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หมวดที�หมวดที�
1. ขอ้มลูท ั�วไป1. ขอ้มลูท ั�วไป

1.1. รหสัและชื�อรายวชิารหสัและชื�อรายวชิา

35311013531101 การเงนิธรุกจิการเงนิธรุกจิ
Business FinanceBusiness Finance

2.2. จาํนวนหนว่ยกติจาํนวนหนว่ยกติ

3(3-0-6)  3(3-0-6)  

จํานวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฎบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง)จํานวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฎบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง)

3.3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิาหลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

หมวดวชิาแกนบรหิารธรุกจิ หลักสตูรหมวดวชิาแกนบรหิารธรุกจิ หลักสตูร
พ.ศ.2554พ.ศ.2554

4.4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา

อาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูส้อน

กลุม่ 59/73 อาจารย์ ธนาธปิ พัวพรกลุม่ 59/73 อาจารย์ ธนาธปิ พัวพร
พงษ์พงษ์

กลุม่ 59/74 อาจารย์ ธนาธปิ พัวพรกลุม่ 59/74 อาจารย์ ธนาธปิ พัวพร
พงษ์พงษ์

กลุม่ 59/75 อาจารย์ ปิยะดา คมัภริากลุม่ 59/75 อาจารย์ ปิยะดา คมัภริา
นนท์นนท์
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5.5. ภาคการศกึษา/ชั�นปีที�เรยีนภาคการศกึษา/ชั�นปีที�เรยีน

ภาคการศกึษาที� 1 ปีการศกึษาที�ภาคการศกึษาที� 1 ปีการศกึษาที�
25612561

6.6. รายวชิาที�ตอ้งเรยีนมากอ่นรายวชิาที�ตอ้งเรยีนมากอ่น
(Pre-requisite) (ถา้ม)ี(Pre-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ีไมม่ี

7.7. รายวชิาที�ตอ้งเรยีนพรอ้มกนัรายวชิาที�ตอ้งเรยีนพรอ้มกนั
(Co-requisite) (ถา้ม)ี(Co-requisite) (ถา้ม)ี

3521101  3521101  

หลักการบญัชชีั �นตน้ 1 จํานวนหน่วยกติ 3(2-2-5), 3521103  หลักการบญัชชีั �นตน้ 1 จํานวนหน่วยกติ 3(2-2-5), 3521103  

หลักการบญัชชีั �นตน้สําหรับนักบญัชี จํานวนหน่วยกติหลักการบญัชชีั �นตน้สําหรับนักบญัชี จํานวนหน่วยกติ
3(2-2-5)3(2-2-5)

8.8. สถานที�เรยีนสถานที�เรยีน

คณะวทิยาการจัดการคณะวทิยาการจัดการ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐมมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

9.9. วนัที�จดัทําหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ั�งลา่สดุวนัที�จดัทําหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ั�งลา่สดุ

หมวดที�หมวดที�
2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1.1. จดุมุง่หมายของรายวชิาจดุมุง่หมายของรายวชิา

1.  1.  

เพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ ความเขา้ใจเพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ ความเขา้ใจ
บทบาทและหนา้ที�ของการบรหิารการเงนิบทบาทและหนา้ที�ของการบรหิารการเงนิ
2. เพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรู ้2. เพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรู ้
ความเขา้ใจ เกี�ยวกบัความเขา้ใจ เกี�ยวกบั
การวางแผนทางการเงนิโดยใชก้ารวเิคราะห์การวางแผนทางการเงนิโดยใชก้ารวเิคราะห์
ทางการเงนิทางการเงนิ
การวเิคราะหค์วามสมัพันธร์ะหวา่งตน้ทนุ ปรมิาณและกําไรการวเิคราะหค์วามสมัพันธร์ะหวา่งตน้ทนุ ปรมิาณและกําไร
การพยากรณ์ทางการเงนิ การบรหิารเงนิทนุหมนุเวยีนและการพยากรณ์ทางการเงนิ การบรหิารเงนิทนุหมนุเวยีนและ
งบประมาณเงนิทนุงบประมาณเงนิทนุ
3. เพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ ความเขา้ใจ3. เพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ ความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัเกี�ยวกบั
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การจัดสรรเงนิทนุและการจัดหาเงนิทนุของการจัดสรรเงนิทนุและการจัดหาเงนิทนุของ

