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

1.1. รหสัและชื�อรายวชิารหสัและชื�อรายวชิา

35311033531103 การเงนิสว่นบคุคลการเงนิสว่นบคุคล
Personal FinancePersonal Finance

2.2. จาํนวนหนว่ยกติจาํนวนหนว่ยกติ

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

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

3.3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิาหลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

หลักสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติหลักสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติ
สาขาวชิาการเงนิและการธนาคารสาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร

4.4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา

อาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูส้อน

กลุม่ 59/70 อาจารย์ วชิญะ ตั )งกลุม่ 59/70 อาจารย์ วชิญะ ตั )ง
สนุทรบณัฑ์สนุทรบณัฑ์

กลุม่ 59/71 อาจารย์ วชิญะ ตั )งกลุม่ 59/71 อาจารย์ วชิญะ ตั )ง
สนุทรบณัฑ์สนุทรบณัฑ์

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

วนัที� 31 กรกฏาคม 2561วนัที� 31 กรกฏาคม 2561

หมวดที	หมวดที	
2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1.1. จดุมุง่หมายของรายวชิาจดุมุง่หมายของรายวชิา

๑.   กระบวนการวางแผนการเงนิสว่นบคุคล จัดการเงนิสว่นบคุคล ความจําเป็นในการบรหิารการเงนิสว่นบคุคล๑.   กระบวนการวางแผนการเงนิสว่นบคุคล จัดการเงนิสว่นบคุคล ความจําเป็นในการบรหิารการเงนิสว่นบคุคล

๒.๒. เพื�อใหผู้เ้รยีนมสีามารถนําความรูไ้ปใชไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนและจัดการการเงนิสว่นบคุคลของตนเองเพื�อสรา้งเพื�อใหผู้เ้รยีนมสีามารถนําความรูไ้ปใชไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนและจัดการการเงนิสว่นบคุคลของตนเองเพื�อสรา้ง

ความมั�นคงและเสถยีรภาพทางการเงนิใของตนเอง สามารถดแูลตนเองใหม้มีาตรฐานการดําเนนิชวีติตามแตอ่ตัภาพ ตลอดจนความมั�นคงและเสถยีรภาพทางการเงนิใของตนเอง สามารถดแูลตนเองใหม้มีาตรฐานการดําเนนิชวีติตามแตอ่ตัภาพ ตลอดจน

สามารถนําความรูเ้ผยแพรต่อ่สงัคม เพื�อใหเ้กดิประโยชนต์อ่สงัคม ใหส้งัคมเป็นสงัคมที�มคีณุภาพในการดํารงชวีติสามารถนําความรูเ้ผยแพรต่อ่สงัคม เพื�อใหเ้กดิประโยชนต์อ่สงัคม ใหส้งัคมเป็นสงัคมที�มคีณุภาพในการดํารงชวีติ

2.2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิาวตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

เพิ�มงานดา้นการวจิัยเกี�ยวกับการเงนิสว่นบคุคลเพิ�มงานดา้นการวจิัยเกี�ยวกับการเงนิสว่นบคุคล
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หมวดที�หมวดที�
3. ลกัษณะและการดําเนนิการ3. ลกัษณะและการดําเนนิการ

1.1. คาํอธบิายรายวชิาคาํอธบิายรายวชิา

การจัดการทางการเงนิสว่นบคุคล การวางแผนรายไดแ้ละรายจา่ย โดยการจัดทํางบการการจัดการทางการเงนิสว่นบคุคล การวางแผนรายไดแ้ละรายจา่ย โดยการจัดทํางบการ
เงนิการตดัสนิใจดา้นการซื�อดว้ยเงนิสดและเงนิเชื"อ สําหรับที"อยูอ่าศยั ยานพาหนะ การวางแผนเงนิการตดัสนิใจดา้นการซื�อดว้ยเงนิสดและเงนิเชื"อ สําหรับที"อยูอ่าศยั ยานพาหนะ การวางแผน
การออมและการลงทนุ การประกนัภัย การเสยีภาษีเงนิไดส้ว่นบคุคล การลงทนุในหลักทรัพย์การออมและการลงทนุ การประกนัภัย การเสยีภาษีเงนิไดส้ว่นบคุคล การลงทนุในหลักทรัพย์
ตา่ง ๆ การวางแผนทางการเงนิหลังเกษียณ การวางแผนและการจัดการมรดกตา่ง ๆ การวางแผนทางการเงนิหลังเกษียณ การวางแผนและการจัดการมรดก

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.
จาํนวนช ั�วโมงตอ่สปัดาหท์ ี�อาจารยใ์หคํ้าปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษาเป็นรายจาํนวนช ั�วโมงตอ่สปัดาหท์ ี�อาจารยใ์หคํ้าปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษาเป็นราย
บคุคลบคุคล

หมวดที�หมวดที�
4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1.1.
คณุธรรมคณุธรรม
จรยิธรรมจรยิธรรม

สถาสถา
นะนะ

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

1.มคีณุธรรม จรยิธรรมในการ1.มคีณุธรรม จรยิธรรมในการ
ดําเนนิชวีติบนพื�นฐานปรัชญาดําเนนิชวีติบนพื�นฐานปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงเศรษฐกจิพอเพยีง

1.  1.  

การบรรยายการบรรยาย
2. การใชก้รณีศกึษา2. การใชก้รณีศกึษา

1.  1.  

การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม
2.  2.  
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สถาสถา
นะนะ

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

(Case)(Case)

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

4. กจิกรรม4. กจิกรรม

การประเมนิกระบวนการทํางาน/การประเมนิกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากจิกรรมบทบาทในการทํากจิกรรม
3.  3.  

