
1 

 

  
 

เอกสารหมายเลข มคอ.3 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิาคณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 

1.รหัสและช่ือรายวชิา 
EC413การเงินธุรกิจระหวา่งประเทศ 

2.จ านวนหน่วยกติ 
3(3-0-6)      

3.หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
         หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์การเงินและกลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 

4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
ผูช่้วยศาสตราจารยนิ์ฐิตา เบญจมสุทิน 
5.ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาท่ี 2/ 2558  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3และ4 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) 
EC 204 การเงินธุรกิจส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั(Co-requisites) 
ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
5มกราคม2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
        1.  เพื่อใหเ้ขา้ใจและสามารถอธิบายเน้ือหา 

แนวคิดและทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวกบัการเงินธุรกิจระหวา่งประเทศ ประกอบดว้ย 
ลกัษณะและแนวโนม้ของธุรกิจระหวา่งประเทศ 
การบริหาร การเงินระหวา่งประเทศของธุรกิจซ่ึงครอบคลุมถึงเร่ือง  แหล่งเงินทุน 
(Financing ) ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โครงสร้างของเงินทุน ( Capital 
Structure)ท่ีเหมาะสม ตน้ทุนของเงินทุน( Cost of Capital) 
การป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนทั้งในระยะสั้นและระยะย
าว การคาดการณ์เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 
และการตดัสินใจลงทุนในต่างประเทศ 

2. เพื่อใหส้ามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหารการเงินระหวา่งประเทศของธุร
กิจในประเทศและธุรกิจขา้มชาติ 

3. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์กรณีศึกษาโดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. เพื่อใหส้ามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎีมาประยกุตใ์ชอ้ธิบายและวเิคราะห์กบัสถานการณ์

ปัจจุบนัได ้

2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อใหเ้น้ือหาทนัสมยัและทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ 
สังคมและเทคโนโลยรีวมทั้งการน าความรู้ท่ีไดศึ้กษามาเป็นพื้นฐานในการวเิคราะห์ มีความเขา้ใจ 
รู้ปัญหา 
และทนัต่อสถานการณ์ของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศและของโลก 
ซ่ึงจะส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1.ค าอธิบายรายวชิา     
การบริหารเงินทุนหมุนเวยีนและสินทรัพยร์ะยะยาว แหล่งเงินทุน ( Financing ) 

ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โครงสร้างของเงินทุน ( Capital Structure)ท่ีเหมาะสม 
ตน้ทุนของเงินทุน( Cost of Capital) 
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การป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
การคาดการณ์เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 
และการตดัสินใจลงทุนในต่างประเทศ 

2.จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
2.1 บรรยาย     บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 
2.2 สอนเสริม- 
2.3 การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน- 
2.4 การศึกษาด้วยตนเอง     การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

3.จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

- อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาและแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ  

- การใหค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษานอกชั้นเรียน 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
 
 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้ คุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งราบร่ืน 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัของหลกัสูตร ดงัน้ี 

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

ระเบียบและขอ้บงัคบัขอสถาบนัและสังคม 

1.2 วธีิการสอน 
(1) 

บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินธุร
กิจระหวา่งประเทศ 

(2) การท าแบบฝึกหดัและการคน้ควา้ขอ้มูล 



4 

 

(3) การท างานเป็นกลุ่ม 
(4) การวเิคราะห์กรณีศึกษาและอภิปราย 

 

1.3 วธีิการประเมินผล 
(1)พฤติกรรมการเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละต

รงต่อเวลา 
(2)การท าแบบฝึกหดัในหอ้งเรียนดว้ยตนเองและซกัถามในหอ้งเรียนเพื่อดูความเขา้ใจของนกัศึ

กษา 
(3) การศึกษาบทเรียน คน้ควา้ความรู้ใหม่ๆ และการท ากรณีศึกษาตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(4) พฤติกรรมการท างานและความสามารถท างานเป็นทีม 

2.ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 
นกัศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 

และความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษานั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งรู้เพื่อใชป้ระกอบอาชีพและช่วยพั
ฒนาสังคม ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

