รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2/2560

รหัสวิชา 3633604 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) จรรยาบรรณวิชาชีพทางการเงิน
(ภาษาอังกฤษ) Code of Conducts for Professional Investment
Management

อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.นิศานาถ มั่งศิริ

คานา
ในการจัดทา มคอ.3 ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 3633604 จรรยาบรรณวิชาชีพการทางการเงิน
(Code of Conducts for Professional Investment Management) เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นได้ มี ค วามรู้ ค วาม
เข้าใจเกี่ยวกับความหมายของจรรยาบรรณ เข้าใจหลักปฏิบัติวิชาชีพทางการเงิน หลักเกณฑ์ในการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน เข้าใจแนวทางปฏิบัติของผู้ติดต่อผู้ลงทุนและเจ้าหน้าที่
เข้ าใจความส าคั ญ ของการก ากั บ ดู แ ลการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ การก ากั บ ดู แ ลบริษั ท จดทะเบี ย น
การกากับดูแลกิจการ และทราบแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน รวมทั้งเข้าใจถึงความหมาย
ของบรรษัทภิบาล และสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้หลักบรรษัทภิบาลได้
ผู้สอนควรศึกษารายละเอียดแต่ละหัวข้อเพิ่มเติมและหวังว่ารายละเอียดในมคอ.3 จะเป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต
(Learning Outcome) ทั้ง 5 ด้านได้แก่ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลช ตามโครงสร้างที่หลักสูตรกาหนดไว้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ มั่งศิริ
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3633604 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) จรรยาบรรณทางการเงิน..
(ภาษาอังกฤษ) Code of Conducts for Professional
Investment Management
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เป็นวิชาแขนงการเงินการธนาคาร ระดับปริญญาตรี
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.นิศานาถ มั่งศิริ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ในมหาวิทยาลัย)
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
20 พฤศจิกายน 2560