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

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

2.ตระหนักและสํานกึในความ2.ตระหนักและสํานกึในความ
เป็นไทยเป็นไทย

3.มคีวามรับผดิชอบตอ่ตน3.มคีวามรับผดิชอบตอ่ตน
เอง วชิาชพีและสงัคมเอง วชิาชพีและสงัคม

4.เคารพสทิธแิละรับฟังความ4.เคารพสทิธแิละรับฟังความ
คดิเห็นของผูอ้ื�น รวมทั 2งเคารพคดิเห็นของผูอ้ื�น รวมทั 2งเคารพ
ในคณุคา่และศักดิ4ศรขีองความในคณุคา่และศักดิ4ศรขีองความ
เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์

5.ปฏบัิตติามกฎระเบยีบและขอ้5.ปฏบัิตติามกฎระเบยีบและขอ้
บังคบัตา่ง ๆ ขององคก์รและบังคบัตา่ง ๆ ขององคก์รและ
สงัคมสงัคม

2.2. ความรู ้ความรู ้

สถาสถา
นะนะ

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

1.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจสาระ1.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจสาระ
สําคัญของหลักการและทฤษฎีสําคัญของหลักการและทฤษฎี
ที�เป็นพื2นฐานการเงนิและการที�เป็นพื2นฐานการเงนิและการ
ธนาคารธนาคาร

1.  1.  

การบรรยายการบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3.  3.  

การฝึกปฏบิตั ิ (Practice)การฝึกปฏบิตั ิ (Practice)

4. การเรยีนรูผ้า่นประสบการณ์4. การเรยีนรูผ้า่นประสบการณ์
(Experiential Learning)(Experiential Learning)

1.  1.  

การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ยการสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย
2.  2.  

การประเมนิกระบวนการทํางาน/การประเมนิกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากจิกรรมบทบาทในการทํากจิกรรม
3.  3.  

การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน
4.  4.  

การประเมนิการวพิากษ์/การนําการประเมนิการวพิากษ์/การนํา
เสนอผลงานเสนอผลงาน
5.  5.  

การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค
6.  6.  

การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค

2.มคีวามรอบรูอ้ยา่งกวา้ง2.มคีวามรอบรูอ้ยา่งกวา้ง
ขวาง มโีลกทัศนก์วา้งไกลขวาง มโีลกทัศนก์วา้งไกล
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สถาสถา
นะนะ

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

3.รูเ้ทา่ทันสถานการณ์ความ3.รูเ้ทา่ทันสถานการณ์ความ
เปลี�ยนแปลงตา่ง ๆ ทั�งในระดับเปลี�ยนแปลงตา่ง ๆ ทั�งในระดับ
ทอ้งถิ�น ชาตแิละนานาชาติทอ้งถิ�น ชาตแิละนานาชาติ

4.บรูณาการความรูใ้นวชิาที�4.บรูณาการความรูใ้นวชิาที�
ศกึษากบัความรูใ้นศาสตร์ศกึษากบัความรูใ้นศาสตร์
อื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

3.3. ทกัษะทางปญัญาทกัษะทางปญัญา

สถาสถา
นะนะ

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

1.มทัีกษะการแสวงหาความรู ้1.มทัีกษะการแสวงหาความรู ้
ตลอดชวีติเพื�อพัฒนาตนตลอดชวีติเพื�อพัฒนาตน
เองอยา่งตอ่เนื�องเองอยา่งตอ่เนื�อง

1.  1.  

การอภปิรายการอภปิราย
2. การสอนแบบสมัมนา2. การสอนแบบสมัมนา
(Seminar)(Seminar)

3. การใชก้รณีศกึษา3. การใชก้รณีศกึษา
(Case)(Case)

4. การฝึกปฏบิตั ิ4. การฝึกปฏบิตั ิ
(Practice)(Practice)

5. การศกึษาคน้ควา้โดยอสิระ5. การศกึษาคน้ควา้โดยอสิระ
(Independent  (Independent  

study)study)

6. กจิกรรม6. กจิกรรม

1.  1.  

การสอบปากเปลา่การสอบปากเปลา่
2. การสอบทักษะ2. การสอบทักษะ
3.  3.  

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

การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค
5.  5.  

การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค

2.มทัีกษะการคดิแบบองคร์วม2.มทัีกษะการคดิแบบองคร์วม

3.สามารถสบื3.สามารถสบื
คน้ วเิคราะห์ ประมวลและคน้ วเิคราะห์ ประมวลและ
ประเมนิสารสนเทศเพื�อใชแ้ก ้ประเมนิสารสนเทศเพื�อใชแ้ก ้
ปัญหาอยา่งสรา้งสรรค์ปัญหาอยา่งสรา้งสรรค์

4.กําหนดกรอบแนวคดิเกี�ยวกบั4.กําหนดกรอบแนวคดิเกี�ยวกบั
ภาพอนาคตและแนวทางความภาพอนาคตและแนวทางความ
เป็นไปไดท้ี�จะบรรลเุป้าหมายที�เป็นไปไดท้ี�จะบรรลเุป้าหมายที�
กําหนดกําหนด

5. สามารถประยกุตใ์ชก้ระบวน5. สามารถประยกุตใ์ชก้ระบวน
การทางวทิยาศาสตรแ์ละนวัตการทางวทิยาศาสตรแ์ละนวัต
กรรมที�เหมาะสมในการแก ้กรรมที�เหมาะสมในการแก ้
ปัญหาปัญหา

4.4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ
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สถาสถา
นะนะ

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

1.มจีติอาสาและสํานกึ1.มจีติอาสาและสํานกึ
สาธารณะเป็นพลเมอืงที�มคีณุสาธารณะเป็นพลเมอืงที�มคีณุ
คา่ของสงัคมไทยและสงัคมคา่ของสงัคมไทยและสงัคม
โลกโลก

1. การสอนโดยใชว้จัิยเป็นฐาน1. การสอนโดยใชว้จัิยเป็นฐาน
(Research-based (Research-based 

instruction)instruction)

2. การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื2. การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื
(Cooperative learning)(Cooperative learning)

3.  3.  

เพื�อนชว่ยเพื�อนเพื�อนชว่ยเพื�อน
4. การเรยีนรูด้ว้ยการสบืคน้4. การเรยีนรูด้ว้ยการสบืคน้
(Learning  (Learning  

to Search)to Search)

1.  1.  

การสอบปากเปลา่การสอบปากเปลา่
2.  2.  

การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม
3.  3.  

