FM – 12 – 03 (2559)
(เริ่มประยุกต์ใช้วันที่ 1 เมษายน 2559)

บันทึกข้อความ
หน่วยงาน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 043-721193
ที่ ศธ 0530.10/
วันที่ 3 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการลงทุนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา
2561
เรียน คณบดี
ด้วยภาควิชาบริหารการเงิน คณะการบัญชีและการจัดการ จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การลงทุนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง SBB801
คณะการบัญชีและการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากตัวแทน
บริษัทโบรคเกอร์ GKFX broker ซึ่งบริษัท Forex ชั้นนํา อันจะทําให้นิสติ มีความรู้ความสามารถในการลงทุนใน
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ภาควิชาบริหาร
การเงิน จึงใคร่ของบประมาณในการจัดโครงการดังกล่าว จํานวนเงิน 54,720 บาท (ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบ
บาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาอนุมตั ิ

(ดร.ศตคุณ แก้วมุงคุณ)
ประธานโครงการ

1. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการลงทุนในตลาดอัตราแลกเปลีย่ น ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
2.1 อาจารย์ ดร.ศตคุณ แก้วมุงคุณ
2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์
2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์ แสงมหาชัย
2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภัสสร วารีศรี
2.5 อาจารย์ ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย
2.6 อาจารย์ ดร.ชุติญา คันธพนิต
2.7 อาจารย์ ดร.ชินภัทร คันธพนิต
3. สถานภาพของโครงการ :

ประธานโครงการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

[ ] โครงการใหม่
[] โครงการปกติ
[ ] โครงการต่อเนื่อง…….ระบุชื่อโครงการเดิม…………

4. การบูรณาการโครงการกับ
[] การจัดการเรียนการสอน ระบุ
[] การปรับปรุงรายวิชา หลักการลงทุน หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต
[ ] การเปิดรายวิชาใหม่ .................................................. หลักสูตร....................................
[ ] การต่อยอดสู่หนังสือ/ตํารา ........................................ หลักสูตร....................................
[ ] ในรายวิชา ......................... หลักสูตร.........................ภาคการศึกษา...........................
[ ] อื่นๆ .................................................................................
[ ] การวิจัย ระบุโครงการวิจัย..................................................................................................
[ ] การปฏิบัติงาน (กรณีที่ไม่ได้รับผิดชอบสอน/วิจัย) ................................................................
[ ] อื่นๆ ระบุ..............................................................................................................................
5. หลักการและเหตุผล
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตสาขาวิชา
การบริหารการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานิสิตให้เป็นนักการเงิน นักการธนาคาร และ
ผู้บริหาร ที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณภาพควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรม อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนแต่เพียงอย่างเดียวนั้น อาจไม่เพียงพอต่อการพัฒนานิสิตให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ดังนั้น
การให้ความรู้โดยบริษัท GKFX ซึ่งเป็นบริษัท Broker ที่มีประสบการณ์และความชํานาญ เกี่ยวกับการ Trade
เงินตรา หรือ Forex จะทําให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยนอย่างถูกต้องและมี
ประสิท ธิภ าพ ด้วยเหตุ นี้สาขาวิชาบริหารการเงิน จึงได้จัดโครงการเชิงปฏิบัติการการลงทุ นในตลาดอัตรา
แลกเปลี่ยนภายในสาขาบริหารการเงินขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นิสิต รวมถึงให้นิสิตมีความเข้าใจใน
แนวทางการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม รวมถึ ง ได้ รั บ ประสบการณ์ ต รงจากผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในตลาดอั ต รา
แลกเปลี่ยนจริง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งนิสิตทั้งในด้านการดําเนินงานและการดําเนินชีวิตในอนาคต

6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากตัวแทนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนจริง รวมถึงเรียนรู้
เกี่ยวกั บ กิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ งานในหน้ าที่ ข องวิชาการลงทุ น อั ตราแลกเปลี่ยน อัน เป็ น แขนงวิช าหนึ่ งใน
ภาควิชาการเงิน
6.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการความคิดในการเชื่อมโยงภาคทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติ
6.3 เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์และเกิดวิสัยทัศน์ในการบริหารในด้านต่าง ๆ
6.4 เพื่อให้นิสิตเข้าใจแนวทางการประกอบอาชีพในด้านการเงินและจรรยาบรรณในวิชาชีพการเงิน
6.5 เพื่อให้นิสิตได้เห็นและเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
7.1 เชิงปริมาณ
[  ] นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80%
กรณีโครงการต่อเนื่อง
[ ] นําผลการประเมินครั้งก่อนมาปรับปรุงการจัดการกิจกรรมอย่างไร
7.2 เชิงคุณภาพ (ถ้ามี)
[ ] มีการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น การต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ ตํารา
หรืองานวิจัย ขยายผลไปสู่การปรับปรุงรายวิชา หรือการนําไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่
[] มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคณะการบัญชีและการจัดการ
[ ] มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
[ ] สามารถนําส่งประกวดแข่งขันในระดับนานาชาติหรือนานาชาติ
8. จํานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ / กลุ่มเป้าหมาย
8.1 นิสิตสาขาวิชาการบริหารการเงิน
8.2 อาจารย์และเจ้าหน้าที่
รวม

จํานวน
จํานวน

250
9
259

คน
คน
คน

9. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง SBB801 คณะการบัญชีและการจัดการ
10. รายละเอียดโครงการ (วิธีการดําเนินงาน)
1. ประชุม เตรียมการ กําหนดวันเวลา
2. เสนอโครงการขออนุมัติต่อคณบดี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. ดําเนินตามโครงการ
4. ประเมินผล
5. รายงานผลการดําเนินงาน

กําหนดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการลงทุนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ใน วันที่ 23 ธันวาคม 2561
ณ ห้อง SBB 801 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

08:00 น. – 8:30 น.
08:30 น. – 9:00 น.
9:00 น. – 11:30 น.
11:30 น. – 11:45 น.
11:45 น. – 13:00 น.
13:00 น. – 14:00 น.
14:00 น. – 15:30 น.
15:30 น. – 15:45 น.
15:45 น. – 16:30 น.

ผู้เข้าฟังบรรยายลงทะเบียน ที่ห้อง SBB801 คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กล่าวต้อนรับ คณะตัวแทนและวิทยากรจากบริษทั GKFX ประเทศไทย
ประธานกล่าวเปิดงาน
บรรยาย หัวข้อ การเข้าระบบตลาดอัตราแลกเปลีย่ นคืออะไร โดยวิทยากรจาก
บริษัท GKFX ประเทศไทย
พักรับประทานอาหารว่าง
บรรยาย หัวข้อ การเข้าโปรแกรมการลงทุนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน โดย
วิทยากรจากบริษัท GKFX ประเทศไทย
พักรับประทนอาหารกลางวัน
บรรยาย หัวข้อ การใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ปจั จัยพื้นฐาน โดยวิทยากรจาก
บริษัท GKFX ประเทศไทย
พักรับประทานอาหารว่าง
บรรยาย หัวข้อ การใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ปจั จัยทางเทคนิค โดยวิทยากรจาก
บริษัท GKFX ประเทศไทย

หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

