รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2/2561

รหัสวิชา 3633303 ชื่อรายวิชา

(ภาษาไทย) การลงทุนในตราสารอนุพันธ์
(ภาษาอังกฤษ) Derivative Investments

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ดร.วรรณจันทร์ สิงห์จาวลา

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 22 พ.ย. 61)

คานา
ในการจั ด ท า มคอ.3 ในครั้ ง นี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ช า 3633303 การลงทุ น ในตราสารอนุ พั น ธ์
(Derivatives Investment) เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาลักษณะสาคัญของอนุพันธ์ประเภทต่างๆ สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ฟอร์เวิร์ด (Forward Contracts) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฟิวเจอร์ส (Future Contracts) ออปชั่น
(Options) วอร์ แรนท์ (Warrants) และสวอป (SWAP) ประโยชน์ของอนุ พัน ธ์ ธุรกรรมอนุพั นธ์ ตราสาร
อนุพันธ์ที่มีการทาธุรกรรมในประเทศไทย ตลาดตราสารอนุพันธ์ ผลตอบแทน และความเสี่ยงจากการลงทุน
ในตราสารอนุพันธ์

ผู้จัดทา
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
10
20
21
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3633303

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การลงทุนในตราสารอนุพันธ์
(ภาษาอังกฤษ) Derivative Investments

2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
3.2 ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ดร.วรรณจันทร์ สิงห์จาวลา
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันทีจ่ ดั ทา
22 พฤศจิกายน 2560
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด 22 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงลักษณะสาคัญของอนุพัน ธ์ประเภทต่างๆ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฟอร์
เวิร์ด (Forward Contracts) สัญ ญาซื้อขายล่ วงหน้า ฟิวเจอร์ส (Future Contracts) ออปชั่น (Options)
วอร์แรนท์ (Warrants) และสวอป (SWAP)
2. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงประโยชน์ของอนุพันธ์ ผลตอบแทน และความเสี่ยงจากการลงทุนในตรา
สารอนุพันธ์
3.เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงธุรกรรมอนุพันธ์ ตราสารอนุพันธ์ที่มีการทาธุรกรรมในประเทศไทย ตลาด
ตราสารอนุพันธ์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีฐานความรู้ที่เป็นรูปธรรมในการศึกษาวิชาการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
2.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในศาสตร์ทางด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น อาทิ ในเรื่องของลักษณะสาคัญ
ของอนุพันธ์ประเภทต่างๆ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฟอร์เวิร์ด (Forward Contracts) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ฟิวเจอร์ส (Future Contracts) ออปชั่น (Options) วอร์แรนท์ (Warrants) และสวอป (SWAP) ประโยชน์
ของอนุพันธ์ ธุรกรรมอนุพันธ์ ตราสารอนุพันธ์ที่มีการทาธุรกรรมในประเทศไทย ตลาดตราสารอนุพันธ์
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ มาใช้ในการวิเคราะห์ ถึงผลตอบแทน และความ
เสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ลักษณะสาคัญของอนุพันธ์ประเภทต่างๆ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฟอร์เวิร์ด (Forward Contracts)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฟิวเจอร์ส (Future Contracts) ออปชั่น (Options) วอร์แรนท์ (Warrants) และส
วอป (SWAP) ประโยชน์ของอนุ พันธ์ ธุรกรรมอนุพันธ์ ตราสารอนุพันธ์ที่มีการทาธุรกรรมในประเทศไทย
ตลาดตราสารอนุพันธ์ ผลตอบแทน และความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
The important characteristics of various derivatives, forward contracts, future
contracts, options, warrants, and SWAP, benefits of various derivatives, derivative
transactions, types of derivatives traded in Thailand, risk and return on investing in
derivatives.
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
สอนเสริมเพื่ อทดแทนคาบเรียนที่ไม่ ไม่มฝี ึกปฏิบัติ
สามารถท าการสอนได้ หรื อ ตามที่
ผู้ เรี ย นร้ อ งขอ เพื่ อ ทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

