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รายละเอียดของรายวิชา    (ภาคต้น 2559) 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะนิตศิาสตร ์

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

1.  รหสัและช่ือรายวิชา รหสัวชิา LW 457   

                                   กฎหมายเกีย่วกบัสถาบนัการเงนิ (Financial Institutions Law) 

2.  จาํนวนหน่วยกิต 2 หน่วยกติ (2-0-4) 

3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา  หลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑติ  หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น 

4.  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา และอาจารยผ์ูส้อน      อาจารยก์ิง่กมล สนิมา 

5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน  ภาคตน้/2559   สาํหรบันกัศกึษาชัน้ปีที ่4  

6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)  ไม่ม ี

7.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถ้ามี)    ไม่ม ี

8.  สถานท่ีเรียน   หอ้ง 22603  

9.  วนัท่ีจดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด   10 สงิหาคม 2559 

 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

 

1.  จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

         เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบสถาบนัการเงนิในประเทศไทย และการควบคมุกาํกบัดแูล

สถาบนัการเงนิจากหน่วยงานกาํกบัดแูล ทัง้น้ีเพื่อรกัษาเสถยีรภาพของระบบสถาบนัการเงนิและคุม้ครองผูฝ้ากเงนิ 

  

2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

1. เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูแ้ละมคีวามเขา้ใจถงึความสาํคญัในการมรีะบบสถาบนัการเงนิทีม่เีสถยีรภาพ และ

มมีาตรฐานในการดาํเนินงาน 

2. เพื่อใหน้กัศกึษาเรยีนรูเ้หตุการณ์ปจัจุบนัและความเคลื่อนไหวในแวดวงสถาบนัการเงนิทีอ่าจมผีลกระทบ

ต่อสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศ ตลอดจนกลไกหรอืแนวทางในการจดัการกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้จาก

ภาครฐัหรอืหน่วยงานกาํกบัดแูล เพื่อการคุม้ครองผูฝ้ากเงนิและผูใ้ชบ้รกิารจากสถาบนัการเงนิ 

3. เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจกฎเกณฑแ์ละระเบยีบทีส่าํคญัทีอ่อกมาจากหน่วยงานกาํกบัดแูลเพื่อการควบคุม
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กาํกบัดแูลกจิการสถาบนัการเงนิ เพื่อนําไปใชป้ระโยชน์ในการทาํงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาคธุรกจิการเงนิ 

 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการดาํเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวิชา  

 ความหมายและความสาํคญัของสถาบนัการเงนิ นโยบายของรฐั และบทบาทของธนาคารแหง่ประเทศไทยใน

การควบคุมกาํกบัดแูลสถาบนัการเงนิต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน กฎหมายและขอ้บงัคบัในการดาํเนินกจิการของสถาบนั

การเงนิ บทบาทของสถาบนัการเงนิโดยเฉพาะธนาคารพาณิชยใ์นการรบัฝากเงนิ การใหส้นิเชื่อ การใหบ้รกิารทัง้

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ และการควบคมุการแลกเปลีย่นเงนิตรา ปญัหาและขอ้เสนอแนะในการควบคุมและ

พฒันาสถาบนัการเงนิ 

 

2. จาํนวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 

(2 ชัว่โมง X 15 สปัดาห)์ 

- 7.5 

(0.5 ชัว่โมง X 15 สปัดาห)์ 

7.5 

(0.5 ชัว่โมง X 15 สปัดาห)์ 

 

3. จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้คาํปรกึษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

6 ชัว่โมง โดยระบวุนัและเวลาไวใ้นประกาศหน้าหอ้งพกัอาจารย ์และแจง้ใหน้กัศกึษาทราบในชัว่โมงแรก 

ของการสอน และแจง้ใหน้กัศกึษาทราบเป็นระยะๆ ตลอดการสอน 

 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 

 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 

1. สามารถเรยีนรูแ้ละจาํแนกปญัหาดา้นจรยิธรรม จรรยาบรรณ ความซื่อสตัยส์จุรติ ควบคู่ไปกบัการประกอบ

ธุรกจิทีแ่สวงหากาํไรอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 

2. เคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพในคณุค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

3. มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม ตลอดจนปฏบิตัติามกฎเกณฑข์ององคก์รและสงัคมโดยไมม่กีาร
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เลอืกปฏบิตั ิ

1.2 วธิกีารสอน  

1. การเรยีนรูจ้ากกรณีตวัอย่างและเหตุการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ในระบบสถาบนัการเงนิ ในระหว่างการเรยีนการสอน 

2. การมอบหมายงานกลุ่ม/รายบุคคล เพื่ออภปิรายร่วมกนัชัน้เรยีน 

3. การมอบหมายงานกลุ่ม/รายบุคคล เพื่อรายงานหน้าชัน้เรยีน 

1.3 วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิจากการอภปิรายร่วมกนัในชัน้เรยีน หรอืการรายงานหน้าชัน้เรยีน 

2. ประเมนิจากการเขา้เรยีนอย่างตรงเวลาและสมํ่าเสมอ 

3. ประเมนิจากการการสง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างตรงเวลาและมปีระสทิธผิลทีด่ ี

2. ความรู ้

2.1 ความรูท้ีต่อ้งไดร้บั  

1. นกัศกึษามคีวามรูแ้ละความเขา้ใจบทบาทและความสาํคญัของระบบสถาบนัการเงนิทีม่ต่ีอสงัคมและ

เศรษฐกจิของประเทศ ตลอดจนต่อประชาชนผูฝ้ากเงนิและผูใ้ชบ้รกิารทางการเงนิ  

2. นกัศกึษามคีวามรู ้ ความเขา้ใจและตระหนกัถงึความสาํคญัในการปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบที่

เกีย่วขอ้งในการประกอบธุรกจิสถาบนัการเงนิ เพราะเป็นกจิการทีม่ผีลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคม และ

ความผาสกุของประชาชนผูฝ้ากเงนิและผูกู้ย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ 

3. นกัศกึษามคีวามรูแ้ละความเขา้ใจกฎหมายและระเบยีบทีส่าํคญัในการควบคุมและกาํกบัดแูลสถาบนั

การเงนิ เพื่อนําไปใชใ้นการทาํงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาคธุรกจิการเงนิได ้ 

 2.2 วธิกีารสอน 
1. การบรรยายและอภปิรายกรณีศกึษาในชัน้เรยีน  

2. การเรยีนรูจ้ากกรณีตวัอย่างและเหตุการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ในระบบสถาบนัการเงนิ 

3. การมอบหมายงานกลุ่ม/รายบุคคล เพื่ออภปิรายร่วมกนัชัน้เรยีน 

4. การมอบหมายงานกลุ่ม/รายบุคคล เพื่อรายงานหน้าชัน้เรยีน   

2.3 วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิจากการอภปิรายร่วมกนัในชัน้เรยีน หรอืการรายงานหน้าชัน้เรยีน 

2. ประเมนิจากการการสง่งานทีม่ปีระสทิธผิลทีด่ ี

3. ประเมนิจากคาํตอบขอ้สอบเชงิวเิคราะหท์ีม่กีารใชแ้ละอา้งองิหลกักฎหมายอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม     

(การทดสอบระหว่างเรยีน และการสอบปลายภาค) 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปญัญาทีต่อ้งพฒันา 
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1. สามารถสบืคน้ รวมรวม ศกึษา ตคีวาม วเิคราะห ์และสรุปประเดน็กฎหมาย ตลอดจนเสนอทางออกทีด่ี

ของปญัหาทีเ่กดิขึน้  

2. สามารถนําความรูด้า้นนิตศิาสตรม์าวเิคราะหแ์ละปรบัใชก้บัสถานการณ์จรงิ รวมทัง้ใหค้าํแนะนําปรกึษา

แก่บุคคลอื่นได ้

3.2 วธิกีารสอน 

1. การเรยีนรูจ้ากการวเิคราะหก์รณีตวัอย่างและเหตุการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ในระบบสถาบนัการเงนิ   

2. การมอบหมายใหน้กัศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนอกชัน้เรยีน 

3. การจดักจิกรรมใหน้กัศกึษาแสดงบทบาทสมมตเิพื่อแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน  

