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

1.1. รหสัและชื�อรายวชิารหสัและชื�อรายวชิา

35341033534103 โปรแกรมประยกุตท์างการเงนิและการบัญชีโปรแกรมประยกุตท์างการเงนิและการบัญชี
Financial and Accounting ProgrammingFinancial and Accounting Programming

2.2. จาํนวนหนว่ยกติจาํนวนหนว่ยกติ

3(2-2-5)  3(2-2-5)  

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

3.3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิาหลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

บรหิารธรุกจิบัณฑติบรหิารธรุกจิบัณฑติ
สาขาวชิาการเงนิและการธนาคารสาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร

4.4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา

อาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูส้อน

กลุม่ 58/63 รองศาสตราจารย์ โสรัจกลุม่ 58/63 รองศาสตราจารย์ โสรัจ
กายบรบิรูณ์กายบรบิรูณ์

กลุม่ 58/76 รองศาสตราจารย์ โสรัจกลุม่ 58/76 รองศาสตราจารย์ โสรัจ
กายบรบิรูณ์กายบรบิรูณ์

5.5. ภาคการศกึษา/ชั)นปีที�เรยีนภาคการศกึษา/ชั)นปีที�เรยีน
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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)ี

ไมม่ีไมม่ี

8.8. สถานที	เรยีนสถานที	เรยีน

ตกึ 6  ตกึ 6  

คณะวทิยาการจัดการ วทิยาเขต มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะวทิยาการจัดการ วทิยาเขต มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

9.9. วนัที	จดัทําหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ั#งลา่สดุวนัที	จดัทําหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ั#งลา่สดุ

สงิหาคมสงิหาคม
25612561

หมวดที	หมวดที	
2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1.1. จดุมุง่หมายของรายวชิาจดุมุง่หมายของรายวชิา

1.  1.  

เพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรปูที�ใชใ้นงานการเงนิและบัญชีเพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรปูที�ใชใ้นงานการเงนิและบัญชี
2.  2.  

เพื�อใหนั้กศกึษาสามารถใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรป์ระยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาเพื�อใหนั้กศกึษาสามารถใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรป์ระยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา
การตัดสนิใจการตัดสนิใจ
และการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสําเร็จรปูในการวเิคราะหท์างการเงนิและการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสําเร็จรปูในการวเิคราะหท์างการเงนิ
3.  3.  

เพื�อใหนั้กศกึษาสามารถใชโ้ปรแกรมสําเร็จรปูในการตัดสนิใจจา่ยลงทนุเพื�อใหนั้กศกึษาสามารถใชโ้ปรแกรมสําเร็จรปูในการตัดสนิใจจา่ยลงทนุ
การวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการลงทนุ การประเมนิมลูคา่หลักทรัพย์การวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการลงทนุ การประเมนิมลูคา่หลักทรัพย์
4.  4.  

เพื�อใหนั้กศกึษาสามารถประยกุตใ์ชง้านการเงนิดา้นตา่ง ๆ ได ้เพื�อใหนั้กศกึษาสามารถประยกุตใ์ชง้านการเงนิดา้นตา่ง ๆ ได ้
5.  5.  

เพื�อใหนั้กศกึษาสามารถใชโ้ปรแกรมสําเร็จรปูทางบัญชแีละเขา้ใจหลักการทํางานของโปรแกรมเพื�อใหนั้กศกึษาสามารถใชโ้ปรแกรมสําเร็จรปูทางบัญชแีละเขา้ใจหลักการทํางานของโปรแกรม

2.2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิาวตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา
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เพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรูแ้ละเขา้ใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎทีี�เป็นพื$นฐานทางดา้นการเพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรูแ้ละเขา้ใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎทีี�เป็นพื$นฐานทางดา้นการ
ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสําเร็จรปูเพื�อชว่ยในงานการเงนิและบัญชใีหด้ยีิ�งขึ$นประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสําเร็จรปูเพื�อชว่ยในงานการเงนิและบัญชใีหด้ยีิ�งขึ$น
โดยใชก้ารทํารายงานโดยใชก้ารทํารายงาน
อภปิรายและการแลกเปลี�ยนความคดิเห็นระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีนอภปิรายและการแลกเปลี�ยนความคดิเห็นระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน

