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

1.1. รหสัและชื�อรายวชิารหสัและชื�อรายวชิา

35334023533402 การวางแผนและการควบคมุทางการเงนิการวางแผนและการควบคมุทางการเงนิ
Financial Planning and ControlFinancial Planning and Control

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 วันเพ็ญ คงกลุม่ 59/70 อาจารย์ วันเพ็ญ คง
วัฒนกลุวัฒนกลุ

กลุม่ 59/71 อาจารย์ วันเพ็ญ คงกลุม่ 59/71 อาจารย์ วันเพ็ญ คง
วัฒนกลุวัฒนกลุ

5.5. ภาคการศกึษา/ชั)นปีที�เรยีนภาคการศกึษา/ชั)นปีที�เรยีน
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ภาคการศกึษาที� 1 ปีการศกึษาที� 2561  นักศกึษาการเงนิและการธนาคารภาคการศกึษาที� 1 ปีการศกึษาที� 2561  นักศกึษาการเงนิและการธนาคาร
ชั �นปีที� 3 หมูเ่รยีน 59/70 และ 59/71  ชั �นปีที� 3 หมูเ่รยีน 59/70 และ 59/71  

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

อาคารเรยีนเอ 6 หอ้ง 617  อาคารเรยีนเอ 6 หอ้ง 617  

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม วทิยาเขต มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐมมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม วทิยาเขต มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

9.9. วนัที	จดัทําหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ั#งลา่สดุวนัที	จดัทําหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ั#งลา่สดุ

พ.ศ.2555พ.ศ.2555

หมวดที	หมวดที	
2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1.1. จดุมุง่หมายของรายวชิาจดุมุง่หมายของรายวชิา

เพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรู ้เพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรู ้
ความเขา้ใจกระบวนการและเทคนคิที�ใชใ้นการวางแผนและควบคมุทางการเงนิความเขา้ใจกระบวนการและเทคนคิที�ใชใ้นการวางแผนและควบคมุทางการเงนิ
มคีวามรูด้า้นตน้ทนุและสว่นแตกตา่งของตันทนุมคีวามรูด้า้นตน้ทนุและสว่นแตกตา่งของตันทนุ
ตลอดจนเครื�องมอืและตัวแบบทางคณติศาสตร์ตลอดจนเครื�องมอืและตัวแบบทางคณติศาสตร์

2.2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิาวตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

เพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรูใ้นการบรหิารจัดการทางการเงนิไดด้ยีิ�งขึ�นเพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรูใ้นการบรหิารจัดการทางการเงนิไดด้ยีิ�งขึ�น
จงึไดจั้ดการเรยีนรูโ้ดยใชก้รณีศกึษาจงึไดจั้ดการเรยีนรูโ้ดยใชก้รณีศกึษา
อภปิรายและแลกเปลี�ยนความคดิเห็นระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีนอภปิรายและแลกเปลี�ยนความคดิเห็นระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน
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หมวดที�หมวดที�
3. ลกัษณะและการดําเนนิการ3. ลกัษณะและการดําเนนิการ

1.1. คาํอธบิายรายวชิาคาํอธบิายรายวชิา

แนวคดิและเทคนคิในการวางแผนและควบคมุทางการเงนิ การพยากรณ์ยอดขาย การแนวคดิและเทคนคิในการวางแผนและควบคมุทางการเงนิ การพยากรณ์ยอดขาย การ
ควบคมุคา่ใชจ้า่ยและการวางแผนกําไรโดยการจัดทํางบประมาณ เครื$องมอืที$ใชใ้นการวางแผนควบคมุคา่ใชจ้า่ยและการวางแผนกําไรโดยการจัดทํางบประมาณ เครื$องมอืที$ใชใ้นการวางแผน
และควบคมุ ไดแ้ก่ การวเิคราะหต์น้ทนุและผลแตกตา่งจากงบประมาณเพื$อรายงานผล การและควบคมุ ไดแ้ก่ การวเิคราะหต์น้ทนุและผลแตกตา่งจากงบประมาณเพื$อรายงานผล การ
จําลองเหตกุารณ์ เครื$องมอื ตวัแบบการพยากรณ์ทางการเงนิ และการจัดการตามหลกัการธรจําลองเหตกุารณ์ เครื$องมอื ตวัแบบการพยากรณ์ทางการเงนิ และการจัดการตามหลกัการธร
รมาภบิาลที$ดีรมาภบิาลที$ดี