3.3 วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิจากมสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็และการวเิคราะหก์รณีตวัอย่างในชัน้เรยีน  

2. ประเมนิจากการเขา้ร่วมกจิกรรมแสดงบทบาทสมมตใินชัน้เรยีน 

3. ประเมนิจากผลงานการศกึษาดว้ยตนเองนอกชัน้เรยีน 

4. ประเมนิจากคาํตอบขอ้สอบเชงิวเิคราะห ์ ทีม่กีารแสดงกระบวนการคดิและวเิคราะหพ์รอ้มเหตุผลอย่าง

เหมาะสมและถูกตอ้ง   

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา  

1. สามารถปฏบิตัแิละรบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่น และมสีว่นร่วมในการแกไ้ข   

ปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

2. เสรมิสรา้งและพฒันาการมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัผูอ้ื่น และสามารถอยู่ร่วมกบับุคคลอื่นในสงัคม โดยการ

ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 

3. มภีาวะความเป็นผูนํ้าและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นกลุ่มและแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ ตลอดจนเรยีนรูก้ารจดัลาํดบั

ความสาํคญั 

4.2 วธิกีารสอน 

1. การมอบหมายหวัขอ้ศกึษาเพื่ออภปิรายร่วมกนัในชัน้เรยีน 

2. การจดักจิกรรมใหน้กัศกึษาแสดงบทบาทสมมตเิพื่อแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

3. การมอบหมายงานกลุ่ม/รายบุคคล เพื่ออภปิรายร่วมกนัชัน้เรยีน 

4.3 วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิจากมสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็และการวเิคราะหก์รณีตวัอย่างในชัน้เรยีน  

2. ประเมนิจากการเขา้ร่วมกจิกรรมแสดงบทบาทสมมตใินชัน้เรยีน 

3. ประเมนิจากการสงัเกตพฤตกิรรมของนกัศกึษาทีม่ต่ีอเพื่อนและอาจารยใ์นชัน้เรยีน 
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห ์การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา 

1. สามารถใชภ้าษาไทยและ/หรอืภาษาต่างประเทศ ในการสือ่สารกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. มคีวามเขา้ใจและสามารถใชศ้พัทเ์ฉพาะทางกฎหมายและศพัทท์างการเงนิไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมใ่นการสือ่สารและคน้ควา้ขอ้มลูไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

5.2 วธิกีารสอน 

1. มอบหมายใหน้กัศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูจากระบบ On-line และการเรยีนจากระบบระบบ iHybrid 

2. สอดแทรกความรูศ้พัทก์ฎหมายและศพัทท์างการเงนิในการเรยีนการสอน 

3. มอบหมายใหน้กัศกึษาใชเ้ทคโนโลยใีนการคน้ควา้ขอ้มลู จดัทาํ และนําเสนอผลงาน  

5.3 วธิกีารประเมนิผล 

1.  ประเมนิจากกจิกรรมถาม - ตอบในชัน้เรยีน 

2.  ประเมนิจากทดสอบความรูศ้พัทก์ฎหมายและศพัทท์างการเงนิในชัน้เรยีนสดุทา้ย 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

สปัดาห์

ท่ี 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือท่ีใช้  
ผูส้อน 

1 ภาพรวมการจดัหาแหล่งเงนิจากตลาดการเงนิ 

● การออมเงนิและการลงทุนในตลาดการเงนิ 

● การคุม้ครองนกัลงทุนทางการเงนิ 

● สทิธปิระโยชน์ทางภาษสีาํหรบันกัลงทุนทาง

การเงนิ 

 

2 บรรยาย ถาม-ตอบอภปิราย 

มอบหมายการศกึษาและ

ตดิตามสถานการณ์ปจัจุบนั 

อ. กิง่กมล สนิมา 

2 สถาบนัการเงนิในประเทศไทย 

● ความหมาย “สถาบนัการเงนิ” 

● ประเภทสถาบนัการเงนิ 

● ขอบเขตธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2 บรรยาย ถาม-ตอบอภปิราย   