หมวดที�หมวดที�
3. ลกัษณะและการดําเนนิการ3. ลกัษณะและการดําเนนิการ

1.1. คาํอธบิายรายวชิาคาํอธบิายรายวชิา

การนําเอาโปรแกรมสําเร็จรปูมาประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา การตดัสนิใจและการการนําเอาโปรแกรมสําเร็จรปูมาประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา การตดัสนิใจและการ
ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสําเร็จรปูในการวเิคราะหท์างการเงนิ การตดัสนิใจจา่ยลงทนุ การวเิคราะห์ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสําเร็จรปูในการวเิคราะหท์างการเงนิ การตดัสนิใจจา่ยลงทนุ การวเิคราะห์
ความเป็นไปไดใ้นการลงทนุ การประเมนิมลูคา่หลกัทรัพย์ และการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสําเร็จความเป็นไปไดใ้นการลงทนุ การประเมนิมลูคา่หลกัทรัพย์ และการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสําเร็จ
รปูในการทําบัญชีรปูในการทําบัญชี

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

บรรยายบรรยาย การฝึกปฏบิตั/ิงานการฝึกปฏบิตั/ิงาน
ภาคสนาม/การฝึกภาคสนาม/การฝึก

งานงาน

การศกึษาดว้ยตนเองการศกึษาดว้ยตนเอง สอนเสรมิสอนเสรมิ

30  30  

ชั�วโมงชั�วโมง
30  30  

ชั�วโมงชั�วโมง
75  75  

ชั�วโมงชั�วโมง
ตามความตอ้งการของตามความตอ้งการของ
นักศกึษานักศกึษา

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

อาจารยจั์ดเวลาใหคํ้าปรกึษาเป็นรายบคุคลหรอืรายกลุม่ตามความตอ้งการอาจารยจั์ดเวลาใหคํ้าปรกึษาเป็นรายบคุคลหรอืรายกลุม่ตามความตอ้งการ
ในชว่งเวลาทํางานทกุวนัจันทร์ในชว่งเวลาทํางานทกุวนัจันทร์
และ พฤหสับดี เวลา   9.00-12.00 นและ พฤหสับดี เวลา   9.00-12.00 น

หมวดที�หมวดที�
4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1.1. คณุธรรมคณุธรรม
จรยิธรรมจรยิธรรม
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สถาสถา
นะนะ

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

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

1.  1.  

การบรรยายการบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3.  3.  

การสอนโดยโครงงานการสอนโดยโครงงาน
(Project-based  (Project-based  

instruction)instruction)

1.  1.  

การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม
2.  2.  

การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน

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

1.  1.  

การบรรยายการบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3.  3.  

การสอนโดยโครงงานการสอนโดยโครงงาน
(Project-based  (Project-based  

instruction)instruction)

1.  1.  

การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม
2.  2.  

การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน

3.ตระหนักถงึประโยชนส์ว่นรวม3.ตระหนักถงึประโยชนส์ว่นรวม
มากกวา่ประโยชนส์ว่นตนอยา่งมากกวา่ประโยชนส์ว่นตนอยา่ง
มคีณุธรรมมคีณุธรรม

1.  1.  

การบรรยายการบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3.  3.  

การสอนโดยโครงงานการสอนโดยโครงงาน
(Project-based  (Project-based  

instruction)instruction)

1.  1.  

การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม
2.  2.  

การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน

2.2. ความรู ้ความรู ้

สถาสถา
นะนะ

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

1.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน1.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน
ทฤษฎี หลกัการ วธิกีารและนวัตทฤษฎี หลกัการ วธิกีารและนวัต
กรรมทางการเงนิกรรมทางการเงนิ

1.  1.  

การบรรยายการบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3.  3.  

การสอนโดยโครงงานการสอนโดยโครงงาน
(Project-based instruction)(Project-based instruction)

4.  4.  

การฝึกแสดงออกทางการฝึกแสดงออกทาง
พฤตกิรรมพฤตกิรรม

1.  1.  

การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน
2.  2.  

การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค
3.  3.  

การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค

2.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน2.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน
การวเิคราะหแ์ละประเมนิการวเิคราะหแ์ละประเมนิ
สารสนเทศทางการเงนิสารสนเทศทางการเงนิ

1.  1.  

การบรรยายการบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3.  3.  

การสอนโดยโครงงานการสอนโดยโครงงาน
(Project-based instruction)(Project-based instruction)

4.  4.  

การฝึกแสดงออกทางการฝึกแสดงออกทาง
พฤตกิรรมพฤตกิรรม

1.  1.  

การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน
2.  2.  

การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค
3.  3.  

การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค
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สถาสถา
นะนะ

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

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

1.  1.  

การบรรยายการบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3.  3.  

การสอนโดยโครงงานการสอนโดยโครงงาน
(Project-based instruction)(Project-based instruction)

4.  4.  

การฝึกแสดงออกทางการฝึกแสดงออกทาง
พฤตกิรรมพฤตกิรรม

1.  1.  

การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน
2.  2.  

การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค
3.  3.  

การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค

4.สามารถตดิตามการ4.สามารถตดิตามการ
เปลี�ยน แปลงทางวชิาการและเปลี�ยน แปลงทางวชิาการและ
วชิาชพี ทั6งภาคทฤษฎแีละภาควชิาชพี ทั6งภาคทฤษฎแีละภาค
ปฏบัิตอิยา่งตอ่เนื�องปฏบัิตอิยา่งตอ่เนื�อง

1.  1.  

การบรรยายการบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3.  3.  

การสอนโดยโครงงานการสอนโดยโครงงาน
(Project-based instruction)(Project-based instruction)

4.  4.  

การฝึกแสดงออกทางการฝึกแสดงออกทาง
พฤตกิรรมพฤตกิรรม

1.  1.  

การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน
2.  2.  

การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค
3.  3.  

การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค

3.3. ทกัษะทางปญัญาทกัษะทางปญัญา

สถาสถา
นะนะ

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

1.สามารถคดิ วเิคราะหแ์ละ1.สามารถคดิ วเิคราะหแ์ละ
ประเมนิสารสนเทศไดอ้ยา่งเป็นประเมนิสารสนเทศไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ และสรา้งสรรค์ระบบ และสรา้งสรรค์

1.  1.  

การบรรยายการบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3.  3.  

การสอนโดยโครงงานการสอนโดยโครงงาน
(Project-based instruction)(Project-based instruction)

4.  4.  

การฝึกแสดงออกทางการฝึกแสดงออกทาง
พฤตกิรรมพฤตกิรรม

1.  1.  

การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน
2.  2.  

การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค
3.  3.  

การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค

2.สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละ2.สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละ
ทักษะวชิาชพีทางการเงนิมาใช ้ทักษะวชิาชพีทางการเงนิมาใช ้
ในการแกไ้ขปัญหาตามในการแกไ้ขปัญหาตาม
สถานการณ์ไดอ้ยา่งมีสถานการณ์ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพประสทิธภิาพ

1.  1.  

การบรรยายการบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3.  3.  

การสอนโดยโครงงานการสอนโดยโครงงาน
(Project-based instruction)(Project-based instruction)

4.  4.  

การฝึกแสดงออกทางการฝึกแสดงออกทาง
พฤตกิรรมพฤตกิรรม

1.  1.  

การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน
2.  2.  

การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค
3.  3.  

การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค

3.สามารถตดิตาม ประเมนิ3.สามารถตดิตาม ประเมนิ
ผล และรายงานผลไดอ้ยา่งถกูผล และรายงานผลไดอ้ยา่งถกู
ตอ้งครบถว้นตอ้งครบถว้น

1.  1.  

การบรรยายการบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3.  3.  

การสอนโดยโครงงานการสอนโดยโครงงาน

1.  1.  

การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน
2.  2.  

การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค
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สถาสถา
นะนะ

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

(Project-based instruction)(Project-based instruction)

4.  4.  

