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

1.1. รหสัและชื�อรายวชิารหสัและชื�อรายวชิา

35348013534801 การเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเงนิการเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเงนิ
Pre-practicum in FinancePre-practicum in Finance

2.2. จาํนวนหนว่ยกติจาํนวนหนว่ยกติ

2(0-90-0)  2(0-90-0)  

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

3.3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิาหลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

บรหิารธรุกจิบัณฑติบรหิารธรุกจิบัณฑติ
สาขาวชิาการเงนิและการธนาคารสาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร

4.4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา

อาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูส้อน

กลุม่ 58/63 อาจารย์ ปิยะดา คมัภริากลุม่ 58/63 อาจารย์ ปิยะดา คมัภริา
นนท์นนท์

กลุม่ 58/76 อาจารย์ ปิยะดา คมัภริากลุม่ 58/76 อาจารย์ ปิยะดา คมัภริา
นนท์นนท์

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

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม วทิยาเขตมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม วทิยาเขต
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐมมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

9.9. วนัที	จดัทําหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ั#งลา่สดุวนัที	จดัทําหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ั#งลา่สดุ

หมวดที	หมวดที	
2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1.1. จดุมุง่หมายของรายวชิาจดุมุง่หมายของรายวชิา

เพื�อฝึกนักศกึษาใหม้คีวามรูแ้ละทักษะในการบรหิารจัดการและเพิ�มพูนความรูว้ชิาการทางการเงนิ ฝึกการทํางานเป็นทมีในกลุม่เพื�อฝึกนักศกึษาใหม้คีวามรูแ้ละทักษะในการบรหิารจัดการและเพิ�มพูนความรูว้ชิาการทางการเงนิ ฝึกการทํางานเป็นทมีในกลุม่
นักศกึษา รวมทั -งการฝึกความมมีนุษยสมัพันธ์ และการตดิตอ่สื�อสารกับบคุคลภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยนักศกึษา รวมทั -งการฝึกความมมีนุษยสมัพันธ์ และการตดิตอ่สื�อสารกับบคุคลภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย

2.2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิาวตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

เพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรูแ้ละทักษะในการบรหิารจัดการทกุดา้นโดยเฉพาะดา้นการเงนิ สามารถนําความรูแ้ละทักษะ บคุลกิภาพเพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรูแ้ละทักษะในการบรหิารจัดการทกุดา้นโดยเฉพาะดา้นการเงนิ สามารถนําความรูแ้ละทักษะ บคุลกิภาพ
การปรับตัวเขา้กับสภาพแวดลอ้มและบคุคลอื�นได ้ ตลอดจนมคีณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพีโดยอาศัยการจัดการปรับตัวเขา้กับสภาพแวดลอ้มและบคุคลอื�นได ้ ตลอดจนมคีณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพีโดยอาศัยการจัด
กจิกรรมเสรมิสรา้งทั-งกจิกรรมกลุม่และกจิกรรมเดี�ยวของนักศกึษากจิกรรมเสรมิสรา้งทั-งกจิกรรมกลุม่และกจิกรรมเดี�ยวของนักศกึษา

หมวดที	หมวดที	
3. ลกัษณะและการดําเนนิการ3. ลกัษณะและการดําเนนิการ
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1.1. คาํอธบิายรายวชิาคาํอธบิายรายวชิา

การประยกุตห์ลกัการ และทฤษฎทีางการบรหิารธรุกจิใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มการประยกุตห์ลกัการ และทฤษฎทีางการบรหิารธรุกจิใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
ดา้นการเงนิ เศรษฐกจิ สงัคม นโยบายรัฐ ที'มผีลตอ่ภาคธรุกจิ โดยใชก้รณีศกึษา สถานการณ์ดา้นการเงนิ เศรษฐกจิ สงัคม นโยบายรัฐ ที'มผีลตอ่ภาคธรุกจิ โดยใชก้รณีศกึษา สถานการณ์
จําลอง การฝึกและการเตรยีมความพรอ้มใหนั้กศกึษากอ่นเขา้สูว่ชิาชพีทั2งทักษะดา้นการใช ้จําลอง การฝึกและการเตรยีมความพรอ้มใหนั้กศกึษากอ่นเขา้สูว่ชิาชพีทั2งทักษะดา้นการใช ้
ภาษา คอมพวิเตอร์ เครื'องใชสํ้านักงาน และเทคโนโลยี การพัฒนาบคุลกิภาพ การปรับตวัเขา้ภาษา คอมพวิเตอร์ เครื'องใชสํ้านักงาน และเทคโนโลยี การพัฒนาบคุลกิภาพ การปรับตวัเขา้
กบัสภาพแวดลอ้ม สามารถทํางานเป็นทมีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ การเสรมิสรา้งจรยิธรรม และกบัสภาพแวดลอ้ม สามารถทํางานเป็นทมีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ การเสรมิสรา้งจรยิธรรม และ
จรรยาบรรณในวชิาชพีเพื'อเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกฝึกประสบการณ์วชิาชพีจรรยาบรรณในวชิาชพีเพื'อเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกฝึกประสบการณ์วชิาชพี