มอบหมายการศกึษาและ

ตดิตามสถานการณ์ปจัจุบนั 

อ. กิง่กมล สนิมา 

3 ธนาคารพาณิชย ์– การจดัตัง้ โครงสรา้ง และการ

ดาํเนินงาน 

2 บรรยาย  ถาม-ตอบ อภปิราย   

มอบหมายการศกึษาและ

อ. กิง่กมล สนิมา 
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● ความหมายของ “ธนาคารพาณิชย”์ และ 

“ธุรกจิธนาคารพาณิชย”์ 

● ประเภทของธนาคารพาณิชย ์

● การจดัตัง้และการเปิดใหบ้รกิารธนาคาร

พาณิชย ์

● โครงสรา้งธนาคารพาณิชย ์(เจา้ของ และ

ผูบ้รหิาร) 
● ขอบเขตการประกอบธุรกจิของธนาคาร

พาณิชย ์
● ขอ้จาํกดัการลงทุนของธุรกจิธนาคารพาณิชย ์

● การรกัษาความลบัของลกูคา้ 

● การเปิดเผยขอ้มลูเครดติของลกูคา้ 

ตดิตามสถานการณ์ปจัจุบนั 

4 ธนาคารพาณิชย ์– การจดัตัง้ โครงสรา้ง และการ

ดาํเนินงาน (ต่อ)  

 

2 Quiz บรรยาย ถาม-ตอบ 

อภปิราย Case Study

มอบหมายการศกึษาและ

ตดิตามสถานการณ์ปจัจุบนั 

อ. กิง่กมล สนิมา 

5 ธนาคารพาณิชย ์– ฐานะกจิการ 

● เงนิกองทุน  

● การดาํรงเงนิกองทุนต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง  

● การดาํรงสนิทรพัยส์ภาพคล่อง 

2 Quiz บรรยาย ถาม-ตอบ 

อภปิราย Case Study

มอบหมายการศกึษาและ

ตดิตามสถานการณ์ปจัจุบนั 

อ. กิง่กมล สนิมา 

6 ธนาคารพาณิชย ์- ธุรกจิหลกัของธนาคารพาณิชย ์

● ธุรกจิรบัฝากเงนิ 

o การควบคุมการรบัฝากเงนิ 

o การคุม้ครองเงนิฝาก 

o การใชเ้งนิฝากเป็นหลกัประกนั  

● ธุรกจิใหส้นิเชื่อ  

o การควบคุมการใหส้นิเชื่อ  

o เกณฑก์ารกาํกบัลกูหน้ีรายใหญ่ (SLL)  
o หลกัประกนัการใหส้นิเชื่อ   

2 Quiz บรรยาย  ถาม-ตอบ 

อภปิราย Case Study

มอบหมายการศกึษาและ

ตดิตามสถานการณ์ปจัจุบนั 

 

อ. กิง่กมล สนิมา 

7 ธนาคารพาณิชย ์– ธุรกจิหลกัของธนาคารพาณิชย ์

(ต่อ) 

2 Quiz บรรยาย  ถาม-ตอบ 

อภปิราย Case Study

มอบหมายการศกึษาและ

อ. กิง่กมล สนิมา 
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ตดิตามสถานการณ์ปจัจุบนั 

8 สอบกลางภาค    

9 สญัญาทางการเงนิและหลกัประกนัทางการเงนิ 

● สญัญากูเ้งนิ 

● สญัญาหลกัประกนั – จาํนอง จาํนํา และคํ้า

ประกนั 

● การคุม้ครองลกูคา้ธนาคารในการทาํสญัญา

ทางการเงนิ 

2 บรรยาย ถาม-ตอบ อภปิราย 

Case Study มอบหมาย

การศกึษาและตดิตาม

สถานการณ์ปจัจุบนั 

อ. กิง่กมล สนิมา 

10 สญัญาทางการเงนิและหลกัประกนัทางการเงนิ (ต่อ) 

 