4

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของจรรยาบรรณ
2.เพื่อให้นัก ศึก ษามีค วามรู้ความเข้าใจหลัก ปฏิบัติวิชาชีพทางการเงิน หลัก เกณฑ์ ในการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน
3.เพื่ อให้ นัก ศึ ก ษามีค วามรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิ บั ติของผู้ติ ดต่ อผู้ ลงทุ น และเจ้าหน้ าที่
เข้าใจความสาคัญของการกากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ การกากับดูแลบริษัทจดทะเบียน การ
กากับดูแลกิจการ และทราบแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน
4.เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจถึ ง ความหมายของบรรษั ท ภิ บ าล และสามารถ
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้หลักบรรษัทภิบาลได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายของจรรยาบรรณ และหลักปฏิบัติวิชาชีพทางการ
เงิน
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรูห้ ลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน
3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความสาคัญ ของการกากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ การกากับดูแล
บริษัทจดทะเบียน การกากับดูแลกิจการ
4. เพื่อให้ผเู้ รียนทราบแนวปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน รวมทั้งเข้าใจถึงความหมาย
ของบรรษัทภิบาล และสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้หลักบรรษัทภิบาลได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมายของจรรยาบรรณ หลักปฏิบัติวิชาชีพทางการเงิน หลัก เกณฑ์ในการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน แนวทางปฏิบัติของผู้ติดต่อลงทุนและเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน
การกากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ การกากับดูแลบริษัทจดทะเบียน การกากับดูแลกิจการ แนว
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน บรรษัทภิบาล
Meaning of ethics, professional practice of securities analysts, marketing officers, criteria
in the operations of financial institutions and securities trade, guidelines for code of conduct
regulations on securities trade, incorporation, and good governance
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มกี ารฝึกปฏิบัติ
ค้นคว้าจากแหล่ง
อ้างอิงอื่นๆ เช่น
วารสาร นิตยสาร และ
เว็บไซต์การเงินการ
ธนาคาร หนังสือจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (TSI)
90/ชม./ภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
3.1 อาจารย์ประจารายวิชาประกาศเวลาให้คาปรึกษาหาผ่านเว็บไซต์หลักสูตร
3.2 อาจารย์ จั ด เวลาให้ ค าปรึก ษาเป็ น รายบุ ค คลหรื อ รายกลุ่ ม 1 ชั่ ว โมง ต่ อ สั ป ดาห์
(เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1..1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
 1.1.2 มีความพอเพีย งเป็ น หลั กในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน
 1.1.3 มีความเคารพต่อกฏ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม
 1.1.4 มีจิตสานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปฏิบัติกจิ กรรมตามสถานการณ์ เกม และบทบาทสมมุติแล้วอภิปรายถึงแนวคิด
ข้อคิดที่สร้างความเข้าใจชีวิต เข้าใจคน และเข้าใจธรรมชาติ และการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม
และสันติ ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม
1.2.2 อภิปรายกลุ่มทั้งกลุ่มเฉพาะ และกลุ่มใหญ่
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1.2.3 กาหนดให้นักศึกษาหากรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องแล้วนามาวิเคราะห์ตามศาสตร์และ
ทฤษฎีที่เรียนพร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการทางานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา
1.3.2 พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มเี หตุผลถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์
1.3.3 ประเมินผลการนาเสนอกรณีศึกษาที่มอบหมาย
2. ด้านความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญ ของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับ
การเรียนทางด้านการเงิน
o 2.1.2 มีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญ ของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด
การผลิตและการดาเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
o 2.1.3 มีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัตงานด้านการเงิน
ในสถาบันการเงิน ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์และธุรกิจหลักทรัพย์
o 2.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการเงิน รวมทั้งมี
ความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับสื่อสารสอง
ทาง โดยเน้นให้นักศึกษาหาทางค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ การสอนแบบ
ศึกษาด้วยตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต
2.2.2 อภิปรายหลังการทากิจกรรม เกม หรือสถานการณ์จาลอง
2.2.3 การทางานกลุ่มและนาเสนอรายงานจากการค้นคว้า
2.2.4 การวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีต่างๆ ที่เรียน
2.2.5 การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem – based Learning)
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
2.3.2 ประเมินผลจากการนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.3.1 สามารถสืบค้น จาแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
o 3.3.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดแนวทางในการประกอบวิชาชีพด้านการเงิน
o 3.3.3 สามารถคิ ด ค้ น ทางเลื อ กใหม่ ๆ รวมทั้ ง สามารถวิ เ คราะห์ ท างเลื อ กและ
ผลกระทบที่ เป็ น ผลจากทางเลื อ กอย่ า งรอบด้ า นมี ค วามกล้ า ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กทางเลื อ กที่
สอดคล้องกับสถานการณ์
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ( Problem Based Learning: PBL)
3.2.2 วิเคราะห์กรณีศกึ ษาด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบตามทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2.3 อภิปรายกลุ่ม
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็นในชัน้ เรียน ทั้งรายบุคคลและ
กลุ่ม
3.3.2 รายงานกลุ่ม
3.3.3 การสอบย่อย การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีกับผูอ้ ื่น
o 4.1.2 สามารถท างานเป็นกลุ่ม และแสดงภาวะผู้นาผู้ตามได้อย่ างเหมาะสมและมี
ความรับผิดชอบ
o 4.1.3 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มคี วามแตกต่างอย่างสร้างสรรค์

4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
4.2.2 มอบหมายงานทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล
8