การฝึกแสดงออกทางการฝึกแสดงออกทาง
พฤตกิรรมพฤตกิรรม

3.  3.  

การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค

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. การสอนโดยโครงงาน2. การสอนโดยโครงงาน
(Project-based  (Project-based  

instruction)instruction)

1.  1.  

การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม
2.  2.  

การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน

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

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

2. การสอนโดยโครงงาน2. การสอนโดยโครงงาน
(Project-based  (Project-based  

instruction)instruction)

1.  1.  

การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม
2.  2.  

การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน

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

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

2. การสอนโดยโครงงาน2. การสอนโดยโครงงาน
(Project-based  (Project-based  

instruction)instruction)

1.  1.  

การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม
2.  2.  

การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน

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. การสอนโดยโครงงาน2. การสอนโดยโครงงาน
(Project-based  (Project-based  

instruction)instruction)

1.  1.  

การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม
2.  2.  

การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน

2.สามารถสื�อสารอยา่งมี2.สามารถสื�อสารอยา่งมี
ประสทิธภิาพทั4งการพดูและการประสทิธภิาพทั4งการพดูและการ
เขยีน รูจั้กใชร้ปูแบบการนําเขยีน รูจั้กใชร้ปูแบบการนํา

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

2. การสอนโดยโครงงาน2. การสอนโดยโครงงาน

1.  1.  

การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม
2.  2.  

การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน
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สถาสถา
นะนะ

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

เสนอที�เหมาะสมกบัปัญหาและเสนอที�เหมาะสมกบัปัญหาและ
สถานการณ์สถานการณ์

(Project-based  (Project-based  

instruction)instruction)

3.สามารถใชส้ารสนเทศและ3.สามารถใชส้ารสนเทศและ
เทคโนโลยสีื�อสารไดอ้ยา่งเทคโนโลยสีื�อสารไดอ้ยา่ง
เหมาะสมเหมาะสม

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

2. การสอนโดยโครงงาน2. การสอนโดยโครงงาน
(Project-based  (Project-based  

instruction)instruction)

1.  1.  

การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม
2.  2.  

การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน

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 บทที� 1 รูจั้กบทที� 1 รูจั้ก
กบักบั
โปรแกรม Miโปรแกรม Mi
crosoft Excecrosoft Exce

l l 

2 2 2 2 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2. การ2. การ
อภปิรายอภปิราย
3.  3.  

การฝึกการฝึก
ปฏบัิติปฏบัิติ
(Practic(Practic

e)e)

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

มอบมอบ
หมายหมาย
ใหทํ้าใหทํ้า
โครงโครง
งานโดยงานโดย
นําความนําความ
รูจ้ากรูจ้าก
โปรแกรโปรแกร
ม Excelม Excel

ฟังกช์ั�นฟังกช์ั�น
ตา่งๆ ไตา่งๆ ไ
ปประยกุปประยกุ
ตใ์ชก้ับตใ์ชก้ับ
งานการงานการ
เงนิและเงนิและ
การการ
ธนาคารธนาคาร
 1 เรื�อง 1 เรื�อง

1.  1.  

การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม
2.  2.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม
3.  3.  

การเขา้การเขา้
ชั 4นชั 4น
เรยีน/เรยีน/

การเขา้การเขา้
ร่วมร่วม
กจิกรรมกจิกรรม

2 2 บทที� 2 การบทที� 2 การ
ใช ้ worksheใช ้ workshe

2 2 2 2 1.  1.  

การบการบ
1.  1.  

เอกสารเอกสาร
1.  1.  

การการ
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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 ิ

etet

บทที� 3 เรื�องบทที� 3 เรื�อง
ของ workboของ workbo

ok และ workok และ work
sheetsheet

บทที� 4 การบทที� 4 การ
ตบตบ
แตง่ workshแตง่ worksh
eeteet

บทที� 5 การบทที� 5 การ
ใชส้ตูรใชส้ตูร
คํานวณคํานวณ

รรยายรรยาย
2. การ2. การ
สาธติสาธติ
(Demo(Demo

nstrationstratio

n)n)

3. การ3. การ
ฝึกฝึก
ปฏบัิติปฏบัิติ
(Practic(Practic

e)e)

ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม
2.  2.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม
3.  3.  