2 Quiz บรรยาย ถาม-ตอบ 

มอบหมายการศกึษาและ

ตดิตามสถานการณ์ปจัจุบนั 

อ. กิง่กมล สนิมา 

11 การบรหิารสนิเชื่อและหน้ีสนิ 

● การสอบทานสนิเชื่อ 

● การจดัชัน้ลกูหน้ีและการสาํรองหน้ีสญู 

● การปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ี 

2 บรรยาย ถาม-ตอบอภปิราย 

Case Study มอบหมาย

การศกึษาและตดิตาม

สถานการณ์ปจัจุบนั 

อ. กิง่กมล สนิมา 

12 ธุรกจิการซือ้ขายแลกเปลีย่นเงนิตรา 

● หลกัการควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิตรา 

● การนําเงนิและสง่ออกเงนิบาท 

● การนําเขา้และสง่ออกเงนิตราต่างประเทศ 

2 บรรยาย ถาม-ตอบอภปิราย 

Case Studyมอบหมาย

การศกึษาและตดิตาม

สถานการณ์ปจัจุบนั 

อ. กิง่กมล สนิมา 

13 บทบาทสถาบนัการเงนิกบัการป้องกนัการฟอกเงนิ 

● ความหมาย “การฟอกเงนิ” 

● ความหมาย “ธุรกรรมทีค่วรสงสยั” 

● การรายงานธุรกรรมของสถาบนัการเงนิ 

2 บรรยาย ถาม-ตอบอภปิราย 

Case Studyมอบหมาย

การศกึษาและตดิตาม

สถานการณ์ปจัจุบนั 

อ. กิง่กมล สนิมา 

14 บทบาทสถาบนัการเงนิกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

● บทบาทและกฎระเบยีบต่างๆของหน่วย

ราชการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคอนัมผีลต่อ

การดาํเนินธุรกจิของสถาบนัการเงนิ 

o การประกาศอตัราดอกเบีย้ 

o การโฆษณา 

o สญัญากูย้มืเงนิและคํ้าประกนั 

o สญัญาการใหบ้รกิารบตัรเครดติ 

2 บรรยาย ถาม-ตอบอภปิราย 

Case Studyมอบหมาย

การศกึษาและตดิตาม

สถานการณ์ปจัจุบนั 

 

อ. กิง่กมล สนิมา 
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o สญัญาเช่าซือ้ 

15 ปญัหาและผลกระทบจากวกิฤตสถาบนัการเงนิ 

● การคุม้ครองเงนิฝาก 

● การใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่สถาบนั

การเงนิทีม่ปีญัหา 

● การควบคุมสถาบนัการเงนิ 

● Case Study (ไทยและต่างประเทศ) 

2 Quiz บรรยาย ถาม-ตอบ

อภปิราย Case Study 

อ. กิง่กมล สนิมา 

16 ทบทวน 2 Comprehensive Test  

ถาม-ตอบ 

อ. กิง่กมล สนิมา 

17 สอบปลายภาค    

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

  
ผลการเรียนรู*้  

 

วิธีการประเมิน  

 

 

กาํหนดเวลาการ

ประเมิน 

(สปัดาหท่ี์) 

สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

 

1.1  2.1     การมสีว่นร่วมในการอภปิราย/ทาํ Case Study 2-7, 10-15 S/U 

2.1  5.1 การมีส่ว่นร่วมในการถาม-ตอบในชัน้เรยีน 2-7, 10-15 S/U 

  4.1  4.2  5.1 การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง/รายงานในชัน้เรยีน 9-14 S/U 

2.1  3.4  5.2 การทดสอบระหว่างภาค 4-7, 11-16 20%** 

2.1  3.4 การทดสอบกลางภาค 8           40%** 

2.1   3.4 การสอบปลายภาค 17 40%** 
* ระบุผลการเรยีนรูห้วัขอ้ย่อยตามแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรู ้
**พจิารณาเกณฑม์าตรฐานของคณะกรรมการกาํกบัมาตรฐานวชิาการของคณะนิตศิาสตร ์

 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตาํราและเอกสาร 

● พระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 

● เอกสารประกาศและระเบยีบธนาคารแห่งประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้ง รวบรวมโดย อาจารยก์ิง่กมล สนิมา 

● เอกสารประกอบการสอน และ Powerpoint Presentation โดย อาจารยก์ิง่กมล สนิมา 
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2. เอกสารและข้อมูลสาํคญั 

 - 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

     แหล่งคน้ควา้ On-line   www.mof.go.th                         www.isbt.co.th              www.krisdika.go.th