4.2.3 วิเคราะห์เหตุการณ์ บ้านเมือง สังคม ข่าว ในงานการมีปฏิสัมพันธ์
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 นั ก ศึ ก ษาประเมิ น ผลตนเองและเพื่ อ นด้ วยแบบฟอร์ม ที่ ก าหนด เกี่ ย วกั บ การ
วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ข่าว เหตุการณ์ด้านจรรยาบรรณ โดยเฉพาะวิชาชีพทางการเงิน
4.3.2 ประเมินผลการรายงานที่นักศึกษานาเสนอ
4.3.3 ประเมินผลจากการอภิปรายกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
o 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้
ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
o 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบ
การเขียนรายงานและการนาเสนอด้วยวาจา
o 5.1.4 ความสามารถนาเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดาเนินงาน
และทราบถึงข้อจากัดของเทคโนโลยี
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ แล้ววิเคราะห์พร้อมกับ
นาเสนอ ทั้งแบบบรรยาย และตารางตัวเลข พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง
5.2.2 นาเสนอผลการศึกษาข้อมูล พร้อมการวิเคราะห์และนาเสนอในรูปแบบ
เทคโนโลยีที่
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการมีสว่ นร่วมในการอภิปราย หลังจากฟังการนาเสนอผล
การศึกษาของเพื่อน
5.3.2 ประเมินจากรายงานการเขียน และการนาเสนอผลงานในรูปของเทคโนโลยี
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่
1

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชัว่ โมง
แนะนาโครงสร้างวิชา
3
กระบวนการเรียนการสอนและ
วิธีการประเมินผล
- Learning Outcome
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 ด้านความรู้
 ด้านทักษะทางปัญญา
 ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.การทดสอบก่อนเริ่มและหลังเรียน
2.บรรยาย
3.จัดกระบวนการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง (Active
Learning)
- ใบงาน ให้นักศึกษาบอกความหมายและ
ความแตกต่างของ คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ
- ให้นักศึกษาแบ่งกลุม่ กลุ่มละ 5-6 คน
ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น พร้อม
ยกตัวอย่าง
- สุ่มนักศึกษาออกมานาเสนอ เปิดโอกาสให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย ถาม-ตอบ
-ทาการสรุปมโนมติ (Mind map) ลงใบงาน
ของตนเอง
4.นาความรูท้ ี่ได้ไปประยุกต์ใช้ โดยไปเขียน
บันทึกลงใน Blog ของกลุม่ พร้อมกับเตรียม
ความพร้อมบทเรียนต่อไปในคาบเรียนหน้า

สือ่ การสอน
1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
2.Power Point
3.You Tube
4.ใบงานที่ 1

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)
1,2,3,4,5
1
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สัปดาห์ที่
2

3

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
บทที่ 1 จรรยาบรรณ
- แนวคิดเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ
- ความหมายของ
จรรยาบรรณ
- จรรยาบรรณกับ
วิชาชีพ
วิธีการประเมินผล
- Learning Outcome
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 ด้านความรู้
 ด้านปัญญา
 ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
บทที่ 2 หลักปฏิบัติวชิ าชีพ
ทางการเงิน
- จรรยาบรรณทางการเงิน
- จริยธรรมของสถาบัน

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
1.การทดสอบก่อนเริ่มและหลังเรียน
3
2.บรรยาย
3.จัดกระบวนการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง (Active
Learning)
- ใบงาน ให้นักศึกษายกตัวอย่าง
จรรยาบรรณวิชาชีพในสาขาวิชาชีพต่างๆ
- ให้นักศึกษาแบ่งกลุม่ กลุ่มละ 5-6 คน
ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น พร้อม
ยกตัวอย่าง
- สุ่มนักศึกษาออกมานาเสนอ เปิดโอกาสให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย ถาม-ตอบ
-ทาการสรุปมโนมติ (Mind map) ลงใบงาน
ของตนเอง
4.นาความรูท้ ี่ได้ไปประยุกต์ใช้ โดยไปเขียน
บันทึกลงใน Blog ของกลุม่ พร้อมกับเตรียม
ความพร้อมบทเรียนต่อไปในคาบเรียนหน้า

3

1.การทดสอบก่อนเริ่มและหลังเรียน
2.บรรยาย
3.จัดกระบวนการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง (Active
Learning)

สือ่ การสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2.Power Point
3.You Tube
4.ใบงานที่ 2