การประเมนิการวพิากษ์/การนําการประเมนิการวพิากษ์/การนํา
เสนอผลงานเสนอผลงาน
4.  4.  

การนําเสนอปากเปลา่การนําเสนอปากเปลา่

2.เขา้ใจและเห็นคณุคา่ของตน2.เขา้ใจและเห็นคณุคา่ของตน
เอง ผูอ้ื�น สงัคม ศลิปวัฒนธรรมเอง ผูอ้ื�น สงัคม ศลิปวัฒนธรรม
และธรรมชาติและธรรมชาติ

3.มทัีกษะกระบวนการกลุม่ใน3.มทัีกษะกระบวนการกลุม่ใน
การแกปั้ญหาสถานการณ์การแกปั้ญหาสถานการณ์
ตา่งๆตา่งๆ

4.วางตัวและแสดงความคดิเห็น4.วางตัวและแสดงความคดิเห็น
ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
บทบาท หนา้ที� และความรับผดิบทบาท หนา้ที� และความรับผดิ
ชอบชอบ

5.มทัีกษะในการสรา้งเสรมิ5.มทัีกษะในการสรา้งเสรมิ
ความสามัคคแีละจัดการความความสามัคคแีละจัดการความ
ขดัแยง้ในกลุม่หรอืองคก์รอยา่งขดัแยง้ในกลุม่หรอืองคก์รอยา่ง
เหมาะสมเหมาะสม

5.5.
ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข
การสื!อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศการสื!อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

สถาสถา
นะนะ

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

1.สามารถประยกุตใ์ชว้ธิกีาร1.สามารถประยกุตใ์ชว้ธิกีาร
ทางคณติศาสตรแ์ละสถติใินทางคณติศาสตรแ์ละสถติใิน
การดําเนนิชวีติและปฏบัิตงิานการดําเนนิชวีติและปฏบัิตงิาน
ไดอ้ยา่งเหมาะสมไดอ้ยา่งเหมาะสม

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

2. การสรปุประเด็นสําคญั2. การสรปุประเด็นสําคญั
หรอืการนําเสนอผลของการสบืหรอืการนําเสนอผลของการสบื
คน้ที�ไดรั้บมอบหมายคน้ที�ไดรั้บมอบหมาย
3.  3.  

การเรยีนรูด้ว้ยการตั 6งคําถามการเรยีนรูด้ว้ยการตั 6งคําถาม
(Learning to  (Learning to  

Question)Question)

1.  1.  

การสอบทักษะการสอบทักษะ
2.  2.  

การประเมนิการวพิากษ์/การนําการประเมนิการวพิากษ์/การนํา
เสนอผลงานเสนอผลงาน
3.  3.  

การนําเสนอปากเปลา่การนําเสนอปากเปลา่

2.สามารถใชภ้าษาไทยและ2.สามารถใชภ้าษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศในการสื�อภาษาตา่งประเทศในการสื�อ
สารอยา่งมปีระสทิธภิาพสารอยา่งมปีระสทิธภิาพ

Page 6 of 24TQF

23/10/2561http://reg2.npru.ac.th/wwwtqf/coursespecinline.aspx?pagemode=P&coursesemesterid=87...



สถาสถา
นะนะ

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

3.สามารถเลอืกใชเ้ทคโนโลยี3.สามารถเลอืกใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการตดิตอ่สื�อสารสารสนเทศในการตดิตอ่สื�อสาร
และนําเสนอขอ้มลูขา่วสารได ้และนําเสนอขอ้มลูขา่วสารได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพอยา่งมปีระสทิธภิาพ

4.สามารถใชค้วามรูพ้ื&นฐานทาง4.สามารถใชค้วามรูพ้ื&นฐานทาง
คณติศาสตรแ์ละสถติใินการคณติศาสตรแ์ละสถติใินการ
ประมวลผลการแปล ความประมวลผลการแปล ความ
หมาย และการวเิคราะหข์อ้มลูหมาย และการวเิคราะหข์อ้มลู

5.สามารถใชเ้ทคโนโลยี5.สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งรูเ้ทา่ทันสารสนเทศอยา่งรูเ้ทา่ทัน

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 - ปฐมนเิทศ- ปฐมนเิทศ
- ความจําเป็น- ความจําเป็น
และประโยชน์และประโยชน์
ในใน
การศกึษาการการศกึษาการ
เงนิสว่นเงนิสว่น
บคุคลบคุคล
- การวางแผน- การวางแผน
การเงนิสว่นการเงนิสว่น
บคุคลบคุคล

3 3 0 0 1.  1.  

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

การสรปุการสรปุ
ประเด็นประเด็น
สําคัญสําคัญ
หรอืการหรอืการ
นําเสนอนําเสนอ
ผลของผลของ
การสบืการสบื
คน้ที�ได ้คน้ที�ได ้
รับมอบรับมอบ
หมายหมาย

กจิกรรมกจิกรรม
การการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน
๑. ชี&๑. ชี&
แจงรายแจงราย
ละเอยีดละเอยีด
วธิกีารวธิกีาร

เรยีน กาเรยีน กา
รปฏบัิติรปฏบัิติ
ตน การตน การ
ประเมนิประเมนิ
ผล เงื�อผล เงื�อ
นไขนไข
กตกิากตกิา
ตา่ง ๆ ใตา่ง ๆ ใ
นชั &นนชั &น
เรยีน แเรยีน แ
นะนํานะนํา
แหลง่แหลง่
สบืคน้สบืคน้

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การวิการวิ
พากษ์/พากษ์/

การนําการนํา
เสนอผลเสนอผล
งานงาน
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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 ิ

ขอ้มลูขอ้มลู
กําหนดกําหนด
ชิ�นชิ�น
งาน แลงาน แล
ะรายะราย
ละเอยีดละเอยีด
การจัดการจัด
ทําชิ�นทําชิ�น
งานงาน
๒. นํา๒. นํา
เขา้สูบ่ทเขา้สูบ่ท
เรยีนเรยีน
โดยโดย
กจิกรรมกจิกรรม
 “อภปิรา “อภปิรา
ย-ถาม-ย-ถาม-

