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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3633101 การเงินระหว่างประเทศในกลุม่ อินโดจีน
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน วิชาเอกแกน
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ปิยะ การุณยวนิช
อาจารย์ผ้ สู อน อาจารย์ปิยะ การุณยวนิช
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2554 ชันปี
้ ที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
-ไม่มี7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
-ไม่มี8. สถานที่เรียน
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
พฤษภาคม 2554
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ของความสัมพันธ์ทางการค้ า
และการเงินระหว่างประเทศ
2. เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ความเข้ าใจในอุปสรรคการค้ า นโยบายการคุ้มกันทางการค้ า
ดุลการค้ า ดุลการชาระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ
3. เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ความเข้ าใจถึงวิธีการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับระบบการเงินระหว่าง
ประเทศ การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ เข้ าใจถึงแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้ าระหว่างประเทศ
2. เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู้ระบบการเงินและบทบาทสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
3. เพื่อให้ นกั ศึกษาทราบถึงวิธีการในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของธุรกิจต่างๆ
ที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ เครื่ องมือในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสัมพันธ์ทางการค้ าระหว่างประเทศและธุรกิจการเงินระหว่างประเทศหลักและ
นโยบายการค้ าระหว่างประเทศ อุปสรรคการค้ า นโยบายคุ้มกันทางการค้ า ดุลการค้ า ดุลการชาระเงิน
ระบบการเงินและบทบาทสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ตลาดเงินตราต่างประเทศ การวิเคราะห์และ
การพยากรณ์อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมทังการบริ
้
หารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
บรรยาย 48 ชัว่ โมง
ค้ นคว้ าจากแหล่งอ้ างอิง
เช่น วารสาร นิตยสาร
และเวปไซต์ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จานวน 12 ชัว่ โมง
3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุม่ 1 ชัว่ โมง / สัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. ความซื่อสัตย์สจุ ริต ซื่อตรงต่อหน้ าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผู้อื่นและมี
ความสานึกรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
2. มีความกตัญญู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม
3. มีความพอเพียงเป็ นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผลและการสร้ างภูมิค้ มุ กัน
4. มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
5. มีจิตสานึกและมีมโนธรรมที่แยกแยะความถูกต้ อง ความดีและความชัว่
1.2 วิธีการสอน
1. บรรยายเรื่ องจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. ถาม – ตอบ แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้ องกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
3.
ฝึ กปฏิบตั งิ านเดี่ยว - งานกลุม่
1.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในชันเรี
้ ยน และการมีวินยั ต่อการเรี ยน
2. สอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
1. มีความรู้และเข้ าใจในสาระสาคัญของความสัมพันธ์ทางการค้ าระหว่างประเทศและธุรกิจ
การเงินระหว่างประเทศ
2. มีความรู้และเข้ าใจในสาระสาคัญของนโยบายการค้ าระหว่างประเทศ อุปสรรคทางการค้ า
3. มีความรู้และความเข้ าใจในระบบการเงินและบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
4. มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมทังมี
้ ความเข้ าใจใน
สถานการณ์ตา่ งๆที่เปลี่ยนแปลงและก่อให้ เกิดผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจ
2.2 วิธีการสอน
1. บรรยายเนื ้อหา
2. ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาที่เกี่ยวข้ อง
3. ฝึ กปฏิบตั งิ านเดี่ยว - งานกลุม่
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2.3 วิธีการประเมินผล
1. สอบวัดผลกลางภาค
2. สอบวัดผลปลายภาค
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
1. มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้ เกิดนวัตกรรม กิจกรรมหรื อแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ
2. สามารถสืบค้ น จาแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ ได้ ซงึ่ สารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ในการ
แก้ ไขปั ญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3. สามารถคิดค้ นทางเลือกใหม่ๆ รวมทังสามารถวิ
้
เคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็ นผลจาก
ทางเลือกอย่างรอบด้ าน โดยการนาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
4. มีความกล้ าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้ องกับสถานการณ์
3.2 วิธีการสอน
1. บรรยายเนื ้อหา
2. ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาที่เกี่ยวข้ อง
3. สอนโดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based Learning –PBL)
4. ฝึ กปฏิบตั งิ านเดี่ยว - งานกลุม่
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ถาม – ตอบ (เชิงวิเคราะห์)
2. สอบวัดผลปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้ างสัมพันธภาพอันดีกบั
ผู้อื่นด้ วยพื ้นฐานความเข้ าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้ องอย่างมีจิตวิทยา
2. มีความสามารถในการทางานเป็ นกลุม่ การประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบพร้ อมทังให้
้ ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ซึง่ เป็ นการ
แสดงออกถึงความเป็ นผู้นาที่มีความรับผิดชอบ
3. มีความกระตือรื อร้ นและความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ
ยอมรับฟั งและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทังมี
้ ความเป็ นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม
4. มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ที่อาจมีความแตกต่างอย่างสร้ างสรรค์
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4.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมเสริมในชันเรี
้ ยน
2. มอบหมายงานให้ รับผิดชอบ
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ถาม – ตอบ (เชิงวิเคราะห์)
2. ประเมินการมีสว่ นร่วมและความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย
3. แบบทดสอบระหว่างเรี ยน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1. สามารถประยุกต์ใช้ หลักคณิตศาสตร์ สถิตแิ ละการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจทางธุรกิจ
2. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื ้นฐานและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จาเป็ นต่อการ
ปฏิบตั งิ าน
4. สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้ างความเข้ าใจอย่างถูกต้ อง ทังในรู
้ ปแบบการเขียนรายงาน
และการนาเสนอด้ วยวาจา
5. สามารถสื่อสารด้ วยบุคลิกภาพที่นา่ เชื่อถือและสามารถเลือกใช้ รูปแบบของสื่อ เทคนิค
วิธีการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้ องกับกลุม่ บุคคลที่มีพื ้นฐานและแนวคิดที่หลากหลาย
5.2 วิธีการสอน
1. บรรยายเนื ้อหา
2. สอนโดยนาเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นการค้ นคว้ าทางอินเทอร์ เน็ต Power Point
VDO Multimedia ตามแต่โอกาส
3. มอบหมายงานให้ รับผิดชอบโดยนาเสนอรูปแบบเอกสาร วาจา และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ถาม – ตอบ (เชิงวิเคราะห์)
2. ประเมินทักษะการสื่อสารด้ านวาจา การใช้ และการนาเสนอสื่อ
3. สอบวัดผลปลายภาค