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2.Power Point
3.You Tube

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)
1,2,3,4
1

1,2,3,4

1
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สัปดาห์ที่

4

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
การเงิน
- ข้อบังคับของสถาบัน
การเงิน
วิธีการประเมินผล
- Learning Outcome
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 ด้านความรู้
 ด้านปัญญา
 ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

จานวน
ชั่วโมง

บทที่ 3 หลักเกณฑ์ในการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ
สถาบันการเงิน
- หลักเกณฑ์ในการ
ประกอบธุรกิจ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
- ใบงาน ให้นักศึกษานาตัวอย่าง
จรรยาบรรณวิชาชีพในสาขาวิชาชีพต่างๆ มา
เปรียบเทียบกับจรรยาบรรณสาขาวิชาชีพ
ทางการเงิน พร้อมยกตัวอย่างคุณธรรม
จริยธรรม ในวิชาชีพทางการเงิน
- ให้นักศึกษาแบ่งกลุม่ กลุ่มละ 5-6 คน
ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น พร้อม
ยกตัวอย่าง
- สุ่มนักศึกษาออกมานาเสนอ เปิดโอกาสให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย ถาม-ตอบ
-ทาการสรุปมโนมติ (Mind map) ลงใบงาน
ของตนเอง
4.นาความรูท้ ี่ได้ไปประยุกต์ใช้ โดยไปเขียน
บันทึกลงใน Blog ของกลุม่ พร้อมกับเตรียม
ความพร้อมบทเรียนต่อไปในคาบเรียนหน้า
1.การทดสอบก่อนเริ่มและหลังเรียน
2.บรรยาย
3.จัดกระบวนการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง (Active
Learning)
- ใบงาน ให้นักศึกษาอธิบายถึงบทบาท
ความสาคัญของหน่วยงานหลักที่ดูแลการ

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

4.ใบงานที่ 3

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2.Power Point
3.You Tube
4.ใบงานที่ 4

1,2,3,4

1

12

สัปดาห์ที่

5

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
หลักทรัพย์
- บทบาทและ
ความสาคัญของ
หน่วยงานดูแลการ
ปฏิบัติงานหลัก
วิธีการประเมินผล
- Learning Outcome
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 ด้านความรู้
 ด้านปัญญา
 ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

จานวน
ชั่วโมง

บทที่ 3 หลักเกณฑ์วิชาชีพทาง
การเงิน (ต่อ)
- ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน
- ให้นักศึกษาแบ่งกลุม่ กลุ่มละ 5-6 คน
ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น พร้อม
ยกตัวอย่าง
- สุ่มนักศึกษาออกมานาเสนอ เปิดโอกาสให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย ถาม-ตอบ
-ทาการสรุปมโนมติ (Mind map) ลงใบงาน
ของตนเอง
4.นาความรูท้ ี่ได้ไปประยุกต์ใช้ โดยไปเขียน
บันทึกลงใน Blog ของกลุม่ พร้อมกับเตรียม
ความพร้อมบทเรียนต่อไปในคาบเรียนหน้า

1.การทดสอบก่อนเริ่มและหลังเรียน
2.บรรยาย
3.จัดกระบวนการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง (Active
Learning)

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2.Power Point
3.You Tube

1,2,3,4

1
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สัปดาห์ที่

6

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชัว่ โมง
- วิธีป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
-การควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผู้ตดิ ต่อ
กับผูล้ งทุน
วิธีการประเมินผล
- Learning Outcome
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 ด้านความรู้
 ด้านปัญญา
 ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

บทที่ 4 หน้าที่ของผู้ทาหน้าที่
ติดต่อกับผูล้ งทุน
- กระบวนการติดต่อ
กับผูล้ งทุน
- วิธีการให้คาแนะนา