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

บรรยายบรรยาย การฝึกปฏบิตั/ิงานการฝึกปฏบิตั/ิงาน
ภาคสนาม/การฝึกภาคสนาม/การฝึก

งานงาน

การศกึษาดว้ยตนเองการศกึษาดว้ยตนเอง สอนเสรมิสอนเสรมิ

ไมม่ีไมม่ี 1,350  1,350  

ชั'วโมงชั'วโมง
ไมม่ีไมม่ี ตามความตอ้งการของตามความตอ้งการของ

นักศกึษานักศกึษา

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

90  90  

ชั'วโมงตอ่สปัดาห์ชั'วโมงตอ่สปัดาห์

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. การสอนแบบสมัมนา1. การสอนแบบสมัมนา
(Seminar)(Seminar)

2. กจิกรรม2. กจิกรรม

1.  1.  

การประเมนิกระบวนการทํางาน/การประเมนิกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากจิกรรมบทบาทในการทํากจิกรรม

Page 3 of 12TQF

23/10/2561http://reg2.npru.ac.th/wwwtqf/coursespecinline.aspx?pagemode=P&coursesemesterid=91...



สถาสถา
นะนะ

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

3.  3.  

การเรยีนรูด้ว้ยตนเองการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง

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

1. การสอนแบบสมัมนา1. การสอนแบบสมัมนา
(Seminar)(Seminar)

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

3. การดงูาน3. การดงูาน

1.  1.  

การประเมนิกระบวนการทํางาน/การประเมนิกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากจิกรรมบทบาทในการทํากจิกรรม

3.ตระหนักถงึประโยชนส์ว่นรวม3.ตระหนักถงึประโยชนส์ว่นรวม
มากกวา่ประโยชนส์ว่นตนอยา่งมากกวา่ประโยชนส์ว่นตนอยา่ง
มคีณุธรรมมคีณุธรรม

1.  1.  

กจิกรรมกจิกรรม
1.  1.  

การประเมนิกระบวนการทํางาน/การประเมนิกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากจิกรรมบทบาทในการทํากจิกรรม

2.2. ความรู ้ความรู ้

สถาสถา
นะนะ

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

1.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน1.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน
ทฤษฎี หลกัการ วธิกีารและนวัตทฤษฎี หลกัการ วธิกีารและนวัต
กรรมทางการเงนิกรรมทางการเงนิ

1. การสอนแบบสมัมนา1. การสอนแบบสมัมนา
(Seminar)(Seminar)

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

1.  1.  

การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค
2.  2.  

การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค

2.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน2.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน
การวเิคราะหแ์ละประเมนิการวเิคราะหแ์ละประเมนิ
สารสนเทศทางการเงนิสารสนเทศทางการเงนิ

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

1.  1.  

การประเมนิการบา้นการประเมนิการบา้น
2.  2.  

การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน

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

1. การใชก้รณีศกึษา1. การใชก้รณีศกึษา
(Case)(Case)

2. การระดมสมอง (Brain  2. การระดมสมอง (Brain  
storming)storming)

1.  1.  

การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค
2.  2.  

การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค

4.สามารถตดิตามการ4.สามารถตดิตามการ
เปลี'ยน แปลงทางวชิาการและเปลี'ยน แปลงทางวชิาการและ
วชิาชพี ทั2งภาคทฤษฎแีละภาควชิาชพี ทั2งภาคทฤษฎแีละภาค
ปฏบัิตอิยา่งตอ่เนื'องปฏบัิตอิยา่งตอ่เนื'อง

3.3. ทกัษะทางปญัญาทกัษะทางปญัญา

สถาสถา
นะนะ

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ/์วธิกีารสอนกลยทุธ/์วธิกีารสอน กลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผลกลยทุธ/์วธิกีารประเมนิผล
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สถาสถา
นะนะ

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

1.สามารถคดิ วเิคราะหแ์ละ1.สามารถคดิ วเิคราะหแ์ละ
ประเมนิสารสนเทศไดอ้ยา่งเป็นประเมนิสารสนเทศไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ และสรา้งสรรค์ระบบ และสรา้งสรรค์

1. การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง1. การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง
(Self-directed learning)(Self-directed learning)

1.  1.  

การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค
2.  2.  

การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค

2.สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละ2.สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละ
ทักษะวชิาชพีทางการเงนิมาใช ้ทักษะวชิาชพีทางการเงนิมาใช ้
ในการแกไ้ขปัญหาตามในการแกไ้ขปัญหาตาม
สถานการณ์ไดอ้ยา่งมีสถานการณ์ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพประสทิธภิาพ

1.  1.  

กจิกรรมกจิกรรม
2. การดงูาน2. การดงูาน

1.  1.  

การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค
2.  2.  

การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค

3.สามารถตดิตาม ประเมนิ3.สามารถตดิตาม ประเมนิ
ผล และรายงานผลไดอ้ยา่งถกูผล และรายงานผลไดอ้ยา่งถกู
ตอ้งครบถว้นตอ้งครบถว้น

1.  1.  

การอภปิรายการอภปิราย
1.  1.  

การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน

4.4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ

สถาสถา
นะนะ

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

1.สามารถปฏบิตัแิละรับผดิ1.สามารถปฏบิตัแิละรับผดิ
ชอบ งานที0ไดรั้บมอบชอบ งานที0ไดรั้บมอบ
หมายอยา่งมปีระสทิธภิาพหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ

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

2. การดงูาน2. การดงูาน

1.  1.  

การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน

2.สามารถทํางานรว่มกบัผู ้2.สามารถทํางานรว่มกบัผู ้
อื0น และปรับตวัใหเ้ขา้กบัอื0น และปรับตวัใหเ้ขา้กบั
สถานการณ์และวฒันธรรมสถานการณ์และวฒันธรรม
องคก์รที0ปฏบิตังิานไดเ้ป็นอยา่งองคก์รที0ปฏบิตังิานไดเ้ป็นอยา่ง
ดีดี

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

1.  1.  

การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน

3.มภีาวะผูนํ้าและมมีนุษย3.มภีาวะผูนํ้าและมมีนุษย
สมัพันธท์ี0ดกีบัผูอ้ื0นสมัพันธท์ี0ดกีบัผูอ้ื0น

1.  1.  

กจิกรรมกจิกรรม
1.  1.  

การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน

5.5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข
การสื'อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศการสื'อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

สถาสถา
นะนะ

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

1.มทัีกษะการวเิคราะหเ์ชงิ1.มทัีกษะการวเิคราะหเ์ชงิ
ปรมิาณเพื0อการตัดสนิใจทางปรมิาณเพื0อการตัดสนิใจทาง
การเงนิไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์การเงนิไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์

1. การสอนแบบสมัมนา1. การสอนแบบสมัมนา
(Seminar)(Seminar)

1.  1.  

การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค
2.  2.  

การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค
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สถาสถา
นะนะ

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

2.สามารถสื�อสารอยา่งมี2.สามารถสื�อสารอยา่งมี
ประสทิธภิาพทั�งการพดูและการประสทิธภิาพทั�งการพดูและการ
เขยีน รูจั้กใชร้ปูแบบการนําเขยีน รูจั้กใชร้ปูแบบการนํา
เสนอที�เหมาะสมกบัปัญหาและเสนอที�เหมาะสมกบัปัญหาและ
สถานการณ์สถานการณ์

1. การสอนแบบสมัมนา1. การสอนแบบสมัมนา
(Seminar)(Seminar)

1.  1.  

การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค
2.  2.  

การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค

3.สามารถใชส้ารสนเทศและ3.สามารถใชส้ารสนเทศและ
เทคโนโลยสีื�อสารไดอ้ยา่งเทคโนโลยสีื�อสารไดอ้ยา่ง
เหมาะสมเหมาะสม

1. การสอนแบบสมัมนา1. การสอนแบบสมัมนา
(Seminar)(Seminar)

1.  1.  

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 การบทที� 1 การ
เขยีนเขยีน
โครงการโครงการ

0 0 90 90 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

1. 1. 

Power  Power  

PointPoint

1.  1.  

การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม

2 2 บทที� 2 การบทที� 2 การ
เขยีนเขยีน
โครงการ 1,2 โครงการ 1,2 

0 0 90 90 1.  1.  

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

การใช ้การใช ้
กรณีกรณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

1. 1. 

Power  Power  

PointPoint

1.  1.  

การสอบการสอบ
ปากปาก
เปลา่เปลา่
2.  2.  

การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม
3.  3.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
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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 ิ

กจิกรรมกจิกรรม

3 3 บทที� 2 การบทที� 2 การ
เขยีนเขยีน
โครงการ 3 โครงการ 3 

0 0 90 90 1.  1.  

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

การใช ้การใช ้
กรณีกรณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

1. 1. 

Power  Power  

PointPoint

1.  1.  

การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม
2.  2.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม

4 4 บทที� 3 การบทที� 3 การ
นําเสนอนําเสนอ
โครงการ 1,2,โครงการ 1,2,
3 3 

0 0 90 90 1.  1.  

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

การใช ้การใช ้
กรณีกรณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

1. 1. 

Power  Power  

PointPoint

โครงกาโครงกา
รร

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
รายงาน/รายงาน/

โครงโครง
งานงาน

5 5 บทที� 4 การบทที� 4 การ
จัดกจิกรรมจัดกจิกรรม
ตามตาม
โครงการโครงการ

0 0 90 90 1.  1.  

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

การใช ้การใช ้
กรณีกรณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

1. 1. 

Power  Power  

PointPoint

โครงกาโครงกา
รร

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม

6 6 บทที� 4 การบทที� 4 การ
จัดกจิกรรมจัดกจิกรรม
ตามตาม
โครงการโครงการ

0 0 90 90 1.  1.  

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

การใช ้การใช ้
กรณีกรณี

1. 1. 

Power  Power  

PointPoint

โครงกาโครงกา
รร

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
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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 ิ

ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม

7 7 บทที� 4 การบทที� 4 การ
จัดกจิกรรมจัดกจิกรรม
ตามตาม
โครงการโครงการ

0 0 90 90 1.  1.  

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

การใช ้การใช ้
กรณีกรณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

1. 1. 

Power  Power  

PointPoint

โครงกาโครงกา
รร

1. การ1. การ
ประเมนิประเมนิ
โดยโดย
เพื�อนเพื�อน
(Peer  (Peer  

assessassess

ment)ment)

8 8 สอบกลางสอบกลาง
ภาคภาค

0 0 90 90 1.  1.  

การการ
สอบกลสอบกล
างภาคางภาค

9 9 บทที� 5 ฝึกบทที� 5 ฝึก
ทักษะเครื�องทักษะเครื�อง
คอมพวิเตอร์คอมพวิเตอร์

0 0 90 90 1.  1.  

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

การใช ้การใช ้
กรณีกรณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

1.  1.  

VDOVDO
1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม

1010 บทที� 5 ฝึกบทที� 5 ฝึก
ทักษะเครื�องทักษะเครื�อง
คอมพวิเตอร์คอมพวิเตอร์

0 0 90 90 1.  1.  

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

การใช ้การใช ้
กรณีกรณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

1.  1.  

VDOVDO
1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม

1111 บทบท
ที� 6 รายงานที� 6 รายงาน
ผลผล
โครงการ 1 โครงการ 1 

0 0 90 90 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2.  2.  

การการ
อภปิรายอภปิราย

1. 1. 

Power  Power  

PointPoint

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
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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 ิ

ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม

1212 บทบท
ที� 6 รายงานที� 6 รายงาน
ผลผล
โครงการ 2 โครงการ 2 

0 0 90 90 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2.  2.  

การการ
อภปิรายอภปิราย

1. 1. 

Power  Power  

PointPoint

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม

1313 บทบท
ที� 6 รายงานที� 6 รายงาน
ผลผล
โครงการ 3 โครงการ 3 

0 0 90 90 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2.  2.  