ตอบ” โตอบ” โ
ดยอาจาดยอาจา
รยตั์ �งรยตั์ �ง
ประเด็นประเด็น
คําคํา
ถาม เพื(ถาม เพื(
อใหนั้กอใหนั้ก
ศกึษาศกึษา
รว่มกนัรว่มกนั
อภปิรายอภปิราย
และและ
เพื(อให ้เพื(อให ้
นักนัก
ศกึษาศกึษา
รว่มกนัรว่มกนั
สรปุสรปุ
ประเด็นประเด็น
เนื�อหาเนื�อหา
สื(อการสื(อการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน
-  เอกส-  เอกส
ารประการประก
ารสอน เารสอน เ
รื(องการรื(องการ
เงนิสว่นเงนิสว่น
บคุคล กบคุคล ก
ารวางารวาง
แผนการแผนการ
เงนิสว่นเงนิสว่น
บคุคลบคุคล
http://whttp://w

ww.set.ww.set.

or.th, - or.th, - 

Power Power 
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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 ิ

Point  เPoint  เ
นื�อนื�อ
หา และหา และ
งานที�งานที�
มอบมอบ

2 2 การวางแผนการวางแผน
การเงนิในการเงนิใน
อนาคต โดยอนาคต โดย
การจัดทํางบการจัดทํางบ
การเงนิและการเงนิและ
งบประมาณงบประมาณ

3 3 0 0 1.  1.  

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

การใช ้การใช ้
กรณีกรณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

4. การ4. การ
สรปุสรปุ
ประเด็นประเด็น
สําคัญสําคัญ
หรอืการหรอืการ
นําเสนอนําเสนอ
ผลของผลของ
การสบืการสบื
คน้ที�ได ้คน้ที�ได ้
รับมอบรับมอบ
หมายหมาย

กจิกรรมกจิกรรม
การการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน
๑. นํา๑. นํา
เขา้สูบ่ทเขา้สูบ่ท
เรยีนเรยีน
โดยโดย
กรณีกรณี
ศกึษาศกึษา
เรื�อง กาเรื�อง กา
รวางรวาง
แผนการแผนการ
เงนิในเงนิใน
อนาคตอนาคต
๒. อภปิ๒. อภปิ
รายราย
เนื�อหาเนื�อหา
และยกและยก
ประเด็นประเด็น
ตวัอยา่งตวัอยา่ง
ของของ
เนื�อหาเนื�อหา
๓. ให ้๓. ให ้
นักนัก
ศกึษาศกึษา
รว่มตอบรว่มตอบ
สรปุสรปุ
สาระสาระ
ความรู ้ความรู ้
จากที�จากที�
ไดรั้บไดรั้บ
๓. อาจา๓. อาจา
รยส์รปุรยส์รปุ
ประเด็นประเด็น
รวบยอดรวบยอด
เนื�อหาเนื�อหา
สื�อการสื�อการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน
-  หนังสื-  หนังสื
อหลักอหลัก
-  เอกส-  เอกส
ารประการประก

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การวิการวิ
พากษ์/พากษ์/

การนําการนํา
เสนอผลเสนอผล
งานงาน
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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 ิ

อบเรื�องอบเรื�อง
การวางการวาง
แผนการแผนการ
เงนิในเงนิใน
อนาคตอนาคต
- http://- http://

www.swww.s

et.or.th et.or.th 

 Power  Power 

Point  เPoint  เ
นื�อนื�อ
หา และหา และ
งานที�งานที�
มอบมอบ

3 3 การบรหิารเงนิการบรหิารเงนิ
สดสด

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2.  2.  

การการ
อภปิรายอภปิราย

กจิกรรมกจิกรรม
การการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน
๑. นํา๑. นํา
เขา้สูบ่ทเขา้สูบ่ท
เรยีนเรยีน
โดยโดย
ทบทวนทบทวน
ความรู ้ความรู ้
ครั �งครั �ง
กอ่นกอ่น
๒. อภปิ๒. อภปิ
รายราย
เนื�อหาเนื�อหา
และยกและยก
ตวัอยา่งตวัอยา่ง
๓. ซกั๓. ซกั
ถามและถามและ
สรปุสรปุ
ประเด็นประเด็น
เนื�อหาเนื�อหา
สื�อการสื�อการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน
-  หนังสื-  หนังสื
อหลักอหลัก
-  เอกส-  เอกส
ารประการประก
อบเรื�องอบเรื�อง
การการ
บรหิารบรหิาร
เงนิสดเงนิสด
-  http://-  http://

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
ผลงาน/ผลงาน/

บทเรยีนบทเรยีน
ที�ถอดที�ถอด
ประสบกประสบก
ารณ์ารณ์
จากนักจากนัก
ศกึษาศกึษา
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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 ิ

www.swww.s

et.or.th et.or.th 

- Powe- Powe

r Point r Point 

เนื�อหาเนื�อหา
และงานและงาน
ที�มอบที�มอบ

4 4 การบรหิารการบรหิาร
เครดติเพื�อเครดติเพื�อ
การบรโิภคการบรโิภค

3 3 0 0 1.  1.  

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

การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
แบบรว่มแบบรว่ม
มอืมอื
(Coope(Coope

rative  rative  

learninlearnin

g)g)

กจิกรรมกจิกรรม
การการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน
๑. นํา๑. นํา
เขา้สูบ่ทเขา้สูบ่ท
เรยีนเรยีน
โดยโดย
ทบทวนทบทวน
ความรู ้ความรู ้
ครั �งครั �ง
กอ่นกอ่น
๒. อภปิ๒. อภปิ
รายราย
เนื�อหาเนื�อหา
และยกและยก
ตวัอยา่งตวัอยา่ง
๓. นัก๓. นัก
ศกึษาศกึษา
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
รว่มกนัรว่มกนั
๔. ซกั๔. ซกั
ถามและถามและ
สรปุสรปุ
ประเด็นประเด็น
เนื�อหาเนื�อหา
สื�อการสื�อการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน
-  หนังสื-  หนังสื
อหลักอหลัก
-  เอกส-  เอกส
ารประการประก
อบเรื�องอบเรื�อง
สนิเชื�อสนิเชื�อ
เพื�อการเพื�อการ
อปุโภคอปุโภค
- http://- http://

www.swww.s

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การวิการวิ
พากษ์/พากษ์/

การนําการนํา
เสนอผลเสนอผล
งานงาน
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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 ิ

et.or.th et.or.th 

- Powe- Powe

r Point r Point 

เนื�อหาเนื�อหา
และงานและงาน
ที�มอบที�มอบ

5 5 ภาษีเงนิได ้ภาษีเงนิได ้
บคุคลบคุคล
ธรรมดาธรรมดา

3 3 0 0 1.  1.  