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

- ใบงาน ให้นักศึกษายกตัวอย่างของธุรกิจที่ 4.ใบงานที่ 5
ขาดจรรยาบรรณตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
พร้อมยกตัวอย่างการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งบอกวิธีการควบคุม
- ให้นักศึกษาแบ่งกลุม่ กลุ่มละ 5-6 คน
ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น พร้อม
ยกตัวอย่าง
- สุ่มนักศึกษาออกมานาเสนอ เปิดโอกาสให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย ถาม-ตอบ
-ทาการสรุปมโนมติ (Mind map) ลงใบงาน
ของตนเอง
4.นาความรูท้ ี่ได้ไปประยุกต์ใช้ โดยไปเขียน
บันทึกลงใน Blog ของกลุม่ พร้อมกับเตรียม
ความพร้อมบทเรียนต่อไปในคาบเรียนหน้า
1.การทดสอบก่อนเริ่มและหลังเรียน
2.บรรยาย
3.จัดกระบวนการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง (Active
Learning)
- ใบงาน ให้นักศึกษายกตัวอย่างการให้

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2.Power Point
3.You Tube
4.ใบงานที่ 6

1,2,3,4

1
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ลูกค้า

จานวน
ชั่วโมง

บทที่ 4 หน้าที่ของผู้ทาหน้าที่
ติดต่อกับผูล้ งทุน (ต่อ)
- การจัดทาข้อมูลลูกค้า
- การจัดทาคูม่ ือการ
ลงทุน
- จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงานของผู้

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

คาแนะนาแก่ลูกค้า พร้อมบทบาทสมมุติ
- ให้นักศึกษาแบ่งกลุม่ กลุ่มละ 5-6 คน
ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น พร้อม
ยกตัวอย่าง
- สุ่มนักศึกษาออกมานาเสนอ เปิดโอกาสให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย ถาม-ตอบ
-ทาการสรุปมโนมติ (Mind map) ลงใบงาน
ของตนเอง
4.นาความรูท้ ี่ได้ไปประยุกต์ใช้ โดยไปเขียน
บันทึกลงใน Blog ของกลุม่ พร้อมกับเตรียม
ความพร้อมบทเรียนต่อไปในคาบเรียนหน้า

วิธีการประเมินผล
- Learning Outcome
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 ด้านความรู้
 ด้านปัญญา
 ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

7

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1.การทดสอบก่อนเริ่มและหลังเรียน
2.บรรยาย
3.จัดกระบวนการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง (Active
Learning)
- ใบงาน ให้นักศึกษาลองจัดทาข้อมูลลูกค้า
และยกตัวอย่างจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัตงิ านของผุ้ประกอบวิชาชีพ
- ให้นักศึกษาแบ่งกลุม่ กลุ่มละ 5-6 คน
ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น พร้อม

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2.Power Point
3.You Tube
4.ใบงานที่ 7

1,2,3,4

1
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ประกอบวิชาชีพ
- Learning Outcome
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 ด้านความรู้
 ด้านปัญญา
 ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

จานวน
ชั่วโมง

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

ยกตัวอย่าง
- สุ่มนักศึกษาออกมานาเสนอ เปิดโอกาสให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย ถาม-ตอบ
-ทาการสรุปมโนมติ (Mind map) ลงใบงาน
ของตนเอง
4.นาความรูท้ ี่ได้ไปประยุกต์ใช้ โดยไปเขียน
บันทึกลงใน Blog ของกลุม่ พร้อมกับเตรียม
ความพร้อมบทเรียนต่อไปในคาบเรียนหน้า

8
9

กิจกรรมการเรียนการสอน

สอบกลางภาค
บทที่ 5 กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ
- ประโยชน์และ
วัตถุประสงค์ของกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ
- ลักษณะข้อพิพาท
- การตัง้
อนุญาโตตุลาการ

3

1.การทดสอบก่อนเริ่มและหลังเรียน
2.บรรยาย
3.จัดกระบวนการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง (Active
Learning)
- ใบงาน ให้นักศึกษายกตัวอย่างของธุรกิจที่
มีการถูกดาเนินการตามกฏหมาย และเข้าสู่
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ
- ให้นักศึกษาแบ่งกลุม่ กลุ่มละ 5-6 คน
ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น พร้อม

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2.Power Point
3.You Tube
4.ใบงานที่ 8