ธรุกจิจาก แหลง่ตา่งๆที�จัดหามาไปใชใ้นการลงทนุเพื�อให ้ธรุกจิจาก แหลง่ตา่งๆที�จัดหามาไปใชใ้นการลงทนุเพื�อให ้
ไดรั้บผลตอบแทนตามที�คาดหวังไดรั้บผลตอบแทนตามที�คาดหวัง

4. เพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ ความเขา้ใจ4. เพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ ความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัธรุกจิในการเริ�มลงทนุเกี�ยวกบัธรุกจิในการเริ�มลงทนุ
การขยายกจิการการขยายกจิการ

การเพิ�มทนุและนโยบายการจัดสรรกําไรและเงนิปันผลการเพิ�มทนุและนโยบายการจัดสรรกําไรและเงนิปันผล
5.  5.  

เพื�อใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูแ้ละทฤษฎีเพื�อใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูแ้ละทฤษฎี
ที�ไดร้ับไปประยกุตใ์ชใ้นงานการเงนิอยา่งมคีณุธรรมจรยิธรรมทั 2งตอ่ตนเองและการปฏบิตังิานที�ไดร้ับไปประยกุตใ์ชใ้นงานการเงนิอยา่งมคีณุธรรมจรยิธรรมทั 2งตอ่ตนเองและการปฏบิตังิาน

2.2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิาวตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

เพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรูแ้ละเขา้ใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎทีี�เป็นพื2นฐานทางดา้นการเงนิใหด้ยี ิ�งขึ2น โดยใชก้รณีเพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรูแ้ละเขา้ใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎทีี�เป็นพื2นฐานทางดา้นการเงนิใหด้ยี ิ�งขึ2น โดยใชก้รณี
ศกึษา อภปิรายและการแลกเปลี�ยนความคดิเห็นระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีนศกึษา อภปิรายและการแลกเปลี�ยนความคดิเห็นระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน

หมวดที�หมวดที�
3. ลกัษณะและการดําเนนิการ3. ลกัษณะและการดําเนนิการ

1.1. คาํอธบิายรายวชิาคาํอธบิายรายวชิา

รายวชิาที�ตอ้งสอบผา่นมากอ่น : 3521101 หลกัการบัญชชีั 2นตน้ 1 จดุมุง่หมายและรายวชิาที�ตอ้งสอบผา่นมากอ่น : 3521101 หลกัการบัญชชีั 2นตน้ 1 จดุมุง่หมายและ
หนา้ที�การบรหิารทางการเงนิ เทคนคิการวเิคราะหท์างการเงนิ การวางแผนทางการเงนิ การหนา้ที�การบรหิารทางการเงนิ เทคนคิการวเิคราะหท์างการเงนิ การวางแผนทางการเงนิ การ
จัดการทนุหมนุเวยีน งบประมาณการลงทนุ เงนิทนุ การจัดหาเงนิทนุ ตน้ทนุและโครงสรา้งของจัดการทนุหมนุเวยีน งบประมาณการลงทนุ เงนิทนุ การจัดหาเงนิทนุ ตน้ทนุและโครงสรา้งของ
เงนิทนุ นโยบายการจัดสรรกําไรและเงนิปันผลเงนิทนุ นโยบายการจัดสรรกําไรและเงนิปันผล

2.2. จาํนวนช ั�วโมงที�ใชต้อ่ภาคการเรยีนจาํนวนช ั�วโมงที�ใชต้อ่ภาคการเรยีน --

บรรยายบรรยาย การฝึกปฏบิตั/ิงานการฝึกปฏบิตั/ิงาน
ภาคสนาม/การฝึกภาคสนาม/การฝึก

งานงาน

การศกึษาดว้ยตนเองการศกึษาดว้ยตนเอง สอนเสรมิสอนเสรมิ

45  45  

ชั�วโมงชั�วโมง
ไมม่ีไมม่ี 90  90  

ชั�วโมงชั�วโมง
ตามความตอ้งการของตามความตอ้งการของ
นักศกึษานักศกึษา

3.3.
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จาํนวนช ั�วโมงตอ่สปัดาหท์ ี�อาจารยใ์หคํ้าปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษาเป็นรายจาํนวนช ั�วโมงตอ่สปัดาหท์ ี�อาจารยใ์หคํ้าปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษาเป็นราย
บคุคลบคุคล

11

ชั�วโมง/สปัดาห์ (ในวันพธุชั�วโมง/สปัดาห์ (ในวันพธุ
ระหวา่งระหวา่งเวลาเวลา
1515..๐๐๐๐ น.-น.-

16.16.๐๐๐๐ น. น. 