การศึกษาด้วยตนเอง
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจ ทางค่านิยม ความรู้สึก
ของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก เป็นต้น
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
2. มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสร้างภูมิคุ้มกัน
3. มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
4. มีจิตสานึกและมีมโนธรรมที่แยกแยะความถูกต้อง ความดีและความชั่ว
1.2 วิธีการสอน
1. ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นให้เข้าชั้นเรียน และแต่งกายให้เหมาะสมตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่มเพื่อมุ่งเน้นการทางานแบบมีส่วนร่วมและมีความตรง
ต่อเวลา
3. ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย โดยเน้นให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ ทั้ง
ต่อตน ต่อผู้อื่น ไม่ทาการคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของ
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
1.3 วิธีการประเมินผล
1. มี ค วามพร้ อ มเพรี ย งและความตรงต่ อ เวลาในการเข้ า ชั้ น เรี ย นพร้ อ มทั้ ง ส่ งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่ผู้สอนกาหนด
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2. การแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. การน าเสนอผลงานที่ ได้ รับ มอบหมายและการตอบข้อซั กถามหน้ าชั้ นเรีย นพร้อมทั้ งอ้างอิ ง
แหล่งที่มาของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ทตี่ ้องได้รับ
1.มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเรียนด้าน
การเงิน
2.มีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การผลิต และการ
ดาเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
3.มีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงินในสถาบัน
การเงิน ธุรกิจกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจหลักทรัพย์
4.มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการเงิน รวมทั้งมีความเข้าใจใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
2.2 วิธีการสอน
1. สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี
เทคนิค และวิธีการวิเคราะห์ทางการเงินของธุรกิจ
2. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาทาการศึกษาและปฎิบัตจริงในการนาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้การซึ กา
ปฏิบัติ
2.3 การประเมินผล
1. สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบอัตนัย
2. การนาเสนองานหน้าชั้นเรียนพร้อมตอบข้อซักถาม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1.สามารถสืบค้น จาแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
2.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดแนวทางในการประกอบอาชีพด้านการเงิน
3.สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็ นผลจาก
ทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
3.2 วิธีการสอน
1. สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี
เทคนิค และวิธีการวิเคราะห์ทางการเงินของธุรกิจ
2. บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาทาการศึกษาและปฎิบัติจริงในการนาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้การซึกา
ปฏิบัติ
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4. เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ในศาสตร์วิชาชีพทางด้านการประกันภัยมาให้ความรู้เพิ่มเติมกับผู้เรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
1. กาหนดให้นักศึกษามีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมภายนอกห้องเรียนผ่านงานที่ได้รับมอบหมาย
2. กาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต/ตัวแทนประกันภัย
3. กาหนดให้นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 50 จากผู้เข้าสอบทั้งหมดได้รับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต/
ตัวแทนประกันภัย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1.สามารถการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น
2.สามารถทางานเป็นกลุ่ม และแสดงภาวะผู้นาผู้ตามได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ
3.สามารถแสดงความคิดเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ นั กศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆ
ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น ทางหนั งสื อ พิ ม พ์ สิ่ ง พิ ม พ์ ท างธุ ร กิ จ ทางเว็ ป ไซด์ ห รื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วมาจัดทาเป็นรายงานโดยจัดทาเป็นรายงานกลุ่ม และให้นาส่งใน 1 สัปดาห์หลังจากวันที่
เรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
1. งานที่ได้รับ มอบหมาย มีการตรวจให้ คะแนน และมีข้อเสนอแนะทุกครั้ง พร้อมทั้งส่งคืนให้
นักศึกษาได้ทาการแก้ไขในครั้งต่อไป เป็นการทาสอบความตรงต่อเวลา ความซื่อสั ตย์ ซื่อตรงต่อหน้าที่
ความเพียรพยายาม และมีจิตสานักแยกแยะความถูกต้องได้
2. ประเมินจากพฤติกรรม และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1.สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจทางธุรกิจ
2.สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงาน
และการนาเสนอด้วยวาจา
4.ความสามารถนาเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดาเนินงานและทราบถึง
ข้อจากัดของเทคโนโลยี
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูล จากสื่อ
ต่างๆข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ ทางเว็ปไซด์ หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วมาจัดทาเป็นรายงานโดยจัดทาเป็นรายงานกลุ่ม และให้นาส่งใน 1 สัปดาห์หลังจากวันที่
เรียน
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 22 พ.ย. 61)
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากงานที่นาเสนอในแต่ละสัปดาห์ โดยดูจากเทคนิควิธีการนาเสนอทั้งในรูปแบบการ
เขียนรายงาน
2. ประเมินจากพฤติกรรม และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
หัวข้อการสอน
3
1.ข้อตกลงเบื้ องต้น เกี่ ย วกับ กฎระเบีย บใน
การเรียนการสอนและเกณฑ์การให้คะแนน
แนะนารายวิชา วิธีการเรียนการสอน การ
2.แนะนาวิธีการเรียนการสอนและอธิบ าย
วัดผลและการประเมินผล รวมถึงการทา
เนื้ อหารายวิ ช าจุ ด ประสงค์ และเป้ า หมาย
ข้อสอบ
ข อ งร า ย วิ ช า เก ณ ฑ์ ก า ร วั ด ผ ล แ ล ะ
Learning Outcome
ประเมินผล แนะนาหนังสือเรียน และ เวป
1.1.1 มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ซื่ อ ตรงต่ อ
ไซด์ เพิ่มเติม
หน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอา

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

1. เอกสารและตารา

ข้อ 1

หลัก
2. Power Point
Slides

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา

เปรียบผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยรวม
1.1.3 มี ความเคารพต่อ กฎ ระเบี ย บ และ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม
1.1.4 มี จิ ต ส ำนึ ก และมโนธรรมที่ จ ะ
แยกแยะควำมถู ก ต้ อ ง ควำมดี และ
ควำมชั่ว
2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญ
ของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับ
การเรียนทางด้านการเงิน
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่
2

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
หัวข้อการสอน

ตราสารอนุพันธ์และตลาดอนุพันธ์ (1)

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
ชั่วโมง
3
1.เข้ า สู่ บ ทน า บรรยายเนื้ อ หาโดยใช้ 1. เอกสารและ

Learning Outcome

2.1.1 มี ค วามรู้ ความเข้าใจในสาระส าคั ญ
ของศาสตร์ ที่เป็ น พื้ น ฐานที่ จ าเป็ นส าหรับ
การเรียนทางด้านการเงิน
2.1.2 มี ความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคั ญ
ของศาสตร์ ด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ การตลาด
การผลิ ต และการด าเนิ น งาน รวมทั้ ง การ
จัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
2.1.3 มี ความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคั ญ
เกี่ ย วกั บ กระบวนการปฏิ บั ติ ง านด้ า น
การเงิน ในสถาบั น การเงิน ธุร กิ จธนาคาร
พาณิชย์และธุรกิจหลักทรัพย์
3

หัวข้อการสอน

ตราสารอนุพันธ์และตลาดอนุพันธ์ (2)
Learning Outcome

3.1.1 สามารถสืบค้น จาแนก และวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและการ
ตัดสินใจอย่างเหมาะสม
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์

3

PowerPoint หรือสื่ อการเรียนการสอน
อื่นที่เหมาะสม
2.สรุป ซักถาม มอบหมายงานรายกลุ่ ม
ห รื อ รายบุ ค คล จากแบ บ ฝึ ก หั ดใน
บทเรียน

ตาราหลัก
2. Power Point
Slides
3. แบบฝึกหัด

1.บรรยายเนื้ อ หาโดยใช้ PowerPoint
หรือสื่อการเรียนการสอนอื่นที่เหมาะสม
2.สรุป ซักถาม มอบหมายงานรายกลุ่ ม
หรื อ รายบุ ค คล และฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นได้ คิ ด
วิ เคราะห์ จ ากแบบฝึ ก หั ด เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
ทบทวนความเข้าใจ