1,2,3,4

1
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สัปดาห์ที่

10

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- Learning Outcome
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 ด้านความรู้
 ด้านปัญญา
 ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

จานวน
ชั่วโมง

บทที่ 5 กฏหมายการซื้อขาย
หลักทรัพย์(ต่อ)
- กฏหมายการซื้อขาย
หลักทรัพย์
- การซื้อขายหลักทรัพย์
โดยใช้ขอ้ มูลภายใน
- การซื้อขายโดยใช้ขอ้ มูล
อาพราง
- Learning Outcome
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 ด้านความรู้

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ยกตัวอย่าง
- สุ่มนักศึกษาออกมานาเสนอ เปิดโอกาสให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย ถาม-ตอบ
-ทาการสรุปมโนมติ (Mind map) ลงใบงาน
ของตนเอง
4.นาความรูท้ ี่ได้ไปประยุกต์ใช้ โดยไปเขียน
บันทึกลงใน Blog ของกลุม่ พร้อมกับเตรียม
ความพร้อมบทเรียนต่อไปในคาบเรียนหน้า
1.การทดสอบก่อนเริ่มและหลังเรียน
2.บรรยาย
3.จัดกระบวนการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง (Active
Learning)
- ใบงาน ให้นักศึกษายกตัวอย่างของธุรกิจที่
ขาดจรรยาบรรณตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
พร้อมยกตัวอย่างการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
- ให้นักศึกษาแบ่งกลุม่ กลุ่มละ 5-6 คน
ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น พร้อม
ยกตัวอย่าง
- สุ่มนักศึกษาออกมานาเสนอ เปิดโอกาสให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย ถาม-ตอบ

สือ่ การสอน

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2.Power Point
3.You Tube
4.ใบงานที่ 9

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

1,2,3,4

1
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11

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
 ด้านปัญญา
 ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
บทที่ 6 หลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลการออกและเสนอขาย
ตราสารประเภทต่างๆ
- หลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการออกเสนอขายหุ้น
และหุน้ กู้
- หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์
- Learning Outcome
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 ด้านความรู้
 ด้านปัญญา
 ด้านความสัมพันธ์

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
-ทาการสรุปมโนมติ (Mind map) ลงใบงาน
ของตนเอง
4.นาความรูท้ ี่ได้ไปประยุกต์ใช้ โดยไปเขียน
บันทึกลงใน Blog ของกลุม่ พร้อมกับเตรียม
ความพร้อมบทเรียนต่อไปในคาบเรียนหน้า
1.การทดสอบก่อนเริ่มและหลังเรียน
2.บรรยาย
3.จัดกระบวนการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง (Active
Learning)
- ใบงาน ให้นักศึกษาประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์
การกากับดูแลการออกและการเสนอขาย
ตราสารประเภทต่างๆ
- ให้นักศึกษาแบ่งกลุม่ กลุ่มละ 5-6 คน
ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น พร้อม
ยกตัวอย่าง
- สุ่มนักศึกษาออกมานาเสนอ เปิดโอกาสให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย ถาม-ตอบ
-ทาการสรุปมโนมติ (Mind map) ลงใบงาน
ของตนเอง
4.นาความรูท้ ี่ได้ไปประยุกต์ใช้ โดยไปเขียน
บันทึกลงใน Blog ของกลุม่ พร้อมกับเตรียม

สือ่ การสอน

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2.Power Point
3.You Tube
4.ใบงานที่ 10

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

1,2,3,4

1
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12

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ระหว่างบุคคล

บทที่ 6 หลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลการออกและเสนอขาย
ตราสารประเภทต่างๆ (ต่อ)
- หลักเกณฑ์และขั้นตอน
การทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
- หลักเกณฑ์และขั้นตอน
การจัดตัง้ กองทุนรวมและการ
ออกเสนอขายหน่วยลงทุน
- Learning Outcome
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 ด้านความรู้
 ด้านปัญญา
 ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