การการ
อภปิรายอภปิราย

1. 1. 

Power  Power  

PointPoint

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม

1414 บทที� 7 ฝึกบทที� 7 ฝึก
ทักษะเครื�องทักษะเครื�อง
ใชสํ้านักงานใชสํ้านักงาน

0 0 90 90 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2.  2.  

การการ
อภปิรายอภปิราย

1. 1. 

Power  Power  

PointPoint

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม

1515 บทที� 7 ฝึกบทที� 7 ฝึก
ทักษะเครื�องทักษะเครื�อง
ใชสํ้านักงานใชสํ้านักงาน

0 0 90 90 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2.  2.  

การการ
อภปิรายอภปิราย

1. 1. 

Power  Power  

PointPoint

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม
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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 ิ

1717 สอบปลายสอบปลาย
ภาคภาค

0 0 90 90 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2.  2.  

การการ
อภปิรายอภปิราย

1.  1.  

VDOVDO
1.  1.  

การสอบการสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค

รวมรวม 1,440.001,440.00

2.2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรมที
กจิกรรมที
 งานที
ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีนงานที
ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีน สปัดาหท์ี
สปัดาหท์ี

ประเมนิประเมนิ

คะแนนคะแนน สดัสว่นการสดัสว่นการ
ประเมนิประเมนิ

1 1 การประเมนิกระบวนการทํางาน/การประเมนิกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากจิกรรมบทบาทในการทํากจิกรรม
10.00 10.00 11.11 11.11 

2 2 การประเมนิการบา้นการประเมนิการบา้น 10.00 10.00 11.11 11.11 

3 3 การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน 20.00 20.00 22.22 22.22 

4 4 การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค 30.00 30.00 33.33 33.33 

5 5 การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค 20.00 20.00 22.22 22.22 

รวมรวม 90.0090.00 100.00100.00

หมวดที
หมวดที

6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1.1. เอกสารและตําราหลกัเอกสารและตําราหลกั

- ตวัอยา่ง การจัดกจิกรรมตามโครงการตา่ง ๆ ในรปูแบบโครงการและรายงานผลของแตล่ะโครงการ- ตวัอยา่ง การจัดกจิกรรมตามโครงการตา่ง ๆ ในรปูแบบโครงการและรายงานผลของแตล่ะโครงการ

2.2. เอกสารและขอ้มลูสําคญัเอกสารและขอ้มลูสําคญั

Page 10 of 12TQF

23/10/2561http://reg2.npru.ac.th/wwwtqf/coursespecinline.aspx?pagemode=P&coursesemesterid=91...



-  -  

ฐานขอ้มลูและระบบสบืคน้อเิล็กทรอนกิส์ ไดแ้ก่ฐานขอ้มลูและระบบสบืคน้อเิล็กทรอนกิส์ ไดแ้ก่
เว็บไซตต์ลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยเว็บไซตต์ลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

3.3. เอกสารและขอ้มลูแนะนําเอกสารและขอ้มลูแนะนํา

- เว็บไซตท์ี%เกี%ยวกบัสถานประกอบการและผูป้ระกอบการ- เว็บไซตท์ี%เกี%ยวกบัสถานประกอบการและผูป้ระกอบการ

หมวดที�หมวดที�
7.  7.  

การประเมนิและปรบัปรงุการดําเนนิการของรายวชิาการประเมนิและปรบัปรงุการดําเนนิการของรายวชิา

1.1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษากลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี+ ที%จัดทําโดยนักศกึษา ไดจั้ดกจิกรรมในการนําแนวคดิและความเห็นจากนักศกึษาไดด้งันี+การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี+ ที%จัดทําโดยนักศกึษา ไดจั้ดกจิกรรมในการนําแนวคดิและความเห็นจากนักศกึษาไดด้งันี+

            - การแลกเปลี%ยนความคดิเห็นระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน            - การแลกเปลี%ยนความคดิเห็นระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน

            - การสังเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน            - การสังเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน

            - แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา            - แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา

2.2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอนกลยทุธก์ารประเมนิการสอน

ในการเก็บขอ้มลูเพื%อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ์ ดงันี+ในการเก็บขอ้มลูเพื%อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ์ ดงันี+