(1) 
มีความรู้และความเขา้ใจแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และพฒันาการของทฤษฎีท่ีมีการเปล่ียนแป
ลงไปกา้วทนัสมยั (Update) พรมแดนแห่งความรู้ 

(2) มีความรู้มีความรู้และความเขา้ใจโครงสร้าง และ/หรือ 
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลก    

(3)  มีความรู้และความเขา้ใจเคร่ืองมือพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
(4)  มีความรู้ ความเขา้ใจ เศรษฐศาสตร์และการประยกุตใ์ช ้

2.2 วธีิการสอน 
(1) การบรรยายและการท าแบบฝึกหดั 
(2) ซกัถามในหอ้งและใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็น 
(3) ส่ือน าเสนอในรูปแบบ power point 
(4) การเรียนรู้และคน้ควา้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
(5) การเรียนรู้โดยใชห้วัขอ้ปัญหา 
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(6) การน าเสนอกรณีศึกษา 
(7) การมอบหมายใหท้ างานเป็นกลุ่ม และการท างานเด่ียว 

2.3 วธีิการประเมินผล 
(1) การท าแบบฝึกหดั 
(2) 

การศึกษาบทเรียนตามท่ีไดรั้บมอบหมายและคน้ควา้ความรู้ใหม่ๆผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็
ต 

(3) การน าเสนอกรณีศึกษา 
(4) สอบปลายภาค 

3.ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัต่าง ๆ จากการสอนเพื่อใหเ้กิดทกัษะทางปัญญาดงัน้ี 

(1)  สามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 

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

3.2 วธีิการสอน 
(1) การแสดงความคิดเห็น 

การวเิคราะห์ประเด็นหรือหวัขอ้ท่ีศึกษาและสรุปประเด็นการวเิคราะห์ 
(2) การเรียนรู้และน าเสนอดว้ยกรณีศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในชั้นเรียน  

(3) การสะทอ้นแนวคิดจากการประพฤติ 

(4) การท าแบบฝึกหดั 

3.3 วธีิการประเมินผล 
(1) การน าเสนอประเด็นการวเิคราะห์และกรณีศึกษา 
(2) สอบปลายภาค 

ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้ทฤษฎีและการประยกุตท่ี์เก่ียวกบัการเงินธุรกิจระหวา่งประเทศและการบ
ริหารการเงินระหวา่งประเทศ 

(3) การท าแบบฝึกหดั 
(4) รายงานท่ีน าเสนอ 

4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
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4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
(1) 

มีความสามารถในการปฏิบติังานและรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งในระดบับุคคลและ/
หรือระดบักลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2) 
มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการวเิคราะห์ปัญหาดว้ยตนเองและ/หรือร่วมกบับุคคล
อ่ืน 

(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 

4.2 วธีิการสอน 
(1) มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การคน้ควา้งานวจิยั บทความทางวชิาการ 
การหาตวัอยา่งกรณีศึกษา หรือ อ่านบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 

(2) 
ใหน้กัศึกษาจดักลุ่มของตนเองและแบ่งงานท่ีแต่ละคนตอ้งรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้
ท าการศึกษาและคน้ควา้ 

(3)จดักิจกรรมกลุ่มในการน าเสนอการวเิคราะห์โจทยปั์ญหาและกรณีศึกษา 

4.3 วธีิการประเมินผล 
 (1) ประเมินจากผลงานของกลุ่ม 
 (2) พฤติกรรมการท างานและความสามารถท างานเป็นทีม 

รวมทั้งการมีส่วนร่วมในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ขั้นต ่า  

ดงัน้ี 

(1)  สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน เลือกและใชรู้ปแบบการ 
 น าเสนอใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ  

5.2 วธีิการสอน 
(1) พฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

มีการส่ือสารกบันกัศึกษารวมทั้งการมอบหมายงานและส่งงานโดยผา่นบทเรียนทางอินเทอ
ร์เน็ต 
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        (2) เพิ่มทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลขโดยมอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจาก 
Website  และเนน้การใชข้อ้มูลซ่ึงอา้งอิง จากแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้

         (3) การน าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและสามารถส่ือใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดง่้าย  