หากมนัีกศกึษาแจง้ความประสงค)์หากมนัีกศกึษาแจง้ความประสงค)์

หมวดที�หมวดที�
4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1.1.
คณุธรรมคณุธรรม
จรยิธรรมจรยิธรรม

สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.มคีวามซื�อสตัยส์จุรติ มี1.มคีวามซื�อสตัยส์จุรติ มี
จรรยาบรรณและเห็นคณุคา่ในจรรยาบรรณและเห็นคณุคา่ใน
วชิาชพีวชิาชพี

1.  1.  

การบรรยายการบรรยาย
2. การใชก้รณีศกึษา2. การใชก้รณีศกึษา
(Case)(Case)

3. การฝึกปฏบิตั ิ3. การฝึกปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)

4. กจิกรรม4. กจิกรรม

1.  1.  

การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม
2.  2.  

การประเมนิกระบวนการทํางาน/การประเมนิกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากจิกรรมบทบาทในการทํากจิกรรม
3.  3.  

การประเมนิผลงาน/บทเรยีนที�การประเมนิผลงาน/บทเรยีนที�
ถอดประสบการณ์จากนักศกึษาถอดประสบการณ์จากนักศกึษา
4.  4.  

การประเมนิตนเองการประเมนิตนเอง
5. การประเมนิโดยเพื�อน(Peer  5. การประเมนิโดยเพื�อน(Peer  
assessment)assessment)

2.มคีวามรับผดิชอบ มี2.มคีวามรับผดิชอบ มี
วนัิย เคารพและสามารถปฏบิตั ิวนัิย เคารพและสามารถปฏบิตั ิ
ตามกฎระเบยีบขององคก์รและตามกฎระเบยีบขององคก์รและ
สงัคมสงัคม

1.  1.  

การบรรยายการบรรยาย
1.  1.  

การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม
2.  2.  

การประเมนิการบา้นการประเมนิการบา้น
3.  3.  

การเขา้ชั 4นเรยีน/การเขา้ร่วมการเขา้ชั 4นเรยีน/การเขา้ร่วม
กจิกรรมกจิกรรม

3.ตระหนักถงึประโยชนส์ว่นรวม3.ตระหนักถงึประโยชนส์ว่นรวม
มากกวา่ประโยชนส์ว่นตนอยา่งมากกวา่ประโยชนส์ว่นตนอยา่ง
มคีณุธรรมมคีณุธรรม

2.2. ความรู ้ความรู ้
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สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน1.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน
ทฤษฎี หลกัการ วธิกีารและนวัตทฤษฎี หลกัการ วธิกีารและนวัต
กรรมทางการเงนิกรรมทางการเงนิ

1.  1.  

การบรรยายการบรรยาย
2. การฝึกปฏบิตั ิ2. การฝึกปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)

1.  1.  

การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ยการสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย
2.  2.  

การประเมนิการบา้นการประเมนิการบา้น
3.  3.  

การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค
4.  4.  

การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค

2.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน2.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน
การวเิคราะหแ์ละประเมนิการวเิคราะหแ์ละประเมนิ
สารสนเทศทางการเงนิสารสนเทศทางการเงนิ

1.  1.  

การบรรยายการบรรยาย
2. การฝึกปฏบิตั ิ2. การฝึกปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)

1.  1.  

การประเมนิการบา้นการประเมนิการบา้น
2.  2.  

การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค
3.  3.  

การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค

3.สามารถบรูณาการความรูท้าง3.สามารถบรูณาการความรูท้าง
การเงนิและความรูใ้นศาสตรอ์ื�นการเงนิและความรูใ้นศาสตรอ์ื�น
ที�เกี�ยวขอ้งและนํามาประยกุต์ที�เกี�ยวขอ้งและนํามาประยกุต์
ใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม

1.  1.  

การอภปิรายการอภปิราย
2. การเรยีนรูผ้า่นประสบการณ์2. การเรยีนรูผ้า่นประสบการณ์
(Experiential  (Experiential  

Learning)Learning)

1.  1.  

การประเมนิกระบวนการทํางาน/การประเมนิกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากจิกรรมบทบาทในการทํากจิกรรม
2.  2.  

การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน
3.  3.  

การประเมนิการวพิากษ์/การนําการประเมนิการวพิากษ์/การนํา
เสนอผลงานเสนอผลงาน

4.สามารถตดิตามการ4.สามารถตดิตามการ
เปลี�ยน แปลงทางวชิาการและเปลี�ยน แปลงทางวชิาการและ
วชิาชพี ทั4งภาคทฤษฎแีละภาควชิาชพี ทั4งภาคทฤษฎแีละภาค
ปฏบัิตอิยา่งตอ่เนื�องปฏบัิตอิยา่งตอ่เนื�อง

1.  1.  

การอภปิรายการอภปิราย
1.  1.  

การประเมนิการวพิากษ์/การนําการประเมนิการวพิากษ์/การนํา
เสนอผลงานเสนอผลงาน

3.3. ทกัษะทางปญัญาทกัษะทางปญัญา

สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.สามารถคดิ วเิคราะหแ์ละ1.สามารถคดิ วเิคราะหแ์ละ
ประเมนิสารสนเทศไดอ้ยา่งเป็นประเมนิสารสนเทศไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ และสรา้งสรรค์ระบบ และสรา้งสรรค์

2.สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละ2.สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละ
ทักษะวชิาชพีทางการเงนิมาใช ้ทักษะวชิาชพีทางการเงนิมาใช ้
ในการแกไ้ขปัญหาตามในการแกไ้ขปัญหาตาม
สถานการณ์ไดอ้ยา่งมีสถานการณ์ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพประสทิธภิาพ

1. การสอนแบบสมัมนา1. การสอนแบบสมัมนา
(Seminar)(Seminar)

2. การศกึษาคน้ควา้โดยอสิระ2. การศกึษาคน้ควา้โดยอสิระ
(Independent  (Independent  

study)study)

3. กจิกรรม3. กจิกรรม

1.  1.  

การสอบปากเปลา่การสอบปากเปลา่
2. การสอบทักษะ2. การสอบทักษะ
3.  3.  

การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค
4.  4.  

การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค

1.  1.  

การอภปิรายการอภปิราย
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สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

3.สามารถตดิตาม ประเมนิ3.สามารถตดิตาม ประเมนิ
ผล และรายงานผลไดอ้ยา่งถกูผล และรายงานผลไดอ้ยา่งถกู
ตอ้งครบถว้นตอ้งครบถว้น

2. การใชก้รณีศกึษา2. การใชก้รณีศกึษา
(Case)(Case)

1.  1.  

การประเมนิผลงาน/บทเรยีนที#การประเมนิผลงาน/บทเรยีนที#
ถอดประสบการณ์จากนักศกึษาถอดประสบการณ์จากนักศกึษา

4.4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ

สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.สามารถปฏบิตัแิละรับผดิ1.สามารถปฏบิตัแิละรับผดิ
ชอบ งานที#ไดรั้บมอบชอบ งานที#ไดรั้บมอบ
หมายอยา่งมปีระสทิธภิาพหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ

1. การฝึกปฏบิตั ิ1. การฝึกปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)

2. การสอนโดยใชว้จัิยเป็นฐาน2. การสอนโดยใชว้จัิยเป็นฐาน
(Research-based  (Research-based  

instruction)instruction)

3. การเรยีนรูด้ว้ยการสบืคน้3. การเรยีนรูด้ว้ยการสบืคน้
(Learning to  (Learning to  

Search)Search)

1.  1.  

การสอบปากเปลา่การสอบปากเปลา่
2.  2.  

การประเมนิการวพิากษ์/การนําการประเมนิการวพิากษ์/การนํา
เสนอผลงานเสนอผลงาน
3.  3.  

การนําเสนอปากเปลา่การนําเสนอปากเปลา่

2.สามารถทํางานรว่มกบัผู ้2.สามารถทํางานรว่มกบัผู ้
อื#น และปรับตวัใหเ้ขา้กบัอื#น และปรับตวัใหเ้ขา้กบั
สถานการณ์และวฒันธรรมสถานการณ์และวฒันธรรม
องคก์รที#ปฏบิตังิานไดเ้ป็นอยา่งองคก์รที#ปฏบิตังิานไดเ้ป็นอยา่ง
ดีดี

1. การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื1. การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื
(Cooperative learning)(Cooperative learning)

2.  2.  