1. เอกสารและ
ตาราหลัก
2. Power Point
Slides
3. แบบฝึกหัด

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

ข้อ 1, 2, 3

ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา

ข้อ 1, 2, 3

ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

3

1.บรรยายเนื้ อ หาโดยใช้ PowerPoint
หรือสื่อการเรียนการสอนอื่นที่เหมาะสม
2.สรุป ซักถาม มอบหมายงานรายกลุ่ ม
หรื อ รายบุ ค คล และฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นได้ คิ ด
วิ เคราะห์ จ ากแบบฝึ ก หั ด เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
ทบทวนความเข้าใจ

1. เอกสารและ
ตาราหลัก
2. Power Point
Slides
3. แบบฝึกหัด

ข้อ 1, 2, 3

ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา

3

1.บรรยายเนื้ อ หาโดยใช้ PowerPoint
หรือสื่อการเรียนการสอนอื่นที่เหมาะสม
2.สรุป ซักถาม มอบหมายงานรายกลุ่ ม
หรื อ รายบุ ค คล และฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นได้ คิ ด
วิ เคราะห์ จ ากแบบฝึ ก หั ด เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
ทบทวนความเข้าใจ

1. เอกสารและ
ตาราหลัก
2. Power Point
Slides
3. แบบฝึกหัด

ข้อ 1, 2, 3

ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา

สถิติและการวิเคราะห์ เชิงปริมาณมาใช้ใน
การวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
4

หัวข้อการสอน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟอร์เวิร์ดและตลาด
ฟอร์เวิร์ด (1)
Learning Outcome

3.1.1 สามารถสืบค้น จาแนก และวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและการ
ตัดสินใจอย่างเหมาะสม
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิต ศาสตร์
สถิติและการวิเคราะห์ เชิงปริมาณมาใช้ใน
การวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
5

หัวข้อการสอน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟอร์เวิร์ดและตลาด
ฟอร์เวิร์ด (2)
Learning Outcome

3.1.2 มี ความคิด ริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ต่อ ยอด
กรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้
ในสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาและประสบการณ์
เพื่อให้เกิดแนวทางในการประกอบวิชาชีพ
ด้านการเงิน

12

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
6

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
หัวข้อการสอน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์สและตลาด
ฟิวเจอร์ส (1)

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
ชั่วโมง
3
1.บรรยายเนื้ อ หาโดยใช้ PowerPoint 1. เอกสารและ

Learning Outcome

3.1.1 สามารถสืบค้น จาแนก และวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและการ
ตัดสินใจอย่างเหมาะสม
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์
สถิติและการวิเคราะห์ เชิงปริมาณมาใช้ใน
การวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
7

หัวข้อการสอน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้ าฟิวเจอร์สและตลาด
ฟิวเจอร์ส (2)
Learning Outcome

3.1.3 สามารถคิ ด ค้ น ท างเลื อ กให ม่ ๆ
รวมทั้ ง สามารถวิ เคราะห์ ท างเลื อ กและ
ผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบ
ด้ า นมี ค วามกล้ า ในการตั ด สิ น ใจเลื อ ก
ทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์
สถิติและการวิเคราะห์ เชิงปริมาณมาใช้ใน

3

หรือสื่อการเรียนการสอนอื่นที่เหมาะสม
2.สรุป ซักถาม มอบหมายงานรายกลุ่ ม
หรื อ รายบุ ค คล และฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นได้ คิ ด
วิเคราะห์ จากการทาแบบฝึกหัด เพิ่มเติม
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ

ตาราหลัก
2. Power Point
Slides
3. แบบฝึกหัด

1.บรรยายเนื้ อ หาโดยใช้ PowerPoint
หรือสื่อการเรียนการสอนอื่นที่เหมาะสม
2.สรุป ซักถาม มอบหมายงานรายกลุ่ ม
หรื อ รายบุ ค คล และฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นได้ คิ ด
วิ เคราะห์ จ ากการท าแบบฝึ ก หั ด หรื อ
แบบทดสอบเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจ

1. เอกสารและ
ตาราหลัก
2. Power Point
Slides
3. แบบฝึกหัด
4. แบบทดสอบ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

ข้อ 1, 2, 3

ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา

ข้อ 1, 2, 3

ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา

13

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

3

1.บรรยายเนื้ อ หาโดยใช้ PowerPoint
หรือสื่อการเรียนการสอนอื่นที่เหมาะสม
2.สรุป ซักถาม มอบหมายงานรายกลุ่ ม
หรื อ รายบุ ค คล และฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นได้ คิ ด
วิเคราะห์ จากการทาแบบฝึกหัด เพิ่มเติม
เพื่อเสริมสร้างและทบทวนความเข้าใจ

1. เอกสารและ
ตาราหลัก
2. Power Point
Slides
3. แบบฝึกหัด

ข้อ 1, 2, 3

ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา

3

1.บรรยายเนื้ อ หาโดยใช้ PowerPoint
หรือสื่อการเรียนการสอนอื่นที่เหมาะสม
2.สรุป ซักถาม มอบหมายงานรายกลุ่ ม
หรื อ รายบุ ค คล และฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นได้ คิ ด
วิ เคราะห์ จ ากการท าแบบฝึ ก หั ด หรื อ
แบบทดสอบเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจ

1. เอกสารและ
ตาราหลัก
2. Power Point
Slides
3. แบบฝึกหัด
4. แบบทดสอบ

ข้อ 1, 2, 3

ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา

การวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
8

หัวข้อการสอน

ออปชันและตลาดออปชัน (1)
Learning Outcome

3.1.1 สามารถสืบค้น จาแนก และวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและการ
ตัดสินใจอย่างเหมาะสม
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์
สถิติและการวิเคราะห์ เชิงปริมาณมาใช้ใน
การวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
9

หัวข้อการสอน

ออปชันและตลาดออปชัน (2)
Learning Outcome

3.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอด
กรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์
เพื่อให้เกิดแนวทางในการประกอบวิชาชีพ
ด้านการเงิน
3.1.3 สามารถคิ ด ค้ น ท างเลื อ กให ม่ ๆ
รวมทั้ ง สามารถวิ เคราะห์ ท างเลื อ กและ

14

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

3

1.บรรยายเนื้ อ หาโดยใช้ PowerPoint
หรือสื่อการเรียนการสอนอื่นที่เหมาะสม
2.สรุป ซักถาม มอบหมายงานรายกลุ่ ม
หรื อ รายบุ ค คล และฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นได้ คิ ด
วิเคราะห์ จากการทาแบบฝึกหัด เพิ่มเติม
เพื่อเสริมสร้างและทบทวนความเข้าใจ

1. เอกสารและ
ตาราหลัก
2. Power Point
Slides
3. แบบฝึกหัด

ข้อ 1, 2, 3

ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา

3

1.บรรยายเนื้ อ หาโดยใช้ PowerPoint
หรือสื่อการเรียนการสอนอื่นที่เหมาะสม
2.สรุป ซักถาม มอบหมายงานรายกลุ่ ม
หรื อ รายบุ ค คล และฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นได้ คิ ด
วิเคราะห์ จากการทาแบบฝึกหัด เพิ่มเติม
เพื่อเสริมสร้างและทบทวนความเข้าใจ

1. เอกสารและ
ตาราหลัก
2. Power Point
Slides
3. แบบฝึกหัด

ข้อ 1, 2, 3

ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา

ผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลื อกอย่างรอบ
ด้ า นมี ค วามกล้ า ในการตั ด สิ น ใจเลื อ ก
ทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
10