การเขา้การเขา้
ชั 4นชั 4น
เรยีน/เรยีน/

การเขา้การเขา้
ร่วมร่วม
กจิกรรมกจิกรรม

3 3 บทที� 6 การบทที� 6 การ
ใชฟั้งกช์นัใชฟั้งกช์นั
การคํานวณการคํานวณ
บทที� 7 การบทที� 7 การ
ใชก้ราฟใชก้ราฟ

2 2 2 2 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2. การ2. การ
สาธติสาธติ
(Demo(Demo

nstrationstratio

n)n)

3. การ3. การ
ฝึกฝึก
ปฏบัิติปฏบัิติ
(Practic(Practic

e)e)

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

1.  1.  

การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม
2.  2.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม
3.  3.  

การเขา้การเขา้
ชั 4นชั 4น
เรยีน/เรยีน/

การเขา้การเขา้
ร่วมร่วม
กจิกรรมกจิกรรม

4 4 บทบท
ที� 8 ตกแตง่ที� 8 ตกแตง่
Excel ดว้ยExcel ดว้ย
ภาพภาพ
บทที� 9 การบทที� 9 การ

2 2 2 2 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2. การ2. การ
สาธติสาธติ

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

1.  1.  

การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม
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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 ิ

พมิพง์านพมิพง์าน
บทที� 10 การบทที� 10 การ
บรหิารขอ้มลูบรหิารขอ้มลู
ที�มี ปรมิาณที�มี ปรมิาณ
มากมาก

(Demo(Demo

nstrationstratio

n)n)

3. การ3. การ
ฝึกฝึก
ปฏบัิติปฏบัิติ
(Practic(Practic

e)e)

Power  Power  

PointPoint
2.  2.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม
3.  3.  

การเขา้การเขา้
ชั 4นชั 4น
เรยีน/เรยีน/

การเขา้การเขา้
ร่วมร่วม
กจิกรรมกจิกรรม

5 5 บทที� 11  การบทที� 11  การ
ใช ้Pivot tablใช ้Pivot tabl
e, Subtotal e, Subtotal 

2 2 2 2 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2. การ2. การ
สาธติสาธติ
(Demo(Demo

nstrationstratio

n)n)

3. การ3. การ
ฝึกฝึก
ปฏบัิติปฏบัิติ
(Practic(Practic

e)e)

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

1.  1.  

การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม
2.  2.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม
3.  3.  

การเขา้การเขา้
ชั 4นชั 4น
เรยีน/เรยีน/

การเขา้การเขา้
ร่วมร่วม
กจิกรรมกจิกรรม

6 6 บทที� 12 การบทที� 12 การ
ใช ้Macro ใช ้Macro 

2 2 2 2 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2. การ2. การ
สาธติสาธติ
(Demo(Demo

nstrationstratio

n)n)

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

1.  1.  

การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม
2.  2.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
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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 ิ

3. การ3. การ
ฝึกฝึก
ปฏบัิติปฏบัิติ
(Practic(Practic

e)e)

กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม
3.  3.  

การเขา้การเขา้
ชั 4นชั 4น
เรยีน/เรยีน/

การเขา้การเขา้
ร่วมร่วม
กจิกรรมกจิกรรม

7 7 Midterm exaMidterm exa

mination mination 
2 2 2 2 1.  1.  

การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม
2.  2.  

การการ
สอบกลสอบกล
างภาคางภาค

8 8 บทที� 13 การบทที� 13 การ
ใชฟ้อรม์ใชฟ้อรม์

2 2 2 2 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2. การ2. การ
สาธติสาธติ
(Demo(Demo

nstrationstratio

n)n)

3. การ3. การ
ฝึกฝึก
ปฏบัิติปฏบัิติ
(Practic(Practic

e)e)

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

1.  1.  

การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม
2.  2.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม
3.  3.  