เพื#อนชว่ยเพื#อนเพื#อนชว่ยเพื#อน

1.  1.  

การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม
2.  2.  

การประเมนิการวพิากษ์/การนําการประเมนิการวพิากษ์/การนํา
เสนอผลงานเสนอผลงาน

3.มภีาวะผูนํ้าและมมีนุษย3.มภีาวะผูนํ้าและมมีนุษย
สมัพันธท์ี#ดกีบัผูอ้ื#นสมัพันธท์ี#ดกีบัผูอ้ื#น

1. การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื1. การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื
(Cooperative learning)(Cooperative learning)

1.  1.  

การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม

5.5.
ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข
การสื&อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศการสื&อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

1.มทัีกษะการวเิคราะหเ์ชงิ1.มทัีกษะการวเิคราะหเ์ชงิ
ปรมิาณเพื#อการตัดสนิใจทางปรมิาณเพื#อการตัดสนิใจทาง
การเงนิไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์การเงนิไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์

1. การฝึกปฏบิตั ิ1. การฝึกปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)

2. การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื2. การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื
(Cooperative  (Cooperative  

learning)learning)

1.  1.  

การสอบทักษะการสอบทักษะ
2.  2.  

การนําเสนอปากเปลา่การนําเสนอปากเปลา่

2.สามารถสื#อสารอยา่งมี2.สามารถสื#อสารอยา่งมี
ประสทิธภิาพทั6งการพดูและการประสทิธภิาพทั6งการพดูและการ
เขยีน รูจั้กใชร้ปูแบบการนําเขยีน รูจั้กใชร้ปูแบบการนํา

1. การสรปุประเด็นสําคญั1. การสรปุประเด็นสําคญั
หรอืการนําเสนอผลของการสบืหรอืการนําเสนอผลของการสบื
คน้ที#ไดรั้บมอบหมายคน้ที#ไดรั้บมอบหมาย
2.  2.  

1.  1.  

การประเมนิการวพิากษ์/การนําการประเมนิการวพิากษ์/การนํา
เสนอผลงานเสนอผลงาน

Page 6 of 12TQF

23/10/2561http://reg2.npru.ac.th/wwwtqf/coursespecinline.aspx?pagemode=P&coursesemesterid=83...



สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล

เสนอที#เหมาะสมกบัปัญหาและเสนอที#เหมาะสมกบัปัญหาและ
สถานการณ์สถานการณ์

การเรยีนรูด้ว้ยการตั 6งคําถามการเรยีนรูด้ว้ยการตั 6งคําถาม
(Learning to  (Learning to  

Question)Question)

3.สามารถใชส้ารสนเทศและ3.สามารถใชส้ารสนเทศและ
เทคโนโลยสีื#อสารไดอ้ยา่งเทคโนโลยสีื#อสารไดอ้ยา่ง
เหมาะสมเหมาะสม

1.  1.  

การอภปิรายการอภปิราย
1.  1.  

การประเมนิการวพิากษ์/การนําการประเมนิการวพิากษ์/การนํา
เสนอผลงานเสนอผลงาน

หมวดที�หมวดที�
5. แผนการสอนและการประเมนิผล5. แผนการสอนและการประเมนิผล

1.1. แผนการสอนแผนการสอน

ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จํานวนช ั�วโมงจํานวนช ั�วโมง วธิ ีวธิ ี
การสการส
อนอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีนเรยีน

การสการส
อนอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ชิ%นชิ%น
งาน/งาน/

ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

1 1 บทบท
ที# 1 บทบาทที# 1 บทบาท
การ บรหิารการ บรหิาร
ทางการเงนิทางการเงนิ

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

ตวัอยา่งตวัอยา่ง
ใบใบ
สําคัญสําคัญ
ทางการทางการ
เงนิเงนิ

1. 1. 

หนังสอืหนังสอื
2.  2.  

Power Power 

PointPoint

แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด
ทา้ยทา้ย
บทบท

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น
2.  2.  

การการ
สอบกลสอบกล
างภาคางภาค

2 2 บทที# 2 คา่บทที# 2 คา่
ของเงนิตามของเงนิตาม
เวลาเวลา

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

ตวัอยา่งตวัอยา่ง
คํานวณคํานวณ

1. 1. 

หนังสอืหนังสอื
2.  2.  

Power Power 

PointPoint

แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด
ทา้ยทา้ย
บทบท

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น
2.  2.  