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

 -อาจารยจั์ดเวลาใหคํ้าปรกึษาเป็นรายบคุคล หรอืรายกลุม่ตามความตอ้งการ -อาจารยจั์ดเวลาใหคํ้าปรกึษาเป็นรายบคุคล หรอืรายกลุม่ตามความตอ้งการ
1 ชั$วโมงตอ่สปัดาห(์เฉพาะรายที$ตอ้งการ)1 ชั$วโมงตอ่สปัดาห(์เฉพาะรายที$ตอ้งการ)

หมวดที�หมวดที�
4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1.1.
คณุธรรมคณุธรรม
จรยิธรรมจรยิธรรม
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สถาสถา
นะนะ

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

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

1.  1.  

การบรรยายการบรรยาย
1.  1.  

การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้ร่วมการเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้ร่วม
กจิกรรมกจิกรรม

2.ตระหนักและสํานกึในความ2.ตระหนักและสํานกึในความ
เป็นไทยเป็นไทย

3.มคีวามรับผดิชอบตอ่ตน3.มคีวามรับผดิชอบตอ่ตน
เอง วชิาชพีและสงัคมเอง วชิาชพีและสงัคม

4.เคารพสทิธแิละรับฟังความ4.เคารพสทิธแิละรับฟังความ
คดิเห็นของผูอ้ื0น รวมทั �งเคารพคดิเห็นของผูอ้ื0น รวมทั �งเคารพ
ในคณุคา่และศักดิ1ศรขีองความในคณุคา่และศักดิ1ศรขีองความ
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
ที0เป็นพื�นฐานการเงนิและการที0เป็นพื�นฐานการเงนิและการ
ธนาคารธนาคาร

1.  1.  

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

1.  1.  

การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ยการสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย
2.  2.  

การประเมนิการบา้นการประเมนิการบา้น
3.  3.  

การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค
4.  4.  

การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค

2.มคีวามรอบรูอ้ยา่งกวา้ง2.มคีวามรอบรูอ้ยา่งกวา้ง
ขวาง มโีลกทัศนก์วา้งไกลขวาง มโีลกทัศนก์วา้งไกล

1.  1.  

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

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

1.  1.  

การประเมนิการบา้นการประเมนิการบา้น
2.  2.  

การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค
3.  3.  

การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค

3.รูเ้ทา่ทันสถานการณ์ความ3.รูเ้ทา่ทันสถานการณ์ความ
เปลี0ยนแปลงตา่ง ๆ ทั�งในระดับเปลี0ยนแปลงตา่ง ๆ ทั�งในระดับ
ทอ้งถิ0น ชาตแิละนานาชาติทอ้งถิ0น ชาตแิละนานาชาติ

4.บรูณาการความรูใ้นวชิาที04.บรูณาการความรูใ้นวชิาที0
ศกึษากบัความรูใ้นศาสตร์ศกึษากบัความรูใ้นศาสตร์
อื0น ๆ ที0เกี0ยวขอ้งอื0น ๆ ที0เกี0ยวขอ้ง
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3.3. ทกัษะทางปญัญาทกัษะทางปญัญา

สถาสถา
นะนะ

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

1.มทัีกษะการแสวงหาความรู ้1.มทัีกษะการแสวงหาความรู ้
ตลอดชวีติเพื0อพัฒนาตนตลอดชวีติเพื0อพัฒนาตน
เองอยา่งตอ่เนื0องเองอยา่งตอ่เนื0อง

1. การสอนโดยใชก้ารอปุนัย1. การสอนโดยใชก้ารอปุนัย
(Inductive)(Inductive)

2. การใชก้รณีศกึษา2. การใชก้รณีศกึษา
(Case)(Case)

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

1.  1.  