   

www.bot.or.th                    www.sec.or.th          

www.bacc.or.th                    www.gpf.or.th  

   www.ghb.co.th          www.sicgc.or.th 

   www.gsb.or.th   www.smcthailand.com 
   www.exim.go.th              www.amc.or.th 

    www.smebank.co.th  www.tamc.or.th 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1. ในวนัแรกของการเรยีนการสอน อาจารยผ์ูส้อนอธบิายใหน้กัศกึษาเขา้ใจถงึขอบเขตการเรยีนการสอน และ    

การปรบัปรุงรายวชิาน้ีจากการเรยีนการสอนในภาคการศกึษาทีผ่่านมา 

2. ใหน้กัศกึษาประเมนิพฒันาการของตนเองโดยเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทกัษะในการประมวล/คดิวเิคราะหก่์อนและ

หลงัการเรยีนวชิาน้ี 

3. สง่เสรมิใหน้กัศกึษาแสดงความคดิเหน็ต่อการเรยีนการสอน และมสีว่นร่วมในการพฒันารายวชิาผ่านระบบ

ประเมนิ On line ของมหาวทิยาลยั 

 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

อาจารยผ์ูส้อนประเมนิการสอนของตนเอง ดผูลการเรยีนของนกัศกึษา และทาํรายงานสรุปพฒันาการของนกัศกึษา 

ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขหรอืการเปลีย่นแปลง/ปรบัปรุงรายวชิา 

 

3. การปรบัปรงุการสอน  

1. การประมวลความคดิเหน็ของนกัศกึษา การประเมนิการสอนของตนเองและสรุปปญัหา อุปสรรค แนวทางแกไ้ข

เมื่อสิน้สดุการสอนและการวดัผลสอบ เพื่อเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ในการปรบัปรุงรายวชิาในภาคการศกึษาต่อไป 

2. การปรบัปรุงรายละเอยีดของรายวชิาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบันกัศกึษารุ่นต่อไป 

   

http://www.mof.go.th/
http://www.isbt.co.th/
http://www.bot.or.th/
http://www.sec.or.th/
http://www.bacc.or.th/
http://www.gpf.or.th/
http://www.ghb.co.th/
http://www.sicgc.or.th/
http://www.sicgc.or.th/
http://www.gsb.or.th/
http://www.smcthailand.com/
http://www.smcthailand.com/
http://www.exim.go.th/
http://www.amc.or.th/
http://www.amc.or.th/
http://www.smebank.co.th/
http://www.tamc.or.th/
http://www.tamc.or.th/
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

1. มเีกณฑม์าตรฐานและคณะกรรมการมาตรฐานวชิาการ (บุคคลภายนอก) เป็นผูเ้ลอืกขอ้สอบเพื่อวดัผลสมัฤทธิ ์

และตรวจรบัรองผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา 

2. อาจารยผ์ูส้อนแสดงเกณฑก์ารประเมนิผลในรายวชิาทีช่ดัเจนเพือ่การตรวจทาน/ทวนสอบมาตรฐาน 

3. มคีณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานขอ้สอบ และการใหค้ะแนนในรายวชิา ก่อนสง่ใหค้ณะกรรมการมาตรฐาน

วชิาการพจิารณารบัรอง 

 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

1. นําขอ้คดิเหน็ของนกัศกึษาจาก ขอ้ 1 มาประมวล เพื่อดาํเนินการปรบัปรุงการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ เน้ือหา

รายวชิา วธิกีารเรยีนการสอน กจิกรรมระหว่างการเรยีนการสอน เป็นตน้ ผลประมวลจะนําไปปรบัปรุงการจดั 

การเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบันกัศกึษาในรุ่นต่อไป 

2. ศกึษาและตดิตามการเปลีย่นแปลงกฎหมายใหม่ๆ เพื่อพฒันาเน้ือหาสาระของรายวชิาใหม้คีวามทนัสมยัอยู่

ตลอดเวลา หรอืในระหว่างการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี  

 


	วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 
	● โครงสร้างธนาคารพาณิชย์ (เจ้าของ และผู้บริหาร)
	● ขอบเขตการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์
	สอบปลายภาค