การการ
สอบกลสอบกล
างภาคางภาค

3 3 บทที# 3 การบทที# 3 การ
วเิคราะหง์บวเิคราะหง์บ
การเงนิการเงนิ

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

ตวัอยา่งตวัอยา่ง
คํานวณคํานวณ

1. 1. 

หนังสอืหนังสอื
2.  2.  

Power Power 

PointPoint

แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด
ทา้ยทา้ย
บทบท

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น
2.  2.  

การการ
สอบกลสอบกล
างภาคางภาค
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จํานวนช ั�วโมงจํานวนช ั�วโมง วธิ ีวธิ ี
การสการส
อนอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีนเรยีน

การสการส
อนอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ชิ%นชิ%น
งาน/งาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

4 4 บทที# 4 การบทที# 4 การ
วางแผนทางวางแผนทาง
การเงนิการเงนิ

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

กจิกรรมกจิกรรม
เศรษฐกิเศรษฐกิ
จพอจพอ
เพยีง ศเพยีง ศ
าสตร์าสตร์
พระพระ
ราชาราชา

1. 1. 

หนังสอืหนังสอื
2.  2.  

Power Power 

PointPoint

แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด
ทา้ยบททา้ยบท
กจิกรรมกจิกรรม
เศรษฐกิเศรษฐกิ
จพอจพอ
เพยีง ศเพยีง ศ
าสตร์าสตร์
พระพระ
ราชาราชา

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น
2.  2.  

การการ
สอบกลสอบกล
างภาคางภาค

5 5 บทที# 5 การบทที# 5 การ
วางแผนวางแผน
กําไรกําไร

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

ตวัอยา่งตวัอยา่ง 1. 1. 

หนังสอืหนังสอื
2.  2.  

Power Power 

PointPoint

แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด
ทา้ยทา้ย
บทบท

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น
2.  2.  

การการ
สอบกลสอบกล
างภาคางภาค

6 6 บทที# 6 การบทที# 6 การ
บรหิารเงนิทนุบรหิารเงนิทนุ
หมนุเวยีนหมนุเวยีน

บทที# 7  การบทที# 7  การ
บรหิารเงนิสดบรหิารเงนิสด
และหลักและหลัก
ทรัพย์ ตามทรัพย์ ตาม
ความตอ้งการความตอ้งการ
ของตลาดของตลาด

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

ตวัอยา่งตวัอยา่ง 1. 1. 

หนังสอืหนังสอื
2.  2.  

Power Power 

PointPoint

แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด
ทา้ยทา้ย
บทบท

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น
2.  2.  

การการ
สอบกลสอบกล
างภาคางภาค

7 7 บทที# 8 การบทที# 8 การ
บรหิารลกูหนี6บรหิารลกูหนี6

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

ตวัอยา่งตวัอยา่ง 1. 1. 

หนังสอืหนังสอื
2.  2.  

Power Power 

PointPoint

แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด
ทา้ยทา้ย
บทบท

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

8 8 บทที# 9 การบทที# 9 การ
บรหิารสนิคา้บรหิารสนิคา้
คงเหลอืคงเหลอื

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2.  2.  

การการ
อภปิรายอภปิราย

อภปิรายอภปิราย 1. 1. 

หนังสอืหนังสอื
2.  2.  

Power Power 

PointPoint

แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด
ทา้ยทา้ย
บทบท

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

9 9 บทที# 10 งบบทที# 10 งบ
ประมาณเงนิประมาณเงนิ
ทนุทนุ

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2.  2.  

การการ

อภปิรายอภปิราย 1. 1. 

หนังสอืหนังสอื
2.  2.  

Power Power 

PointPoint

แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด
ทา้ยทา้ย
บทบท

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จํานวนช ั�วโมงจํานวนช ั�วโมง วธิ ีวธิ ี
การสการส
อนอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีนเรยีน

การสการส
อนอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ชิ%นชิ%น
งาน/งาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

อภปิรายอภปิราย

1010 บทบท
ที# 11 โครงที# 11 โครง
สรา้งทางการสรา้งทางการ
เงนิเงนิ

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2.  2.  

การการ
อภปิรายอภปิราย

อภปิรายอภปิราย 1. 1. 

หนังสอืหนังสอื
2.  2.  

Power Power 

PointPoint

แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด
ทา้ยทา้ย
บทบท

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น
2.  2.  

การสอบการสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค

1111 บทที# 12 ตน้บทที# 12 ตน้
ทนุเงนิทนุทนุเงนิทนุ

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2.  2.  

การการ
อภปิรายอภปิราย

อภปิรายอภปิราย 1. 1. 

หนังสอืหนังสอื
2.  2.  

Power Power 

PointPoint

แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด
ทา้ยทา้ย
บทบท

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น
2.  2.  

การสอบการสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค

1212 บทที# 13 การบทที# 13 การ
จัดหาเงนิทนุจัดหาเงนิทนุ
ระยะสั 6นระยะสั 6น

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2.  2.  

การการ
อภปิรายอภปิราย

อภปิรายอภปิราย 1. 1. 

หนังสอืหนังสอื
2.  2.  

Power Power 

PointPoint

แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด
ทา้ยทา้ย
บทบท

1.  1.  

การสอบการสอบ
ขอ้ขอ้
เขยีน/เขยีน/

สอบสอบ
ยอ่ยยอ่ย
2.  2.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น
3.  3.  

การสอบการสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค

1313 บทที# 14 การบทที# 14 การ
จัดหาเงนิลงจัดหาเงนิลง
ทนุระยะทนุระยะ
ปานกลางปานกลาง

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2.  2.  

การการ
อภปิรายอภปิราย

อภปิรายอภปิราย 1. 1. 

หนังสอืหนังสอื
2.  2.  

Power Power 

PointPoint

แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด
ทา้ยทา้ย
บทบท

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น
2.  2.  

การสอบการสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค

1414 บทที# 15 การบทที# 15 การ
จัดหาเงนิทนุจัดหาเงนิทนุ
ระยะยาวระยะยาว

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

ตวัอยา่งตวัอยา่ง
ใบใบ
สําคัญสําคัญ
ทางการทางการ
เงนิเงนิ

1. 1. 

หนังสอืหนังสอื
2.  2.  

Power Power 

PointPoint

แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด
ทา้ยทา้ย
บทบท

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น
2.  2.  

การสอบการสอบ
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ส ัส ั
ปป
ดด
าา
ห์ห์
ที�ท ี�

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จํานวนช ั�วโมงจํานวนช ั�วโมง วธิ ีวธิ ี
การสการส
อนอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีนเรยีน

การสการส
อนอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ชิ%นชิ%น
งาน/งาน/
ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

ปลายปลาย
ภาคภาค

1515 บทบท
ที# 16  นโยบาที# 16  นโยบา
ยเงนิปันผลยเงนิปันผล

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

ตวัอยา่งตวัอยา่ง
ใบใบ
สําคัญสําคัญ
ทางการทางการ
เงนิเงนิ

1. 1. 

หนังสอืหนังสอื
2.  2.  

Power Power 

PointPoint

แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด
ทา้ยทา้ย
บทบท

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น
2.  2.  

การสอบการสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค

รวมรวม 45.0045.00

2.2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรมที�กจิกรรมที� งานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีนงานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีน สปัดาหท์ี�สปัดาหท์ี�
ประเมนิประเมนิ

คะแนนคะแนน สดัสว่นการสดัสว่นการ
ประเมนิประเมนิ

1 1 การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ยการสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย 12 12 30.00 30.00 30.00 30.00 

2 2 การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม ตลอดภาคตลอดภาค
เรยีนเรยีน

5.00 5.00 5.00 5.00 

3 3 การประเมนิการบา้นการประเมนิการบา้น ตลอดภาคตลอดภาค
เรยีนเรยีน

5.00 5.00 5.00 5.00 

4 4 การเขา้ชั 6นเรยีน/การเขา้รว่มการเขา้ชั 6นเรยีน/การเขา้รว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

ตลอดภาคตลอดภาค
เรยีนเรยีน

10.00 10.00 10.00 10.00 

5 5 การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค 8 8 20.00 20.00 20.00 20.00 

6 6 การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค 16 16 30.00 30.00 30.00 30.00 

รวมรวม 100.00100.00 100.00100.00

หมวดที�หมวดที�
6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1.1. เอกสารและตําราหลกัเอกสารและตําราหลกั
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จันทนา โรจนร์ุง่ศศธิร. (2556). การเงนิธรุกจิ : มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม.จันทนา โรจนร์ุง่ศศธิร. (2556). การเงนิธรุกจิ : มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม.