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

การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
แบบรว่มแบบรว่ม
มอืมอื
(Coope(Coope

rative  rative  

learninlearnin

g)g)

กจิกรรมกจิกรรม
การการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน
๑. นํา๑. นํา
เขา้สูบ่ทเขา้สูบ่ท
เรยีนเรยีน
โดยโดย
ทบทวนทบทวน
ความรู ้ความรู ้
ครั �งครั �ง
กอ่นกอ่น
๒. อภปิ๒. อภปิ
รายราย
เนื�อหาเนื�อหา
และยกและยก
ตวัอยา่งตวัอยา่ง
๓. นัก๓. นัก
ศกึษาศกึษา
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
รว่มกนัรว่มกนั
๔. ซกั๔. ซกั
ถามและถามและ
สรปุรว่มสรปุรว่ม
กนั ระหกนั ระห
วา่งผู ้วา่งผู ้
สอน แลสอน แล
ะนักะนัก
ศกึษา ถึศกึษา ถึ
งเทคนคิงเทคนคิ
การการ
บรหิารบรหิาร
วางแผนวางแผน
ภาษีที�มีภาษีที�มี
ประสทิธิประสทิธิ
ภาพที�ดีภาพที�ดี
ที�สดุที�สดุ
สื�อการสื�อการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การวิการวิ
พากษ์/พากษ์/

การนําการนํา
เสนอผลเสนอผล
งานงาน

Page 12 of 24TQF

23/10/2561http://reg2.npru.ac.th/wwwtqf/coursespecinline.aspx?pagemode=P&coursesemesterid=87...



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 ิ

-  หนังสื-  หนังสื
อหลักอหลัก
-  เอกส-  เอกส
ารประการประก
อบเรื�องอบเรื�อง
ภาษีภาษี
สว่นสว่น
บคุคลบคุคล
- http://- http://

www.swww.s

et.or.th,et.or.th,

 - Powe - Powe

r Point r Point 

เนื�อหาเนื�อหา
และงานและงาน
ที�มอบที�มอบ

6 6 ภาษีเงนิได ้ภาษีเงนิได ้
บคุคลธรรมดาบคุคลธรรมดา
(ตอ่) (ตอ่) 

3 3 0 0 1.  1.  

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

การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
แบบรว่มแบบรว่ม
มอืมอื
(Coope(Coope

rative  rative  

learninlearnin

g)g)

กจิกรรมกจิกรรม
การการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน
๑. นํา๑. นํา
เขา้สูบ่ทเขา้สูบ่ท
เรยีนเรยีน
โดยโดย
ทบทวนทบทวน
ความรู ้ความรู ้
ครั �งครั �ง
กอ่นกอ่น
๒. อภปิ๒. อภปิ
รายราย
เนื�อหาเนื�อหา
และยกและยก
ตวัอยา่งตวัอยา่ง
๓. นัก๓. นัก
ศกึษาศกึษา
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
รว่มกนัรว่มกนั
๔. ซกั๔. ซกั
ถามและถามและ
สรปุสรปุ
ประเด็นประเด็น
เนื�อหาเนื�อหา
สื�อการสื�อการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน
-  หนังสื-  หนังสื

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การวิการวิ
พากษ์/พากษ์/

การนําการนํา
เสนอผลเสนอผล
งานงาน
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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 ิ

อหลักอหลัก
-  http://-  http://

www.swww.s

et.or.th et.or.th 

- Powe- Powe

r Point r Point 

เนื	อหาเนื	อหา
และงานและงาน
ที�มอบที�มอบ

7 7 การตัดสนิใจการตัดสนิใจ
เกี�ยวกับที�อยู่เกี�ยวกับที�อยู่
อาศยัอาศยั

3 3 0 0 1.  1.  

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

การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
แบบรว่มแบบรว่ม
มอืมอื
(Coope(Coope

rative  rative  

learninlearnin

g)g)

กจิกรรมกจิกรรม
การการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน
๑. นํา๑. นํา
เขา้สูบ่ทเขา้สูบ่ท
เรยีนเรยีน
โดยโดย
ทบทวนทบทวน
ความรู ้ความรู ้
ครั 	งครั 	ง
กอ่นกอ่น
๒. อภปิ๒. อภปิ
รายราย
เนื	อหาเนื	อหา
และยกและยก
ตวัอยา่งตวัอยา่ง
๓. นัก๓. นัก
ศกึษาศกึษา
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
รว่มกนัรว่มกนั
๔. ซกั๔. ซกั
ถามและถามและ
สรปุสรปุ
ประเด็นประเด็น
เนื	อหาเนื	อหา
สื�อการสื�อการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน
-  หนังสื-  หนังสื
อหลักอหลัก
-  http://-  http://

www.swww.s

et.or.th et.or.th 

- Powe- Powe

r Point r Point 

เนื	อหาเนื	อหา

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การวิการวิ
พากษ์/พากษ์/

การนําการนํา
เสนอผลเสนอผล
งานงาน
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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 ิ

และงานและงาน
ที	มอบที	มอบ

8 8 สอบกลางสอบกลาง
ภาคภาค

3 3 0 0 กจิกรรมกจิกรรม
- สอบน- สอบน
อกอก
ตาราง เตาราง เ
วลาวลา
ตั �งแต่ตั �งแต่
จัดสอบจัดสอบ
จนเสร็จจนเสร็จ
สิ�นสิ�น
กระบวนกระบวน
ใช ้ใช ้
เวลา ดําเวลา ดํา
เนนิเนนิ
การ ประการ ประ
มามา
ณ ๒ ชั	วณ ๒ ชั	ว
โมงโมง
- ขอ้- ขอ้
สอบสอบ
และและ
กระดาษกระดาษ
คําตอบคําตอบ

1.  1.  