การประเมนิการบา้นการประเมนิการบา้น
2.  2.  

การประเมนิจากกการสะทอ้นการประเมนิจากกการสะทอ้น
ผลการทํางานรว่มกนัผลการทํางานรว่มกนั
3.  3.  

การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค
4.  4.  

การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค

2.มทัีกษะการคดิแบบองคร์วม2.มทัีกษะการคดิแบบองคร์วม

3.สามารถสบื3.สามารถสบื
คน้ วเิคราะห์ ประมวลและคน้ วเิคราะห์ ประมวลและ
ประเมนิสารสนเทศเพื0อใชแ้ก ้ประเมนิสารสนเทศเพื0อใชแ้ก ้
ปัญหาอยา่งสรา้งสรรค์ปัญหาอยา่งสรา้งสรรค์

4.กําหนดกรอบแนวคดิเกี0ยวกบั4.กําหนดกรอบแนวคดิเกี0ยวกบั
ภาพอนาคตและแนวทางความภาพอนาคตและแนวทางความ
เป็นไปไดท้ี0จะบรรลเุป้าหมายที0เป็นไปไดท้ี0จะบรรลเุป้าหมายที0
กําหนดกําหนด

5. สามารถประยกุตใ์ชก้ระบวน5. สามารถประยกุตใ์ชก้ระบวน
การทางวทิยาศาสตรแ์ละนวัตการทางวทิยาศาสตรแ์ละนวัต
กรรมที0เหมาะสมในการแก ้กรรมที0เหมาะสมในการแก ้
ปัญหาปัญหา

4.4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ

สถาสถา
นะนะ

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

1.มจีติอาสาและสํานกึ1.มจีติอาสาและสํานกึ
สาธารณะเป็นพลเมอืงที0มคีณุสาธารณะเป็นพลเมอืงที0มคีณุ
คา่ของสงัคมไทยและสงัคมคา่ของสงัคมไทยและสงัคม
โลกโลก

1. การใชก้รณีศกึษา1. การใชก้รณีศกึษา
(Case)(Case)

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

1.  1.  

การประเมนิจากกการสะทอ้นการประเมนิจากกการสะทอ้น
ผลการทํางานรว่มกนัผลการทํางานรว่มกนั
2.  2.  

การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้ร่วมการเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้ร่วม
กจิกรรมกจิกรรม

2.เขา้ใจและเห็นคณุคา่ของตน2.เขา้ใจและเห็นคณุคา่ของตน
เอง ผูอ้ื0น สงัคม ศลิปวัฒนธรรมเอง ผูอ้ื0น สงัคม ศลิปวัฒนธรรม
และธรรมชาติและธรรมชาติ
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สถาสถา
นะนะ

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

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.  1.  

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

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

1.  1.  

การประเมนิการบา้นการประเมนิการบา้น
2.  2.  

การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค

2.สามารถใชภ้าษาไทยและ2.สามารถใชภ้าษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศในการสื%อภาษาตา่งประเทศในการสื%อ
สารอยา่งมปีระสทิธภิาพสารอยา่งมปีระสทิธภิาพ

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

4.สามารถใชค้วามรูพ้ื5นฐานทาง4.สามารถใชค้วามรูพ้ื5นฐานทาง
คณติศาสตรแ์ละสถติใินการคณติศาสตรแ์ละสถติใินการ
ประมวลผลการแปล ความประมวลผลการแปล ความ
หมาย และการวเิคราะหข์อ้มลูหมาย และการวเิคราะหข์อ้มลู

5.สามารถใชเ้ทคโนโลยี5.สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งรูเ้ทา่ทันสารสนเทศอยา่งรูเ้ทา่ทัน

หมวดที!หมวดที!
5. แผนการสอนและการประเมนิผล5. แผนการสอนและการประเมนิผล
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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 ความรูเ้กี%ยวความรูเ้กี%ยว
กบัหลักการบกบัหลักการบ
รหิาร:-รหิาร:-
-หนา้ที%ใน-หนา้ที%ใน
การบรหิารการบรหิาร

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

อภปิรายอภปิราย
รว่มรว่ม

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

ใบงานใบงาน 1.  1.  