วนัเพ็ญ คงวัฒนกลุ. (2558). การเงนิธรุกจิ : เพชรเกษมการพมิพ.์วนัเพ็ญ คงวัฒนกลุ. (2558). การเงนิธรุกจิ : เพชรเกษมการพมิพ.์

2.2. เอกสารและขอ้มลูสําคญัเอกสารและขอ้มลูสําคญั

--

3.3. เอกสารและขอ้มลูแนะนําเอกสารและขอ้มลูแนะนํา

ฐานขอ้มลูและระบบสบืคน้อเิล็กทรอนกิส์ฐานขอ้มลูและระบบสบืคน้อเิล็กทรอนกิส์ web site web site ของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย คอืของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย คอื www.set.go.thwww.set.go.th ฯลฯฯลฯ

หมวดที�หมวดที�
7.  7.  

การประเมนิและปรบัปรงุการดําเนนิการของรายวชิาการประเมนิและปรบัปรงุการดําเนนิการของรายวชิา

1.1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษากลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

     - การประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนักศกึษาแตล่ะคน     - การประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนักศกึษาแตล่ะคน
     - การสงัเกตจากพฤตกิรรมผูเ้รยีน     - การสงัเกตจากพฤตกิรรมผูเ้รยีน
     - การแลกเปลี2ยนความคดิเห็นของนักศกึษาแตล่ะคน     - การแลกเปลี2ยนความคดิเห็นของนักศกึษาแตล่ะคน
     - การประเมนิของผูส้อนและแบบประเมนิรายวชิา     - การประเมนิของผูส้อนและแบบประเมนิรายวชิา
     - การสื2อสารระหวา่งนักศกึษากบัอาจารยส์อน     - การสื2อสารระหวา่งนักศกึษากบัอาจารยส์อน

2.2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอนกลยทุธก์ารประเมนิการสอน

     - ผลการสอบและผลงานนักศกึษาที2ไดรั้บมอบหมาย     - ผลการสอบและผลงานนักศกึษาที2ไดรั้บมอบหมาย
     - แตง่ตั 3งคณะกรรมการประเมนิเพื2อสังเกตการณ์การสอน     - แตง่ตั 3งคณะกรรมการประเมนิเพื2อสังเกตการณ์การสอน
     - ทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้     - ทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

3.3. การปรบัปรงุการสอนการปรบัปรงุการสอน

ใหนั้กศกึษาแสดงขอ้คดิเห็นใหนั้กศกึษาแสดงขอ้คดิเห็น
เพื2อนํามาใชป้ระกอบการพจิารณาปรับปรงุเพื2อนํามาใชป้ระกอบการพจิารณาปรับปรงุ
และวางแผนการสอนและวางแผนการสอน
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4.  4.  

การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ของนกัศกึษาในรายวชิาการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ของนกัศกึษาในรายวชิา

4.14.1 การทวนผลสมัฤทธิ�โดยนกัศกึษาการทวนผลสมัฤทธิ�โดยนกัศกึษา

ดา้นที2ดา้นที2
1 ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม ดา้นที2 2 ดา้นความรู ้ ดา้นที2 3 ดา้นทักษะทางปัญญา1 ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม ดา้นที2 2 ดา้นความรู ้ ดา้นที2 3 ดา้นทักษะทางปัญญา
ดา้นที2 4 ดา้นทักษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ ดา้นที2 5  ดา้นที2 4 ดา้นทักษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ ดา้นที2 5  

ดา้นทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื2อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศดา้นทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื2อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

4.24.2 การทวนผลสมัฤทธิ�โดยอาจารยผ์ูส้อนการทวนผลสมัฤทธิ�โดยอาจารยผ์ูส้อน

5.5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิาการดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

อาจารยผ์ูส้อนรับผดิชอบในการทบทวน ปรับปรุงเนื3อหาที2สอนและกลยทุธก์ารสอนที2ใชใ้หม้คีวามอาจารยผ์ูส้อนรับผดิชอบในการทบทวน ปรับปรุงเนื3อหาที2สอนและกลยทุธก์ารสอนที2ใชใ้หม้คีวาม

เหมาะสมเหมาะสม

6.6.
แผนการปรบัปรงุรายวชิาแผนการปรบัปรงุรายวชิา
ใหม้คีวามทนัสมยัใหม้คีวามทนัสมยั
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