การการ
สอบกลสอบกล
างภาคางภาค

9 9 การตัดสนิใจการตัดสนิใจ
เกี	ยวกับรถเกี	ยวกับรถ
ยนต์ยนต์

3 3 0 0 1.  1.  

การการ
อภปิรายอภปิราย
2. 2. 

กจิกรรมกจิกรรม

กจิกรรมกจิกรรม
การการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน
๑. นํา๑. นํา
เขา้สูบ่ทเขา้สูบ่ท
เรยีนเรยีน
โดยโดยโดยโดย
กจิกรรมกจิกรรม
 “อภปิรา “อภปิรา
ย-ถาม-ย-ถาม-

ตอบ” โตอบ” โ
ดยอาจาดยอาจา
รยตั์ �งรยตั์ �ง
ประเด็นประเด็น
คําคํา
ถาม เรื	อถาม เรื	อ
ง ความง ความ
จําเป็นจําเป็น
ของยานของยาน
พาหนะพาหนะ
กบักบั

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

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 ิ

ความความ
สมัพันธ์สมัพันธ์
ของการของการ
วางแผนวางแผน
ทางการทางการ
เงนิเงนิ
๒. ให ้น๒. ให ้น
ศ.รว่มศ.รว่ม
กนักนั
อภปิรายอภปิราย

๓. สรุป๓. สรุป
ประเด็นประเด็น
เนื$อหาเนื$อหา
สื%อการสื%อการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน
-  หนังสื-  หนังสื
อหลักอหลัก
-  http://-  http://

www.swww.s

et.or.th et.or.th 

- Powe- Powe

r Point r Point 

เนื$อหาเนื$อหา
และงานและงาน
ที%มอบที%มอบ

1010 การประกนัการประกนั
ชวีติและชวีติและ
ประกนัประกนั
สขุภาพสขุภาพ

3 3 0 0 1.  1.  

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

การสรปุการสรปุ
ประเด็นประเด็น
สําคัญสําคัญ
หรอืการหรอืการ
นําเสนอนําเสนอ
ผลของผลของ
การสบืการสบื
คน้ที%ได ้คน้ที%ได ้
รับมอบรับมอบ
หมายหมาย

กจิกรรมกจิกรรม
การการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน
๑. ทบท๑. ทบท
วนวน
เนื$อหาเนื$อหา
เรื%องการเรื%องการ
ตดัสนิตดัสนิ
ใจเกี%ยวใจเกี%ยว
กบัรถกบัรถ
ยนต์ยนต์
๒. นํา๒. นํา
เขา้สูบ่ทเขา้สูบ่ท
เรยีนเรยีน
โดยให ้โดยให ้
ผูเ้รยีนผูเ้รยีน
อภปิรายอภปิราย
เรื%องเรื%อง
ประโยชประโยช
นก์ารทํานก์ารทํา
ประกนัประกนั

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การวิการวิ
พากษ์/พากษ์/

การนําการนํา
เสนอผลเสนอผล
งานงาน
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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 ิ

ชวีติ แลชวีติ แล
ะความะความ
สมัพันธ์สมัพันธ์
ของการของการ
วางแผนวางแผน
ทางการทางการ
เงนิ กบัเงนิ กบั
การทําการทํา
ประกนัประกนั
ชวีติชวีติ
๓. นัก๓. นัก
ศกึษาศกึษา
เขยีนเขยีน
สรปุสรปุ
ประเด็นประเด็น
สาระสาระ
ของของ
เนื&อหาเนื&อหา
๔. ผู ้๔. ผู ้
สอนสอน
สรปุสรปุ
ประเด็นประเด็น
เนื&อหาเนื&อหา
หลักหลัก
และและ
มอบมอบ
งานงาน
ศกึษา เศกึษา เ
พื+อให ้พื+อให ้
นําเสนอนําเสนอ
สปัดาห์สปัดาห์
ถัดไปถัดไป
สื+อการสื+อการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน
-  หนังสื-  หนังสื
อหลักอหลัก
-  http://-  http://

www.swww.s

et.or.th et.or.th 

- Powe- Powe

r Point r Point 

เนื&อหาเนื&อหา
และงานและงาน
ที+มอบที+มอบ

1111 การออมและการออมและ
การลงทนุการลงทนุ

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2. การ2. การ

กจิกรรมกจิกรรม
การการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การวิการวิ
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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
3.  3.  

การใช ้การใช ้
กรณีกรณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

๑. ทบท๑. ทบท
วนวน
เนื�อหาเนื�อหา
เรื�องการเรื�องการ
ประกนัประกนั
ชวีติชวีติ
๒. นํา๒. นํา
เขา้สูบ่ทเขา้สูบ่ท
เรยีน เพื�เรยีน เพื�
อศกึษาอศกึษา
ถงึถงึ
ปัจจัยที�ปัจจัยที�
มผีลตอ่มผีลตอ่
แนวโนม้แนวโนม้
การออมการออม
และการและการ
ลงทนุลงทนุ
สว่นสว่น
บคุคลบคุคล
๓. สรุป๓. สรุป
เนื�อหาเนื�อหา
การออมการออม
และการและการ
ลงทนุลงทนุ
ของของ
สว่นสว่น
บคุคลบคุคล
สื�อการสื�อการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน
-  หนังสื-  หนังสื
อหลักอหลัก
-  http://-  http://

www.swww.s

et.or.th et.or.th 

-  กรณี-  กรณี
ศกึษาศกึษา
- Powe- Powe

r Point r Point 

เนื�อหาเนื�อหา
และงานและงาน
ที�มอบที�มอบ

2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

พากษ์/พากษ์/

การนําการนํา
เสนอผลเสนอผล
งานงาน

1212 ความเสี�ยงความเสี�ยง
และผลตอบและผลตอบ
แทนตลาดแทนตลาด
หลักทรัพย์หลักทรัพย์

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2.  2.  