ความพร้อมบทเรียนต่อไปในคาบเรียนหน้า

3

1.การทดสอบก่อนเริ่มและหลังเรียน
2.บรรยาย
3.จัดกระบวนการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง (Active
Learning)
- ใบงาน ให้นักศึกษายกตัวอย่างของธุรกิจที่
ปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ขนั้ ตอนการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์
- ให้นักศึกษาแบ่งกลุม่ กลุ่มละ 5-6 คน
ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น พร้อม
ยกตัวอย่าง
- สุ่มนักศึกษาออกมานาเสนอ เปิดโอกาสให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย ถาม-ตอบ
-ทาการสรุปมโนมติ (Mind map) ลงใบงาน
ของตนเอง
4.นาความรูท้ ี่ได้ไปประยุกต์ใช้ โดยไปเขียน
บันทึกลงใน Blog ของกลุม่ พร้อมกับเตรียม
ความพร้อมบทเรียนต่อไปในคาบเรียนหน้า

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2.Power Point
3.You Tube
4.ใบงานที่ 11

1,2,3,4

1
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13

14

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
บทที่ 7 บรรษัทภิบาล
- ความหมายและ
ความสาคัญของ
บรรษัทภิบาล
- ความแตกต่างระหว่าง
ธรรมาภิบาลกับ
บรรษัทภิบาล
- Learning Outcome
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 ด้านความรู้
 ด้านปัญญา
 ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

บทที่ 7 บรรษัทภิบาล (ต่อ)
- การกากับดูแลกิจการ
บรรษัทภิบาล

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
1.การทดสอบก่อนเริ่มและหลังเรียน
3

3

2.บรรยาย
3.จัดกระบวนการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง (Active
Learning)
- ใบงาน ให้นักศึกษาบอกถึงความแตกต่าง
ระหว่างธรรมมาภิบาลและบรรษัทภิบาล
พร้อมยกตัวอย่างของธุรกิจที่มบี รรษัทภิบาล
- ให้นักศึกษาแบ่งกลุม่ กลุ่มละ 5-6 คน
ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น พร้อม
ยกตัวอย่าง
- สุ่มนักศึกษาออกมานาเสนอ เปิดโอกาสให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย ถาม-ตอบ
-ทาการสรุปมโนมติ (Mind map) ลงใบงาน
ของตนเอง
4.นาความรูท้ ี่ได้ไปประยุกต์ใช้ โดยไปเขียน
บันทึกลงใน Blog ของกลุม่ พร้อมกับเตรียม
ความพร้อมบทเรียนต่อไปในคาบเรียนหน้า
1.การทดสอบก่อนเริ่มและหลังเรียน
2.บรรยาย
3.จัดกระบวนการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง (Active
Learning)

สือ่ การสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2.Power Point
3.You Tube
4.ใบงานที่ 12

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2.Power Point
3.You Tube

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)
1,2,3,4
1

1,2,3,4

1
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15

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- แนวทางปฏิบัติในการ
กากับดูแลกิจการ
บรรษัทภิบาล
- Learning Outcome
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 ด้านความรู้
 ด้านปัญญา
 ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

บทที่ 7 บรรษัทภิบาล (ต่อ)
- ตัวอย่างของ
บรรษัทภิบาลของ
สถาบันการเงิน
- ลักษณะบรรษัทภิ
บาลที่ดแี ละไม่ดี
- Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

- ใบงาน ให้นักศึกษายกตัวอย่างของบรรษท 4.ใบงานที่ 13
ภิบาลในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย
- ให้นักศึกษาแบ่งกลุม่ กลุ่มละ 5-6 คน
ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น พร้อม
ยกตัวอย่าง
- สุ่มนักศึกษาออกมานาเสนอ เปิดโอกาสให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย ถาม-ตอบ
-ทาการสรุปมโนมติ (Mind map) ลงใบงาน
ของตนเอง
4.นาความรูท้ ี่ได้ไปประยุกต์ใช้ โดยไปเขียน
บันทึกลงใน Blog ของกลุม่ พร้อมกับเตรียม
ความพร้อมบทเรียนต่อไปในคาบเรียนหน้า