การเขา้การเขา้
ชั 5นชั 5น
เรยีน/เรยีน/

การเขา้การเขา้
ร่วมร่วม
กจิกรรมกจิกรรม
2.  2.  

การการ
ทดสอบทดสอบ
หลงัหลงั
เรยีนเรยีน

2 2 กระบวนการกระบวนการ
วางแผนและวางแผนและ
การควบคมุ:-การควบคมุ:-

-ขั 5นตอนใน-ขั 5นตอนใน
การวางการวาง
แผนแผน

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2. การ2. การ
ฝึกฝึก
ปฏบัิติปฏบัิติ
(Practic(Practic

e)e)

อภปิรายอภปิราย
รว่มรว่ม

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

ใบงานใบงาน 1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น
2.  2.  

การเขา้การเขา้
ชั 5นชั 5น
เรยีน/เรยีน/

การเขา้การเขา้
ร่วมร่วม
กจิกรรมกจิกรรม
3.  3.  

การการ
ทดสอบทดสอบ
หลงัหลงั
เรยีนเรยีน

3 3 -แผนงาน-แผนงาน
-ระบบการวาง-ระบบการวาง
แผนและการแผนและการ
ควบคมุควบคมุ

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2. การ2. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

อภปิรายอภปิราย
กลุม่กลุม่

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

กรณีกรณี
ศกึษา I ศกึษา I 

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
จากกจากก
การการ
สะทอ้นสะทอ้น
ผลการผลการ
ทํางานทํางาน
ร่วมกนัร่วมกนั

4 4 การวางแผนการวางแผน
และการควบและการควบ
คมุกําไรโดยคมุกําไรโดย
งบประมาณ:-งบประมาณ:-

-บทบาทของ-บทบาทของ
ผูบ้รหิารในผูบ้รหิารใน

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

อภปิรายอภปิราย
รว่มรว่ม

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

ใบงานใบงาน 1.  1.  

การเขา้การเขา้
ชั 5นชั 5น
เรยีน/เรยีน/

การเขา้การเขา้
ร่วมร่วม
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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 ิ

การวางแผนการวางแผน
กําไรกําไร
-การวางแผน-การวางแผน
กําไรกบัการกําไรกบัการ
บญัชีบญัชี

Power  Power  

PointPoint
กจิกรรมกจิกรรม

5 5 -การบรหิาร-การบรหิาร
โดยมเีป้าโดยมเีป้า
หมายกบัการหมายกบัการ
วางแผนวางแผน

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2. การ2. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

อภปิรายอภปิราย
กลุม่กลุม่

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

กรณีกรณี
ศกึษา IIศกึษา II

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
จากกจากก
การการ
สะทอ้นสะทอ้น
ผลการผลการ
ทํางานทํางาน
ร่วมกนัร่วมกนั

6 6 การพยากรณ์การพยากรณ์
การขายและการขายและ
การวางแผนการวางแผน
กําไร:-กําไร:-
-การวางแผน-การวางแผน
การตลาดการตลาด

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

ตวัอยา่งตวัอยา่ง 1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

ใบงานใบงาน 1.  1.  

การเขา้การเขา้
ชั 5นชั 5น
เรยีน/เรยีน/

การเขา้การเขา้
ร่วมร่วม
กจิกรรมกจิกรรม

7 7 - การ- การ
พยากรณ์การพยากรณ์การ
ขายขาย

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

ตวัอยา่งตวัอยา่ง 1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

ใบงานใบงาน 1.  1.  

การเขา้การเขา้
ชั 5นชั 5น
เรยีน/เรยีน/

การเขา้การเขา้
ร่วมร่วม
กจิกรรมกจิกรรม

8 8  -การจัดทํา -การจัดทํา
งบประมาณงบประมาณ
การขายการขาย

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2. การ2. การ
ฝึกฝึก
ปฏบัิติปฏบัิติ
(Practic(Practic

e)e)

ตวัอยา่งตวัอยา่ง
และและ
แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

ใบงานใบงาน 1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น
2.  2.  