5.3 วธีิการประเมินผล 
   (1) ความถูกตอ้งของขอ้มูลและการสรุปประเด็นการวเิคราะห์  
   (2) การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน รวมทั้งการน าเสนองาน  

 
 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.แผนการสอน 
 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

1 อธิบายวธีิการเรียนการสอน  เกณฑก์ารวดัผล  
ขอบเขตของวชิาและ 
ต าราประกอบการเรียนการสอน 

3 ตลอดภาคการศึกษา 

ส่ือการสอน 
 คอมพิวเตอร์ 
 Power Point 

กจิกรรม 
 คน้ควา้ท ารายงานเป็น

กลุ่ม 
 วเิคราะห์กรณีศึกษา 
 คน้ควา้ผา่นทาง 

Internet 
 การน าเสนอและแลกเ

ปล่ียนความคิดเห็นกร
ณีศึกษา 

 แบบฝึกหดัประจ าบท 

ผศ.นิฐิตาฯ 

2 1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ 
1.1  ความหมายของธุรกิจระหวา่งประเทศ 

3 ผศ.นิฐิตาฯ 

 1.2  แนวโนม้ของธุรกิจระหวา่งประเทศ  
    1.3  การบริหารการเงินระหวา่งประเทศ  
    1.4  

ขอบเขตการศึกษาการเงินธุรกิจระหวา่งประเ
ทศ    

 

    1.5  
สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่
างประเทศ 

 

3,4,5 2. 
โครงสร้างทางการเงินของธุรกิจระหวา่งประเท

9 ผศ.นิฐิตาฯ 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

ศ 
    2.1  งบการเงินของธุรกิจ   
           -  งบดุล    
           -  งบก าไรขาดทุน    
           -  งบกระแสเงินสด    
    2.2  

โครงสร้างเงินทุนของธุรกิจระหวา่งประเท
ศ 

   

           -  โครงสร้างทางการเงิน    
           -  โครงสร้างเงินทุน    
           -  แหล่งเงินทุน    
    2.3  ตน้ทุนของเงินทุนระหวา่งประเทศ    
           -  ความหมาย    
           -  ตน้ทุนเงินทุนเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั    
 2.4  แหล่งเงินทุนจากตลาดหน้ีระหวา่งประเทศ         
    2.5  แหล่งเงินทุนจากตลาดทุนระหวา่งประเทศ    

6,7,8 3. การตดัสินใจในการลงทุนระหวา่งประเทศ 9   
    3.1  กฎการลงทุน   ผศ.นิฐิตาฯ 
    3.2  ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน    
    3.3  การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ    
    3.4  

การลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยร์ะหวา่งประเท
ศ 

   

    3.5  งบประมาณเงินทุนระหวา่งประเทศ    
9 4. การบริหารเงินทุนหมุนเวยีนระหวา่งประเทศ 3   
    4.1  การบริหารเงินทุนหมุนเวยีน     ผศ.นิฐิตาฯ 
    4.2  

การบริหารเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัขา้ม
ชาติ 

   

           -  การบริหารเงินสดของบริษทัขา้ม ชาติ    
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

           -  
การหมุนเวยีนของเงินในกิจการระหวา่งป
ระเทศ กรณีเงินตรา 2 สกุล 

   

           -  การวางแผนทางการเงินระยะสั้น    
           -  การหกัลบยอดบญัชีขา้มสาขา    
           -  การบริหารลูกหน้ีการคา้    

10 5. ตลาดเงินตราต่างประเทศ 3   
    5.1  ความหมายของตลาดเงินตราต่างประเทศ   ผศ.นิฐิตาฯ 
    5.2  อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ    
    5.3  

ขนาดของตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 
   

    5.4  
ประเภทของธุรกรรมการซ้ือขายเงินตราต่าง
ประเทศ 

   

           -  Spot  Transaction    
           -  Forward  Transaction    
           -  Swap  Transaction 

 
   

    
5.5วธีิการเสนออตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่าง
ประเทศ 

   

           -  Direct and Indirect Quotes   
           -  Bid and Offer Quotations   
           -  Reading Newspaper Quotations   

