซกัถาม/
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น/ให้
ค  าปรึกษา 

วทิยากรรับเชิญจาก
หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง/ผศ. ดร. 
กฤษดา 

 แพทยห์ลวง 

12-13 -บรรยาย/อภิปราย/สรุป
วเิคราะห์หวัขอ้เฉพาะและ
กรณีศึกษาเก่ียวกบัการก ากบั
ดูแลตลาดหลกัทรัพยต่์างๆและ
เสถียรภาพของตลาดหลกัทรัพย์
ต่างๆการเงินของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ ตลอดจนผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยต่อยอดบนความรู้ทาง

6 การน าเสนอ/การ
ซกัถาม/การ
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น/power 
point/รายงาน
การศึกษาขั้น
สมบูรณ์ 

วทิยากรรับเชิญจาก
หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง/ผศ. ดร. 
กฤษดา 

 แพทยห์ลวง/
อาจารยท่ี์ปรึกษา
กลุ่มรายงาน 



เศรษฐศาสตร์การเงินและการ
วจิยัท่ีไดศึ้กษามาทั้งหมด 
-การน าเสนอผลการศึกษา
ขั้นตน้ต่อ/รับค าแนะน าจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษาในกลุ่มวชิา
เศรษฐศาสตร์การเงิน/ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

14 -บรรยาย/อภิปราย/สรุป
วเิคราะห์หวัขอ้เฉพาะและ
กรณีศึกษาเก่ียวกบัธรรมภิบาล
ทางการเงินและผลกระทบทาง
เศรษฐกิจการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยต่อยอดบนความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์การเงินและการ
วจิยัท่ีไดศึ้กษามาทั้งหมด 

  วทิยากรรับเชิญจาก
หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง/ผศ. ดร. 
กฤษดา 

 แพทยห์ลวง 

15 
 

-เตรียมรายงานผลการศึกษาขั้น
สุดทา้ยโดยรับค าแนะน าจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษาในกลุ่มวชิา
เศรษฐศาสตร์การเงิน/ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
 

3 การน าเสนอ/การ
ซกัถาม/การ
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น/power 
point/รายงาน
การศึกษาขั้น
สมบูรณ์ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา
กลุ่มรายงาน/ผศ. 
ดร. กฤษดา 
 แพทยห์ลวง 

16 สอบการน าเสนอรายงานหวัขอ้
ทางเศรษฐศาสตร์การเงินเพื่อ
ปรับปรุงรายงานการศึกษาขั้น
สมบูรณ์ส่งใหแ้ก่อาจารยท่ี์
ปรึกษากลุ่มรายงานในขั้น
สุดทา้ย 

3 การน าเสนอ/การ
ซกัถาม/การ
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น/power 
point/รายงาน
การศึกษาขั้น
สมบูรณ์ 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานกลุ่มวชิา

เศรษฐศาสตร์
การเงิน/ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา
กลุ่มรายงาน 

 
 
 
 



2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กจิกรรม

ที่ 
ผลการ
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 2.(1)-(3) 
3.(1)-(3) 

-สอบการน าเสนอผลการศึกษาวจิยัขั้น
สมบูรณ์/รายงานการศึกษาฉบบั
สมบูรณ์ 

16  30 

2 1.(1)-(4) 
2.(1)-(3) 
3.(1)-(3) 
4.(1)-(4) 
5.(1)-(3) 

-สรุปวเิคราะห์ประเด็น/กรณีศึกษา
รายบุคคล  
-การน าเสนอ/อภิปราย/ถกเถียง
วเิคราะห์ประเด็น/กรณีศึกษา
รายบุคคล 

ตลอดภาค
การศึกษา 

30 
 

20 
 

3 1.(1)-(4) 
2.(1)-(3) 
3.(1)-(3) 
4.(1)-(4) 
5.(1)-(3) 

-การเขา้ชั้นเรียน/เขา้ฟังการบรรยาย
จากวทิยากรรับเชิญ 
-การมีส่วนร่วมในการถกเถียง/
อภิปราย/แลกเปล่ียนความคิดเห็นใน
ชั้นเรียนโดยทัว่ไป 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 
 
 

10 

 
3.เกณฑ์การประเมินผล  
การประเมินผลพิจารณาจากระดบัคะแนนอิงเกณฑ ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เกรด ช่วงระดับคะแนน 
A  

 
 

(พิจารณาจากการอิงเกณฑแ์ละอิงกลุ่ม) 

B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 

 
 
 



หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนกัศึกษาได ้ดงัน้ี 
          - การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
          - แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
          - การสังเกตการณ์ 
          - ผลการสอบการน าเสนอรายงาน 
3.การปรับปรุงการสอน 
     หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
     ระหวา่งกระบวนการการเรียนการสอนรายวชิามีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามท่ีคาดหวงัจากการ
เรียนรู้ในรายวชิา  
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน เช่น การปรับปรุงรายวชิาทุก  2 ปี หรือตาม
ขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4            
 