การการ
อภปิรายอภปิราย

กจิกรรมกจิกรรม
การการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน
๑. ทบท๑. ทบท
วนวน
เนื�อหาเนื�อหา

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
ผลงาน/ผลงาน/

บทเรยีนบทเรยีน
ที�ถอดที�ถอด
ประสบกประสบก
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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 ิ

เรื�องผลเรื�องผล
ตอบตอบ
แทนแทน
และและ
ความความ
เสี�ยงเสี�ยง
(เกี�ยว(เกี�ยว
กบัการกบัการ
คํานวณคํานวณ
ผลตอบผลตอบ
แทน)แทน)

๒. นํา๒. นํา
เขา้สูบ่ทเขา้สูบ่ท
เรยีน เพื�เรยีน เพื�
อศกึษาอศกึษา
๓. ซกั๓. ซกั
ถามและถามและ
สรปุสรปุ
ประเด็นประเด็น
เนื*อหาเนื*อหา
สื�อการสื�อการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน
-  หนังสื-  หนังสื
อหลักอหลัก
-  http://-  http://

www.swww.s

et.or.th et.or.th 

- Powe- Powe

r Point r Point 

เนื*อหาเนื*อหา
และงานและงาน
ที�มอบที�มอบ

ารณ์ารณ์
จากนักจากนัก
ศกึษาศกึษา

1313 ความเสี�ยงความเสี�ยง
และผลตอบและผลตอบ
แทนการลงแทนการลง
ทนุในตราสารทนุในตราสาร
ทนุทนุ

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2.  2.  

การการ
อภปิรายอภปิราย

กจิกรรมกจิกรรม
การการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน
๑. ทบท๑. ทบท
วนวน
เนื*อหาเนื*อหา
เรื�องการเรื�องการ
เรยีนในเรยีนใน
ครั*งกอ่นครั*งกอ่น
๒. อภปิ๒. อภปิ
รายราย
เนื*อหาเนื*อหา
และยกและยก
ตวัอยา่งตวัอยา่ง
๓. นัก๓. นัก

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
ผลงาน/ผลงาน/

บทเรยีนบทเรยีน
ที�ถอดที�ถอด
ประสบกประสบก
ารณ์ารณ์
จากนักจากนัก
ศกึษาศกึษา
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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
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
รว่มกนัรว่มกนั
๔. ซกั๔. ซกั
ถามและถามและ
สรปุสรปุ
ประเด็นประเด็น
เนื*อหาเนื*อหา
สื�อการสื�อการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน
-  หนังสื-  หนังสื
อหลักอหลัก
-  http://-  http://

www.swww.s

et.or.th et.or.th 

-  รายงา-  รายงา
นสรปุนสรปุ
- Powe- Powe

r Point r Point 

เนื*อหาเนื*อหา

1414 การลงทนุตราการลงทนุตรา
สารหนี*และสารหนี*และ
การลงทนุในการลงทนุใน
กองทนุกองทนุ
รวม รวมถงึรวม รวมถงึ
การลงทนุการลงทนุ
ประเภทอื�นประเภทอื�น

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2.  2.  

การการ
อภปิรายอภปิราย

กจิกรรมกจิกรรม
การการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน
๑. ทบท๑. ทบท
วนวน
เนื*อหาเนื*อหา
เรื�องการเรื�องการ
เรยีนในเรยีนใน
ครั*งกอ่นครั*งกอ่น
๒. อภปิ๒. อภปิ
รายราย
เนื*อหาเนื*อหา
และยกและยก
ตวัอยา่งตวัอยา่ง
๓. นัก๓. นัก
ศกึษาศกึษา
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
รว่มกนัรว่มกนั
๔. ซกั๔. ซกั
ถามและถามและ
สรปุสรปุ

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
ผลงาน/ผลงาน/

บทเรยีนบทเรยีน
ที�ถอดที�ถอด
ประสบกประสบก
ารณ์ารณ์
จากนักจากนัก
ศกึษาศกึษา
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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 ิ

ประเด็นประเด็น
เนื	อหาเนื	อหา
สื�อการสื�อการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน
-  หนังสื-  หนังสื
อหลักอหลัก
-  http://-  http://

www.swww.s

et.or.th et.or.th 

-  รายงา-  รายงา
นสรปุนสรปุ
- Powe- Powe

r Point r Point 

เนื	อหาเนื	อหา

1515 การวางแผนการวางแผน
การเงนิเพื�อการเงนิเพื�อ
การเกษียณการเกษียณ
อายแุละการอายแุละการ
วางแผนวางแผน
จัดการทรัพย์จัดการทรัพย์
สอนสอน

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2.  2.  

การการ
อภปิรายอภปิราย

กจิกรรมกจิกรรม
การการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน
๑. ทบท๑. ทบท
วนวน
เนื	อหาเนื	อหา
เรื�องการเรื�องการ
เรยีนในเรยีนใน
ครั	งกอ่นครั	งกอ่น
๒. อภปิ๒. อภปิ
รายราย
เนื	อหาเนื	อหา
และยกและยก
ตวัอยา่งตวัอยา่ง
๓. นัก๓. นัก
ศกึษาศกึษา
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้
รว่มกนัรว่มกนั
๔. ซกั๔. ซกั
ถามและถามและ
สรปุสรปุ
ประเด็นประเด็น
เนื	อหาเนื	อหา
สื�อการสื�อการ
เรยีนเรยีน
การสอนการสอน
-  หนังสื-  หนังสื
อหลักอหลัก
-  http://-  http://

www.swww.s

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
ผลงาน/ผลงาน/

บทเรยีนบทเรยีน
ที�ถอดที�ถอด
ประสบกประสบก
ารณ์ารณ์
จากนักจากนัก
ศกึษาศกึษา
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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 ิ

et.or.th et.or.th 

-  รายงา-  รายงา
นสรปุนสรปุ
- Powe- Powe

r Point r Point 

เนื�อหาเนื�อหา

รวมรวม 45.0045.00

2.2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรมที
กจิกรรมที
 งานที
ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีนงานที
ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีน สปัดาหท์ี
สปัดาหท์ี