            - ผลการสอบ / การเรยีนรู ้            - ผลการสอบ / การเรยีนรู ้

            - การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้            - การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

3.3. การปรบัปรงุการสอนการปรบัปรงุการสอน

หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 จงึมกีารปรับปรงุการสอน โดยการจัดกจิกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มลูเพิ%มเตมิในหลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 จงึมกีารปรับปรงุการสอน โดยการจัดกจิกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มลูเพิ%มเตมิใน
การปรับปรงุการสอน ดงันี+การปรับปรงุการสอน ดงันี+

            - สมัมนาการจัดการเรยีนการสอน            - สมัมนาการจัดการเรยีนการสอน

            -มกีารเปลี%ยนกจิกรรมเชน่โครงการเปิดชอ่งชี+ทศิ พชิติความสําเร็จเปลี%ยนเป็นการจัดอบรมสัมมนาทางการเงนิวทิยากร            -มกีารเปลี%ยนกจิกรรมเชน่โครงการเปิดชอ่งชี+ทศิ พชิติความสําเร็จเปลี%ยนเป็นการจัดอบรมสัมมนาทางการเงนิวทิยากร
บรรยายจากตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย การอบรมบคุลกิภาพ วทิยากรบรรยายจากธนาคารกรงุเทพ ฝ่ายบคุคลบรรยายจากตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย การอบรมบคุลกิภาพ วทิยากรบรรยายจากธนาคารกรงุเทพ ฝ่ายบคุคล

4.  4.  

การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ(ของนกัศกึษาในรายวชิาการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ(ของนกัศกึษาในรายวชิา
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4.14.1 การทวนผลสมัฤทธิ�โดยนกัศกึษาการทวนผลสมัฤทธิ�โดยนกัศกึษา

ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ�ในรายหวัขอ้ ตามที�คาดหวังจากการเรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้าก การสอบในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ�ในรายหวัขอ้ ตามที�คาดหวังจากการเรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้าก การสอบ
ถามนักศกึษา หรอืการสุม่ตรวจผลงานของนักศกึษา รวมถงึพจิารณาจากผลการทดสอบยอ่ย มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ�โดยรวมถามนักศกึษา หรอืการสุม่ตรวจผลงานของนักศกึษา รวมถงึพจิารณาจากผลการทดสอบยอ่ย มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ�โดยรวม
ในวชิาไดด้งันี-ในวชิาไดด้งันี-

            - การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนักศกึษาโดยอาจารยอ์ื�น หรอื            - การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนักศกึษาโดยอาจารยอ์ื�น หรอื

ผูท้รงคณุวฒุิ ที�ไมใ่ชอ่าจารยป์ระจําหลักสตูรผูท้รงคณุวฒุิ ที�ไมใ่ชอ่าจารยป์ระจําหลักสตูร

            -             - มกีารตั -งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนักศกึษา โดยมกีารตั -งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนักศกึษา โดย

ตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรมตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม

4.24.2 การทวนผลสมัฤทธิ�โดยอาจารยผ์ูส้อนการทวนผลสมัฤทธิ�โดยอาจารยผ์ูส้อน

5.5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิาการดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิ�ประสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรับปรงุการสอนและรายละเอยีดวชิา เพื�อจากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิ�ประสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรับปรงุการสอนและรายละเอยีดวชิา เพื�อ
ใหเ้กดิคณุภาพมากขึ-น ดังนี-ใหเ้กดิคณุภาพมากขึ-น ดังนี-

            - ปรับปรงุรายวชิาทกุ 3 ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ตามขอ้ 4             - ปรับปรงุรายวชิาทกุ 3 ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ตามขอ้ 4 

            - เปลี�ยนหรอืสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื�อใหนั้กศกึษามมีมุมองในเรื�องการประยกุตค์วามรูนี้-กบัปัญหาที�มาจากงานวจิัยของ            - เปลี�ยนหรอืสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื�อใหนั้กศกึษามมีมุมองในเรื�องการประยกุตค์วามรูนี้-กบัปัญหาที�มาจากงานวจิัยของ
อาจารยห์รอือตุสาหกรรมตา่ง ๆอาจารยห์รอือตุสาหกรรมตา่ง ๆ

6.6.
แผนการปรบัปรงุรายวชิาแผนการปรบัปรงุรายวชิา
ใหม้คีวามทนัสมยัใหม้คีวามทนัสมยั
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