7

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี

1

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
แนะนารายวิชาและรายละเอียดการเรี ยน – 3 ชัว่ โมง อธิบายความสาคัญของรายวิชาและ
การสอนและหนังสือเรี ยน เอกสารอ้ างอิง
ต่าง ๆพร้ อมแหล่งสืบค้ น
บทที่ 1 ประเด็นสาคัญของการเงิน
ธุรกิจระหว่ างประเทศ
- แนวโน้ มสาคัญของการเงินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
- โอกาสที่ดีของธุรกิจระหว่างประเทศ

2

บทที่ 2 ระบบการเงินระหว่ างประเทศ
- วิวฒ
ั นาการของระบบปริ วรรตเงินตรา
ต่างประเทศ
- ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา

3 ชัว่ โมง

3

บทที่ 3 ดุลการชาระเงิน
- ความหมายของรายได้ ประชาชาติ
- ความหมายชองดุลการชาระเงิน
-ความสาคัญของการจัดทาบัญชี
ดุลการชาระเงิน
บทที่3 ดุลการชาระเงิน(ต่ อ)
- ส่วนประกอบของดุลการชาระเงิน
- ผลกระทบจากการที่ดลุ การชาระเงินไม่
สมดุล

3 ชัว่ โมง

บทที่ 4 ตลาดปริวรรตเงินตรา
ต่ างประเทศ
- ลักษณะตลาดและหน้ าที่ของตลาด
ปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
- ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
- รูปแบบการเสนอราคาอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ

3 ชัว่ โมง

4

5

3 ชัว่ โมง

ผู้สอน

การนาไปใช้ สาหรับการทางานใน
อนาคต
1. บรรยายในชันเรี
้ ยน
2. ตังประเด็
้
น ถาม – ตอบ
3. ศึกษาด้ วยตนเอง
4. สืบค้ นข้ อมูลทาง Internet
สื่อที่ใช้ : PowerPoint / ตาราหลัก
1. บรรยายในชันเรี
้ ยน
2. ตังประเด็
้
น ถาม – ตอบ
3. ศึกษาด้ วยตนเอง
4. สืบค้ นข้ อมูลทาง Internet
สื่อที่ใช้ : PowerPoint / ตาราหลัก
1. บรรยายในชันเรี
้ ยน
2. ตังประเด็
้
น ถาม – ตอบ
3. ศึกษาด้ วยตนเอง
4. สืบค้ นข้ อมูลทาง Internet
สื่อที่ใช้ : PowerPoint / ตาราหลัก
1. บรรยายในชันเรี
้ ยน
2. ตังประเด็
้
น ถาม – ตอบ
3. ศึกษาด้ วยตนเอง
4. สืบค้ นข้ อมูลทาง Internet
สื่อที่ใช้ : PowerPoint / ตาราหลัก
1. บรรยายในชันเรี
้ ยน
2. ตังประเด็
้
น ถาม – ตอบ
3. ศึกษาด้ วยตนเอง
4. สืบค้ นข้ อมูลทาง Internet
สื่อที่ใช้ : PowerPoint / ตาราหลัก

8

มคอ. 3
สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

6

บทที่ 5 เงื่อนไขเสมอภาคระหว่ าง
ประเทศ
- ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี ้ย
เงินเฟ้ อ และอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ
- ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีตา่ งๆภายใต้
เงื่อนไขเสมอภาค
- ปั จจัยกาหนดการเปลีย่ นแปลงในอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตรา

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
้ ยน
3 ชัว่ โมง 1. บรรยายในชันเรี
2. ตังประเด็
้
น ถาม – ตอบ
3. ศึกษาด้ วยตนเอง
4. สืบค้ นข้ อมูลทาง Internet
สื่อที่ใช้ : PowerPoint / ตาราหลัก

7

สอบกลางภาค

3 ชัว่ โมง

8

บทที่ 6 การบริหารความเสี่ยงทาง
การเงิน
- การบริ หารความเสีย่ งทางการเงิน
- การบริ หารความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี ้ย

้ ยน
3 ชัว่ โมง 1. บรรยายในชันเรี

9

บทที่ 7 สัญญาล่ วงหน้ าเงินตราและ
ตราสารสิทธิเงินตรา
- ตลาดล่วงหน้ าเงินตรา
- ตลาดตราสารสิทธิเงินตรา

3 ชัว่ โมง

10

บทที่ 8 ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนประเภทธุรกรรมการค้ า
- ความหมายและประเภทความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
- ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นประเภท
ธุรกรรมการค้ า
บทที่ 8ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ประเภทธุรกรรมการค้ า (ต่ อ)
- การบริ หารความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ นประเภทธุรกรรมการค้ า

3 ชัว่ โมง

11

ผู้สอน

2. ตังประเด็
้
น ถาม – ตอบ
3. ศึกษาด้ วยตนเอง
4. สืบค้ นข้ อมูลทาง Internet
สื่อที่ใช้ : PowerPoint / ตาราหลัก
1. บรรยายในชันเรี
้ ยน
2. ตังประเด็
้
น ถาม – ตอบ
3. ศึกษาด้ วยตนเอง
4. สืบค้ นข้ อมูลทาง Internet
สื่อที่ใช้ : PowerPoint / ตาราหลัก
1. บรรยายในชันเรี
้ ยน
2. ตังประเด็
้
น ถาม – ตอบ
3. ศึกษาด้ วยตนเอง
4. สืบค้ นข้ อมูลทาง Internet
สื่อที่ใช้ : PowerPoint / ตาราหลัก

้ ยน
3 ชัว่ โมง 1. บรรยายในชันเรี
2. ตังประเด็
้
น ถาม – ตอบ
3. ศึกษาด้ วยตนเอง
4. สืบค้ นข้ อมูลทาง Internet
สื่อที่ใช้ : PowerPoint / ตาราหลัก