หัวข้อการสอน

ออปชันและตลาดออปชัน (3)
Learning Outcome

3.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอด
กรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์
เพื่อให้เกิดแนวทางในการประกอบวิชาชีพ
ด้านการเงิน
3.1.3 สามารถคิ ด ค้ น ท างเลื อ กให ม่ ๆ
รวมทั้ ง สามารถวิ เคราะห์ ท างเลื อ กและ
ผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบ
ด้ า นมี ค วามกล้ า ในการตั ด สิ น ใจเลื อ ก
ทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
11

หัวข้อการสอน

วอร์แรนท์ (Warrants)
Learning Outcome

2.1.1 มี ค วามรู้ ความเข้าใจในสาระส าคั ญ
ของศาสตร์ ที่เป็ น พื้ น ฐานที่ จ าเป็ นส าหรับ
การเรียนทางด้านการเงิน

15

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1.บรรยายเนื้ อ หาโดยใช้ PowerPoint
หรือสื่อการเรียนการสอนอื่นที่เหมาะสม
2.สรุป ซักถาม มอบหมายงานรายกลุ่ ม
หรื อ รายบุ ค คล และฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นได้ คิ ด
วิเคราะห์ จากการทาแบบฝึกหัด เพิ่มเติม
เพื่อเสริมสร้างและทบทวนความเข้าใจ

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

2.1.2 มี ความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคั ญ
ของศาสตร์ ด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ การตลาด
การผลิ ต และการด าเนิ น งาน รวมทั้ ง การ
จัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
2.1.3 มี ความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคั ญ
เกี่ ย วกั บ กระบวนการปฏิ บั ติ ง านด้ า น
การเงิน ในสถาบั น การเงิน ธุร กิ จธนาคาร
พาณิชย์และธุรกิจหลักทรัพย์
12

หัวข้อการสอน

สัญญาสวอปและตลาดสวอป (1)
Learning Outcome

2.1.1 มี ค วามรู้ ความเข้าใจในสาระส าคั ญ
ของศาสตร์ ที่เป็ น พื้ น ฐานที่ จ าเป็ นส าหรับ
การเรียนทางด้านการเงิน
2.1.2 มี ความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคั ญ
ของศาสตร์ ด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ การตลาด
การผลิ ต และการด าเนิ น งาน รวมทั้ ง การ
จัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
2.1.3 มี ความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคั ญ
เกี่ ย วกั บ กระบวนการปฏิ บั ติ ง านด้ า น
การเงิน ในสถาบั น การเงิน ธุร กิ จธนาคาร
พาณิชย์และธุรกิจหลักทรัพย์

1. เอกสารและ
ตาราหลัก
2. Power Point
Slides
3. แบบฝึกหัด

ข้อ 1, 2, 3

ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา

16

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
13

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
หัวข้อการสอน
3
1.บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
สัญญาสวอปและตลาดสวอป (2)
เรียนรู้
Learning Outcome
2.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มนาเสนอรายงานหน้า
3.1.1 สามารถสืบค้น จาแนก และวิเคราะห์
ชั้นเรียน
ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็น
3. กรณีศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การ
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและการ
เปิ ด รับ ความเสี่ ย งจากการท าธุรกรรมจาก
ตัดสินใจอย่างเหมาะสม
การดาเนินงาน
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

1. เอกสารและ
ตาราหลัก
2. Power Point
Slides
3. แบบฝึกหัด

ข้อ 1, 2, 3

ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา

Power Point Slides

ข้อ 1, 2, 3

ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา

สถิติและการวิเคราะห์ เชิงปริมาณมาใช้ใน
การวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
14

หัวข้อการสอน

นักศึกษานาเสนองาน
Learning Outcome

3

เป็นการนาเสนองานรายกลุ่ม

4.1.1 สามารถป ระสาน งาน มี มนุ ษ ย์
สัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น
4.1.2 สามารถทางานเป็ น กลุ่ม และแสดง
ภาวะผู้ น าผู้ ต ามได้ อ ย่ า งเหมาะสมและมี
ความรับผิดชอบ
4.1.3 สามารถแสดงความคิ ด ริ เ ริ่ ม และ
ความคิ ด เห็ น ที่ มี ค วามแตกต่ า งอย่ า ง
สร้างสรรค์
5.1.2ส าม ารถ สื่ อ ส ารภ าษ าไท ย แ ล ะ
17