3

1.การทดสอบก่อนเริ่มและหลังเรียน
2.บรรยาย
3.จัดกระบวนการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง (Active
Learning)
- ใบงาน ให้นักศึกษายกตัวอย่างของธุรกิจที่
มีบรรษัทภิบาลที่ดีและไม่ดี
- ให้นักศึกษาแบ่งกลุม่ กลุ่มละ 5-6 คน
ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น พร้อม

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2.Power Point
3.You Tube
4.ใบงานที่ 14

1,2,3,4

1
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หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 ด้านความรู้
 ด้านปัญญา
 ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

จานวน
ชั่วโมง

บทที่ 8 กฏหมายเกี่ยวกับธุรกิจ
หลักทรัพย์
- การจัดตัง้ กองทุนรวม
- การเสนอขายหน่วย
ลงทุน
- การกาหนดอัตราส่วน
การลงทุน

3

- Learning Outcome
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 ด้านความรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน
ยกตัวอย่าง
- สุ่มนักศึกษาออกมานาเสนอ เปิดโอกาสให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย ถาม-ตอบ
-ทาการสรุปมโนมติ (Mind map) ลงใบงาน
ของตนเอง
4.นาความรูท้ ี่ได้ไปประยุกต์ใช้ โดยไปเขียน
บันทึกลงใน Blog ของกลุม่ พร้อมกับเตรียม
ความพร้อมบทเรียนต่อไปในคาบเรียนหน้า
1.การทดสอบก่อนเริ่มและหลังเรียน
2.บรรยาย
3.จัดกระบวนการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง (Active
Learning)
- ใบงาน ให้นักศึกษายกตัวอย่างของธุรกิจ
ดาเนินการตามกฏหมายเกี่ยวกับธุรกิจ
หลักทรัพย์
- ให้นักศึกษาแบ่งกลุม่ กลุ่มละ 5-6 คน
ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น พร้อม
ยกตัวอย่าง
- สุ่มนักศึกษาออกมานาเสนอ เปิดโอกาสให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย ถาม-ตอบ
-ทาการสรุปมโนมติ (Mind map) ลงใบงาน

สือ่ การสอน

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2.Power Point
3.You Tube
4.ใบงานที่ 15

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

1,2,3,4

1
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สัปดาห์ที่

17

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
 ด้านปัญญา
 ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

ของตนเอง
4.นาความรูท้ ี่ได้ไปประยุกต์ใช้ โดยไปเขียน
บันทึกลงใน Blog ของกลุม่ พร้อมกับเตรียม
ความพร้อมบทเรียนต่อไปในคาบเรียนหน้า

สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
ที่

วิธีการประเมิน

1

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
2.1.1, 3.1.1, 4.1.1, 5.1.3

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

2

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
2.1.1, 3.1.1, 4.1.1, 5.1.3

3

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
2.1.1, 3.1.1, 4.1.1, 5.1.3

วิเคราะห์กรณีศึกษา
ค้นคว้าแล้วนาเสนอ
การทางานกลุ่ม /
เดี่ยว
การเข้
้นเรียน ่ม
การอภิาปชัรายกลุ
การมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชัน้ เรียน

สัปดาห์ ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

7
17

30%
40%

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
นิศานาถ มั่งศิริ. (2559). จรรยาบรรณวิชาชีพทางการเงิน. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์
กราฟฟิคไซท์ มสด.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. แนวทางปฏิบัติสาหรับผูท้ าหน้าที่ตดิ ต่อกับผูล้ งทุน, กรุงเทพฯ,
2555, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- งานวิจัยในชั้นเรียน
- ข้อเสนอแนะผ่านอีเมล์ ที่อาจารย์ผู้สอนให้สาหรับเป็นการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลักจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- วิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจาการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่นื หรือ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษาโดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดรายวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ
4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรูน้ กี้ ับ
ปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือสถาบันการเงินต่างๆ
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