การเขา้การเขา้
ชั 4นชั 4น
เรยีน/เรยีน/

การเขา้การเขา้
ร่วมร่วม
กจิกรรมกจิกรรม

9 9 2 2 2 2 
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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 ิ

บทที� 14 การบทที� 14 การ
หาหา
คา่ TV, FV, คา่ TV, FV, 
PMT, NPV, IPMT, NPV, I

RR RR 

1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2. การ2. การ
สาธติสาธติ
(Demo(Demo

nstrationstratio

n)n)

3. การ3. การ
ฝึกฝึก
ปฏบัิติปฏบัิติ
(Practic(Practic

e)e)

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

1.  1.  

การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม
2.  2.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม
3.  3.  

การเขา้การเขา้
ชั $นชั $น
เรยีน/เรยีน/

การเขา้การเขา้
ร่วมร่วม
กจิกรรมกจิกรรม

1010 บทที� 15 การบทที� 15 การ
คํานวณผอ่นคํานวณผอ่น
ซื$อรถซื$อรถ
ยนต์ ผอ่นซื$อยนต์ ผอ่นซื$อ
บา้นบา้น
บทบท
ที� 16 Vlookuที� 16 Vlooku
p & Hlookupp & Hlookup

2 2 2 2 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2. การ2. การ
สาธติสาธติ
(Demo(Demo

nstrationstratio

n)n)

3. การ3. การ
ฝึกฝึก
ปฏบัิติปฏบัิติ
(Practic(Practic

e)e)

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

1.  1.  

การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม
2.  2.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม
3.  3.  

การเขา้การเขา้
ชั $นชั $น
เรยีน/เรยีน/

การเขา้การเขา้
ร่วมร่วม
กจิกรรมกจิกรรม

1111 บทที� 17 การบทที� 17 การ
ใชฟั้งใชฟั้ง
กช์ั�น ABS, Cกช์ั�น ABS, C

2 2 2 2 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ

1.  1.  

การการ
สงัเกตสงัเกต

Page 11 of 16TQF

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



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 ิ

oncatenate, oncatenate, 

Left&Right, Left&Right, 

Mid, Len, LoMid, Len, Lo

wer&Upperwer&Upper

&Proper, Ce&Proper, Ce

iling&Floor iling&Floor 

&Round, Ex&Round, Ex

act, Trimact, Trim

2. การ2. การ
สาธติสาธติ
(Demo(Demo

nstrationstratio

n)n)

3. การ3. การ
ฝึกฝึก
ปฏบัิติปฏบัิติ
(Practic(Practic

e)e)

การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

พฤตกิรรพฤตกิรร
มม
2.  2.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม
3.  3.  

การเขา้การเขา้
ชั �นชั �น
เรยีน/เรยีน/

การเขา้การเขา้
ร่วมร่วม
กจิกรรมกจิกรรม

1212 บทบท
ที" 18 โปรแกรที" 18 โปรแกร
มประยกุตท์างมประยกุตท์าง
บญัชี ระบบบญัชี ระบบ
ฐานขอ้มลูฐานขอ้มลู
บทบท
ที" 19 โปรแกรที" 19 โปรแกร
มประยกุตท์างมประยกุตท์าง
บญัชี บนัทกึบญัชี บนัทกึ
การใสย่อดยกการใสย่อดยก
มามา

2 2 2 2 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2. การ2. การ
สาธติสาธติ
(Demo(Demo

nstrationstratio

n)n)

3. การ3. การ
ฝึกฝึก
ปฏบัิติปฏบัิติ
(Practic(Practic

e)e)

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

1.  1.  

การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม
2.  2.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม
3.  3.  

การเขา้การเขา้
ชั �นชั �น
เรยีน/เรยีน/

การเขา้การเขา้
ร่วมร่วม
กจิกรรมกจิกรรม

1313 บทบท
ที" 20 โปรแกรที" 20 โปรแกร
มประยกุตท์างมประยกุตท์าง
บญัชี บนัทกึบญัชี บนัทกึ
เอกสารเอกสาร

2 2 2 2 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2. การ2. การ
สาธติสาธติ
(Demo(Demo

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

1.  1.  

การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม
2.  2.  
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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 ิ

nstrationstratio

n)n)

3. การ3. การ
ฝึกฝึก
ปฏบัิติปฏบัิติ
(Practic(Practic

e)e)

Power  Power  

PointPoint
การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม
3.  3.  

การเขา้การเขา้
ชั �นชั �น
เรยีน/เรยีน/

การเขา้การเขา้
ร่วมร่วม
กจิกรรมกจิกรรม

1414 บทบท
ที" 21 โปรแกรที" 21 โปรแกร
มประยกุตท์างมประยกุตท์าง
บญัชี บนัทกึบญัชี บนัทกึ
บญัชีบญัชี

2 2 2 2 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2. การ2. การ
สาธติสาธติ
(Demo(Demo

nstrationstratio

n)n)

3. การ3. การ
ฝึกฝึก
ปฏบัิติปฏบัิติ
(Practic(Practic

e)e)

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

1.  1.  

การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม
2.  2.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม
3.  3.  

การเขา้การเขา้
ชั �นชั �น
เรยีน/เรยีน/

การเขา้การเขา้
ร่วมร่วม
กจิกรรมกจิกรรม

1515 การนําเสนอการนําเสนอ
โครงงานโครงงาน

2 2 2 2 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2. การ2. การ
สาธติสาธติ
(Demo(Demo

nstrationstratio

n)n)

3. การ3. การ

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

1.  1.  

การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม
2.  2.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
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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 ิ

ฝึกฝึก
ปฏบัิติปฏบัิติ
(Practic(Practic

e)e)

การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม
3.  3.  

การเขา้การเขา้
ชั �นชั �น
เรยีน/เรยีน/

การเขา้การเขา้
ร่วมร่วม
กจิกรรมกจิกรรม

1616 สอบปลายสอบปลาย
ภาคภาค

2 2 2 2 สง่โครงสง่โครง
งานโดยงานโดย
นําความนําความ
รูจ้ากรูจ้าก
โปรแกรโปรแกร
ม Excelม Excel

ฟังกช์ั'นฟังกช์ั'น
ตา่งๆ ไตา่งๆ ไ
ปประยกุปประยกุ
ตใ์ชก้ับตใ์ชก้ับ
งานการงานการ
เงนิและเงนิและ
การการ
ธนาคารธนาคาร
 1 เรื'อง 1 เรื'อง

1.  1.  

การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม
2.  2.  

การสอบการสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค

รวมรวม 32.0032.00 32.0032.00

2.2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรมที
กจิกรรมที
 งานที
ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีนงานที
ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีน สปัดาหท์ี
สปัดาหท์ี

ประเมนิประเมนิ

คะแนนคะแนน สดัสว่นการสดัสว่นการ
ประเมนิประเมนิ

1 1 การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม 1-16 1-16 20.00 20.00 20.00 20.00 

2 2 การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน 7, 15 7, 15 20.00 20.00 20.00 20.00 

3 3 การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค 7 7 30.00 30.00 30.00 30.00 

4 4 การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค 16 16 30.00 30.00 30.00 30.00 
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กจิกรรมที�กจิกรรมที� งานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีนงานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีน สปัดาหท์ี�สปัดาหท์ี�
ประเมนิประเมนิ

คะแนนคะแนน สดัสว่นการสดัสว่นการ
ประเมนิประเมนิ

รวมรวม 100.00100.00 100.00100.00

หมวดที�หมวดที�
6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1.1. เอกสารและตําราหลกัเอกสารและตําราหลกั

กติติ ภักดวัีฒนะกลุกติติ ภักดวัีฒนะกลุ
EXCEL  ฉบับ AdvanceEXCEL  ฉบับ Advance

EXCEL 2000  กรภัทร์EXCEL 2000  กรภัทร์
สทุธดิาราและสจัจะ จรัสรุง่รววีรรณสทุธดิาราและสจัจะ จรัสรุง่รววีรรณ
พรชยั จันทรศภุแสงพรชยั จันทรศภุแสง
EXCEL XP ACTIONS EXCEL XP ACTIONS 