ประเมนิประเมนิ

คะแนนคะแนน สดัสว่นการสดัสว่นการ
ประเมนิประเมนิ

1 1 การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ยการสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย 1-15 1-15 10.00 10.00 10.00 10.00 

2 2 การสอบปากเปลา่การสอบปากเปลา่ 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 3 การสอบทักษะการสอบทักษะ 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 4 การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม 1-15 1-15 2.50 2.50 2.50 2.50 

5 5 การประเมนิกระบวนการทํางาน/การประเมนิกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากจิกรรมบทบาทในการทํากจิกรรม
1-15 1-15 10.00 10.00 10.00 10.00 

6 6 การประเมนิผลงาน/บทเรยีนที#ถอดการประเมนิผลงาน/บทเรยีนที#ถอด
ประสบการณ์จากนักศกึษาประสบการณ์จากนักศกึษา

1-15 1-15 2.50 2.50 2.50 2.50 

7 7 การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 8 การประเมนิการวพิากษ์/การนําการประเมนิการวพิากษ์/การนํา
เสนอผลงานเสนอผลงาน

1-15 1-15 5.00 5.00 5.00 5.00 

9 9 การประเมนิตนเองการประเมนิตนเอง 1-15 1-15 10.00 10.00 10.00 10.00 

10 10 การประเมนิโดยเพื#อนการประเมนิโดยเพื#อน
(Peer assessment) (Peer assessment) 

0.00 0.00 0.00 0.00 

11 11 การนําเสนอปากเปลา่การนําเสนอปากเปลา่ 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 12 การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค 8 8 30.00 30.00 30.00 30.00 

13 13 การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค 16 16 30.00 30.00 30.00 30.00 

รวมรวม 100.00100.00 100.00100.00
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หมวดที�หมวดที�
6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1.1. เอกสารและตําราหลกัเอกสารและตําราหลกั

ศรินุิชศรินุิช อนิละคร. ๒๕๕๙. การเงนิบคุคลอนิละคร. ๒๕๕๙. การเงนิบคุคล personal Financepersonal Finance คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

วทิยาเขตศรรีาชา. กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตศรรีาชา. กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์.

2.2. เอกสารและขอ้มลูสําคญัเอกสารและขอ้มลูสําคญั

๑)๑) ดารณีิ ตัณฑวเิชฐ. ๒๕๔๓. การบรหิารการเงนิสว่นบคุคลดารณีิ ตัณฑวเิชฐ. ๒๕๔๓. การบรหิารการเงนิสว่นบคุคล พมิพค์รั *งที+ ๒พมิพค์รั *งที+ ๒. . กรงุเทพมหานคร : สํานักพมิพม์หาวทิยาลัยรามกรงุเทพมหานคร : สํานักพมิพม์หาวทิยาลัยราม

คําแหงคําแหง

3.3. เอกสารและขอ้มลูแนะนําเอกสารและขอ้มลูแนะนํา

๑)๑) กรมสรรพากร. ความรูเ้กี+ยวกบัภาษีอากร (กรมสรรพากร. ความรูเ้กี+ยวกบัภาษีอากร (online). Available : www.rd.go.th online). Available : www.rd.go.th 

๒)๒) ตลาดหลักทรัพย.์ ความรูเ้บื*องตน้เกี+ยวกับการวางแผนการเงนิ. ตลาดหลักทรัพย.์ ความรูเ้บื*องตน้เกี+ยวกับการวางแผนการเงนิ. http://www.set.or.th/yfs/http://www.set.or.th/yfs/๒๐๑๕/๒๐๑๕/download/download/

YFSYFS๒๐๑๕๒๐๑๕_YFSCamp_YFSCamp๒๐๑๕๒๐๑๕_Reading_Reading๐๗.๐๗.pdfpdf

หมวดที�หมวดที�
7.  7.  

การประเมนิและปรบัปรงุการดําเนนิการของรายวชิาการประเมนิและปรบัปรงุการดําเนนิการของรายวชิา

1.1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษากลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

แบบประเมนิผูส้อนโดยแบบประเมนิสว่นกลางในระบบแบบประเมนิผูส้อนโดยแบบประเมนิสว่นกลางในระบบ

2.2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอนกลยทุธก์ารประเมนิการสอน

๑.๑. การสงัเกตพฤตกิรรมของนักศกึษา ในการอภปิรายโตต้อบจากนักศกึษา และการตอบคําถามของนักศกึษาในชั *นเรยีนการสงัเกตพฤตกิรรมของนักศกึษา ในการอภปิรายโตต้อบจากนักศกึษา และการตอบคําถามของนักศกึษาในชั *นเรยีน

๒.๒. ประเมนิผลการเรยีนจากคา่ระดับคะแนน การสอบกลางภาค และปลายภาค และชิ*นงานที+มอบหมายประเมนิผลการเรยีนจากคา่ระดับคะแนน การสอบกลางภาค และปลายภาค และชิ*นงานที+มอบหมาย
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3.3. การปรบัปรงุการสอนการปรบัปรงุการสอน

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

1.  1.  

การสอบ/ทดสอบซํ.าการสอบ/ทดสอบซํ.า

5.5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิาการดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

นําผลการประเมนิประสทิธผิลของรายวชิานําผลการประเมนิประสทิธผิลของรายวชิา
การประเมนิการสอน และผลการสอบการประเมนิการสอน และผลการสอบ
มาพจิารณาถงึปัจจัยที�มผีลตอ่ประสทิธผิลในการรายวชิามาพจิารณาถงึปัจจัยที�มผีลตอ่ประสทิธผิลในการรายวชิา
เพื�อใชใ้นการวางแผนปรับปรงุคณุภาพการสอนในครั.งตอ่ไปเพื�อใชใ้นการวางแผนปรับปรงุคณุภาพการสอนในครั.งตอ่ไป

6.6.
แผนการปรบัปรงุรายวชิาแผนการปรบัปรงุรายวชิา
ใหม้คีวามทนัสมยัใหม้คีวามทนัสมยั
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