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

15

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้าง
ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการ
เขียนรายงานและการนาเสนอด้วยวาจา
5.1.4 ความสามารถน าเทคโนโลยี ไปเป็ น
เครื่องมือในการสนับสนุนในการดาเนินงาน
และทราบถึงข้อจากัดของเทคโนโลยี
สรุปเนื้อหาทั้งหมด
Learning Outcome

3.1.1 สามารถสืบค้น จาแนก และวิเคราะห์
ข้ อ มู ล เพื่ อให้ ไ ด้ ซึ่ ง สารสนเท ศที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาและการ
ตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3.1.2 มี ความคิด ริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ต่อ ยอด
กรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้
ในสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาและประสบการณ์
เพื่อให้เกิดแนวทางในการประกอบวิชาชีพ
ด้านการเงิน
3.1.3 ส ามารถคิ ด ค้ น ท างเลื อ กให ม่ ๆ
รวมทั้ ง สามารถวิ เคราะห์ ท างเลื อ กและ
ผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบ
ด้ า นมี ค วามกล้ า ในการตั ด สิ น ใจเลื อ ก

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1.สรุป และ ทบทวนเนื้อหาต่างๆที่
บรรยายมาทั้งหมดโดยใช้ PowerPoint
หรือสื่อการเรียนการสอนอื่นที่เหมาะสม
2. ให้ ผู้ เ รี ย น ได้ ท บ ท วน จากการท า
แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบเพิ่มเติม

สื่อการสอน

1. เอกสารและ
ตาราหลัก
2. Power Point
Slides
3. แบบฝึกหัด
4. แบบทดสอบ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ข้อ 1, 2, 3

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา

18

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

ทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์

19

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ที่ได้
การเข้า
เรียนและ
การมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
ต่างๆในชั้น
เรียน
งานเดี่ยวที่
ได้รับ
มอบหมาย/
การทดสอบ
ย่อย
งานกลุ่มที่
ได้รับ
มอบหมาย

สอบปลาย
ภาค

วิธีการประเมิน

(ระบุข้อ)
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, สังเกตจากการเข้าเรียน ตรงต่อเวลา การ
3.1.2,
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน
4.1.1, 4.1.3,
5.1.2, 5.1.3

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4,
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4,
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
5.1.1, 5.1.3
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4,
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4,
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,
5.1.4
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4,
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4,
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
5.1.1

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15
5%

-ประเมินจากการส่งงานตรงเวลาและ
คุณภาพงาน
-ประเมินจากคะแนนที่ได้จากการสอบ

1-15

35%

-ประเมินจากการส่งงานตรงเวลา
-ประเมินจากเนื้อหาและคุณภาพงาน
-ประเมินจากการนาเสนองาน

1-15

20%

-ประเมินจากคะแนนที่ได้จากการสอบ
ปลายภาค

16

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ โดย ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนา
ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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มคอ. 3
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Chance, D.M., 2004, Introduction to Derivatives and Risk Management, 6th ed, SouthWestern, Ohio.
Dubofsky, D.A., 1992, Options and Financial Futures: Valuation and Uses, McGraw-Hill,
New York.
Hull, J.C., 2005, Fundamentals of Futures and Options Markets, 5th ed., Prentice Hall,
New Jersey.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
- หนังสือทุกเล่มที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.set.or.th

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การฝึกทักษะเพื่อดูพฤติกรรมตอบสนองของผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการสอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- ผู้ประสานงานรายวิชาและคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจาก มคอ.5 เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน
- ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนและการบูรณาการความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิช า ตรวจสอบผลการประเมิน การเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้ เรียน วิธีการให้ คะแนนสอบ และการให้ คะแนนตาม
ข้อกาหนดการวัดและประเมินผลประจารายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผล
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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