ตํารา excel อื#นๆตํารา excel อื#นๆ
วารสารดอกเบี&ยวารสารดอกเบี&ย

วารสารการเงนิการธนาคารวารสารการเงนิการธนาคาร

วารสารไมโครคอมพวิเตอร์วารสารไมโครคอมพวิเตอร์
วารสารคอมพวิเตอรร์วีวิวารสารคอมพวิเตอรร์วีวิ

2.2. เอกสารและขอ้มลูสําคญัเอกสารและขอ้มลูสําคญั

หนังสอืทกุเลม่ที#เกี#ยวขอ้งกับโปรแกรมประยกุตท์างการเงนิและบัญชีหนังสอืทกุเลม่ที#เกี#ยวขอ้งกับโปรแกรมประยกุตท์างการเงนิและบัญชี

3.3. เอกสารและขอ้มลูแนะนําเอกสารและขอ้มลูแนะนํา

เอกสารรวบรวมบทความจากเวบไซตต์า่งๆเอกสารรวบรวมบทความจากเวบไซตต์า่งๆ

หมวดที�หมวดที�
7.  7.  

การประเมนิและปรบัปรงุการดําเนนิการของรายวชิาการประเมนิและปรบัปรงุการดําเนนิการของรายวชิา

1.1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษากลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

-   -   

การสนนากลุม่ระหวา่งผูเ้รยีนกบัผูส้อนการสนนากลุม่ระหวา่งผูเ้รยีนกบัผูส้อน
-   -   

Page 15 of 16TQF

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



การสะทอ้นคดิของผูเ้รยีนการสะทอ้นคดิของผูเ้รยีน
-  แบบประเมนิผูส้อน-  แบบประเมนิผูส้อน

2.2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอนกลยทุธก์ารประเมนิการสอน

-   -   

การสงัเกตการณ์สอนการสงัเกตการณ์สอน
-  ผลการสอบ/การเรยีนรู ้-  ผลการสอบ/การเรยีนรู ้
-   -   

การทบทวนการสอบผลการประเมนิการเรยีนรู ้การทบทวนการสอบผลการประเมนิการเรยีนรู ้

3.3. การปรบัปรงุการสอนการปรบัปรงุการสอน

-   -   

สมัมนาการจัดการเรยีนการสอนเพื!อรว่มหาแนวทางหรอืวางแผนการปรับปรงุพัฒนารายวชิาสมัมนาการจัดการเรยีนการสอนเพื!อรว่มหาแนวทางหรอืวางแผนการปรับปรงุพัฒนารายวชิา

4.  4.  

การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ของนกัศกึษาในรายวชิาการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ของนกัศกึษาในรายวชิา

4.14.1 การทวนผลสมัฤทธิ�โดยนกัศกึษาการทวนผลสมัฤทธิ�โดยนกัศกึษา

ดา้นที!ดา้นที!
1 ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม ดา้นที! 2 ดา้นความรู ้ ดา้นที! 3 ดา้นทักษะทางปัญญา1 ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม ดา้นที! 2 ดา้นความรู ้ ดา้นที! 3 ดา้นทักษะทางปัญญา
ดา้นที! 4 ดา้นทักษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ ดา้นที! 5  ดา้นที! 4 ดา้นทักษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ ดา้นที! 5  

ดา้นทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื!อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศดา้นทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื!อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

4.24.2 การทวนผลสมัฤทธิ�โดยอาจารยผ์ูส้อนการทวนผลสมัฤทธิ�โดยอาจารยผ์ูส้อน

5.5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิาการดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

-   -   

ปรับปรงุประมวลรายวชิาภายใน5ปีตามผลการสมัมนาการจัดการเรยีนการสอนปรับปรงุประมวลรายวชิาภายใน5ปีตามผลการสมัมนาการจัดการเรยีนการสอน
-  -  

นําผลการประเมนิของนักศกึษามาปรับปรงุนําผลการประเมนิของนักศกึษามาปรับปรงุ

6.6.
แผนการปรบัปรงุรายวชิาแผนการปรบัปรงุรายวชิา
ใหม้คีวามทนัสมยัใหม้คีวามทนัสมยั
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