11,12 6. เง่ือนไขเสมอภาคหวา่งประเทศ 6  
    6.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราแลกเปล่ียน 

อตัราดอกเบ้ีย และอตัราเงินเฟ้อ 
 ผศ.นิฐิตาฯ 

           -  ทฤษฎีอ านาจซ้ือเสมอภาค   
           -  ทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียเสมอภาค   
           -  ทฤษฎี Fisher Effects และทฤษฎี   
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

International Fisher Effects 
           -  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งทฤษฎีอ านาจซ้ือเสม
อภาค ทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียเสมอภาค และ 
ทฤษฎี International Fisher Effects 

  

    6.2  การพยากรณ์อตัราแลกเปล่ียนในอนาคต   
13,14,15 7. การบริหารความเส่ียง 9  

    7.1  การบริหารความเส่ียงทางการเงิน  ผศ.นิฐิตาฯ 
    7.2  

การบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงิ
นตราต่างประเทศ 

  

           -  การบริหารความเส่ียงจากธุรกรรมการคา้    
           -  การบริหารความเส่ียงจากการด าเนินงาน   
           -  

การบริหารความเส่ียงจากการแปลงค่าในง
บการเงิน 

  

 
 
 
 
 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กจิกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

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

สอบปลายภาค 16 60 

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

ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
กิจกรรมในชั้นเรียนรายบุคคล/กลุ่ม 
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 15 
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4.(1)-(3) 
 และ 5.(2) 

การคน้ควา้ผา่นอินเทอร์เน็ต  

3 1.(1)-(3) งาน/โครงการท่ีมอบหมาย 14-15 25 
 
3.เกณฑ์การประเมินผล  
การประเมินผลพิจารณาจากระดบัคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เกรด ช่วงระดับคะแนน 
A 

พิจารณาจากการอิงเกณฑแ์ละอิงกลุ่ม 

B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 

 
 
 
 
 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
 
1.เอกสารและต าราหลกั 

1. Eiteman David K, Stonehill Arthur I, Moffett Michael H. Multinational 
Business Finance. 8th ed,.Addison-Wesley Publishing Company,Inc., 1998 

2. Ross Stephen A, Westerfield Randolph W, Jaffe Jeffrey. Corporate Finance. 
5thed,. The McGraw-Hill Companies,Inc., 1999 

3. เติมธรรม สิทธิเลิศกรณีศึกษา เร่ือง ลู่ทางและโอกาสการลงทุนในเมียนมาร์. 2558 
4. นิฐิตา เบญจมสุทิน และ นงนุช พนัธกิจไพบูลย.์ 
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา EC 413 การเงินธุรกจิระหว่างประเทศ  . 
2558 

5. พรชยัชุณหจินดา. การบริหารการเงินระหว่างประเทศ.  พิมพค์ร้ังท่ี 3 
กรุงเทพมหานคร : บริษทั เอม็ เอ เอช พร้ินต้ิง จ  ากดั, พ.ศ. 2548  

6. สุมาลี อุณหะนนัทน์. การบริหารการเงิน. พิมพค์ร้ังท่ี 4กรุงเทพมหานคร : 
ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, พ.ศ.2548 

2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
         ตามค าแนะน าในชั้นเรียน 
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา 
ซ่ึงจะไดแ้จง้และแนะน าเม่ือท าการศึกษาในแต่ละหวัขอ้ 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  

1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  
     การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา 
ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
(1.1)การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
(1.2) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
(1.3) แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
(1.4) ขอ้เสนอแนะผา่นเทคโนโลย ีonline ซ่ึงเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา 
 
 
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
(2.1) การสังเกตการณ์ 
(2.2) ผลการสอบ 
 (2.3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.การปรับปรุงการสอน 
     หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน 
โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี  
(3.1) สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
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4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  
ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ 
ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในรายวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา 
หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย 
และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
(4.1) มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา 
ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี  
(5.1) ปรับปรุงรายวชิาทุก 5 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 

4  
(5.2) เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน 

เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมาจากงานวจิยัของอาจา
รย ์หรือวงการวชิาการและภาคธุรกิจต่างๆ 

 
 

 