9

มคอ. 3
สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

12

บทที่ 9 ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนประเภทดาเนินงาน
- ลักษณะความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ประเภทดาเนินงาน
- การบริ หารความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ นประเภทการดาเนินงาน
บทที่ 10 การระดมเงินจากตลาดหนี ้
ระหว่ างประเทศ
- เป้าหมายการระดมเงินและการบริ หาร
หนี ้สินของกิจการ
- ทางเลือกในการระดมเงินจากตลาดหนี ้
ระหว่างประเทศ
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
หนี ้ยูโร
- ตลาดตราสารหนี ้ของโลก
บทที่ 11 การระดมเงินทุนจากตลาด
หลักทรัพย์ ระหว่ างประเทศ
- มูลค่าตลาดของตลาดหลักทรัพย์ที่สาคัญ
ของโลก
- ปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์ที่สาคัญของโลก
- วิธีการระดมเงินทุนจากตลาดหลักทรัพย์
ระหว่างประเทศ
กรณีศึกษาและนาเสนอผลงาน

13

14

15

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
้ ยน
3 ชัว่ โมง 1. บรรยายในชันเรี

ผู้สอน

2. ตังประเด็
้
น ถาม – ตอบ
3. ศึกษาด้ วยตนเอง
4. สืบค้ นข้ อมูลทาง Internet
สื่อที่ใช้ : PowerPoint / ตาราหลัก
้ ยน
3 ชัว่ โมง 1. บรรยายในชันเรี
2. ตังประเด็
้
น ถาม – ตอบ
3. ศึกษาด้ วยตนเอง
4. สืบค้ นข้ อมูลทาง Internet
สื่อที่ใช้ : PowerPoint / ตาราหลัก

้ ยน
3 ชัว่ โมง 1. บรรยายในชันเรี
2. ตังประเด็
้
น ถาม – ตอบ
3. ศึกษาด้ วยตนเอง
4. สืบค้ นข้ อมูลทาง Internet
สื่อที่ใช้ : PowerPoint / ตาราหลัก

3 ชัว่ โมง 1. ศึกษาด้ วยตนเอง
2. ตังประเด็
้
น ถาม – ตอบ
3. สืบค้ นข้ อมูลทาง Internet
สื่อที่ใช้ : PowerPoint

สอบปลายภาค
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรี ยนรู้
1
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวม
2

ความรู้ความเข้ าใจใน
การจัดการการเงิน
ระหว่างประเทศ

3

นาเสนอรายงานเกี่ยวกับ
เครื่ องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงทางการเงิน

4

วิธีการ
ประเมิน
งานและ
กิจกรรมที่
มอบหมาย
สอบวัดผล
กลางภาค
(ปรนัย)

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
1-15

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
15 %

7

30 %

งานกลุม่

15

15 %

16

40 %

(การนาเสนอ
โดยใช้ Power
point)

ความสามารถในการ
สอบวัดผล
บริหารความเสี่ยงทาง
ปลายภาค
การเงิน,สัญญาล่วงหน้ า
(อัตนัย)
เงินตราและตราสารสิทธิ
เงินตรา,ความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนประเภท
ธุรกรรมการค้ าแลประเภท
การดาเนินงาน,การระดม
เงินจากตลาดหนี ้ระหว่าง
ประเทศ,การระดมเงินทุน
จากตลาดหลักทรัพย์
ระหว่างประเทศ
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มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
- การบริหารการเงินระหว่างประเทศ : พรชัย ชุนหจินดา , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2545
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
- ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.set.or.th

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
แบบสอบถามการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
แบบประเมินผลการสอนของอาจารย์ประจาภาคเรี ยน
3. การปรับปรุงการสอน
ใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อการสอน ของอาจารย์ผ้ สู อน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
งานวิจยั ในชันเรี
้ ยน ในรายการเงินระหว่างประเทศในกลุม่ อินโดจีน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2554
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. งานวิจยั ในชันเรี
้ ยน ในรายการเงินระหว่างประเทศในกลุม่ อินโดจีน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2554
2. ปรับปรุงเนื ้อหารายวิชาให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
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