การเขา้การเขา้
ชั 5นชั 5น
เรยีน/เรยีน/

การเขา้การเขา้
ร่วมร่วม
กจิกรรมกจิกรรม

9 9 สอบกลางสอบกลาง
ภาคภาค

2 2 0 0 1.  1.  

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 ิ

1010 การวางแผนการวางแผน
การผลติ:-การผลติ:-

-รปูแบบของ-รปูแบบของ
แผนการแผนการ
ผลติผลติ

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2. การ2. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

อภปิรายอภปิราย
กลุม่กลุม่

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

กรณีกรณี
ศกึษา IIศกึษา II
I  I  

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
จากกจากก
การการ
สะทอ้นสะทอ้น
ผลการผลการ
ทํางานทํางาน
ร่วมกนัร่วมกนั

1111  -การกําหนด -การกําหนด
นโยบายนโยบาย
สนิคา้คงสนิคา้คง
เหลอืเหลอื

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

ตวัอยา่งตวัอยา่ง 1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

ใบใบ
งานงาน

1.  1.  

การเขา้การเขา้
ชั *นชั *น
เรยีน/เรยีน/

การเขา้การเขา้
ร่วมร่วม
กจิกรรมกจิกรรม

1212 ตน้ทนุและตน้ทนุและ
การวเิคราะห์การวเิคราะห์
สว่นแตกสว่นแตก
ตา่ง:-ตา่ง:-

- พฤตกิรรม- พฤตกิรรม
ตน้ทนุตน้ทนุ

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

อภปิรายอภปิราย
กลุม่กลุม่

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

กรณีกรณี
ศกึษา Iศกึษา I
V  V  

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
จากกจากก
การการ
สะทอ้นสะทอ้น
ผลการผลการ
ทํางานทํางาน
ร่วมกนัร่วมกนั

1313 - การจัดทํา- การจัดทํา
งบประมาณงบประมาณ
ยดืหยุน่ยดืหยุน่

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

ตวัอยา่งตวัอยา่ง 1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

ใบใบ
งานงาน

1.  1.  

การเขา้การเขา้
ชั *นชั *น
เรยีน/เรยีน/

การเขา้การเขา้
ร่วมร่วม
กจิกรรมกจิกรรม

1414 การจําลองการจําลอง
เหตกุารณ์:-เหตกุารณ์:-
- กระบวนการ- กระบวนการ
จําลองจําลอง
เหตกุารณ์เหตกุารณ์
- การจําลอง- การจําลอง
เชงิเชงิ
คณติศาสตร์คณติศาสตร์

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

ตวัอยา่งตวัอยา่ง
และและ
แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน
2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

ใบใบ
งานงาน

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น

1515 การตัดสนิใจการตัดสนิใจ
ลงทนุ:-ลงทนุ:-

-ความแตก-ความแตก
ตา่งของตา่งของ

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย
2. การ2. การ

ตวัอยา่งตวัอยา่ง
และและ
แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด

1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสอนการสอน

ใบงานใบงาน 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 ิ

ขนาดขนาด
โครงการโครงการ
-ความแตก-ความแตก
ตา่งของอายุตา่งของอายุ
โครงกโครงก

ฝึกฝึก
ปฏบัิติปฏบัิติ
(Practic(Practic

e)e)

2. 2. 

Power  Power  

PointPoint

2.  2.  

การเขา้การเขา้
ชั �นชั �น
เรยีน/เรยีน/

การเขา้การเขา้
ร่วมร่วม
กจิกรรมกจิกรรม

รวมรวม 44.0044.00

2.2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรมที
กจิกรรมที
 งานที
ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีนงานที
ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีน สปัดาหท์ี
สปัดาหท์ี

ประเมนิประเมนิ

คะแนนคะแนน สดัสว่นการสดัสว่นการ
ประเมนิประเมนิ

1 1 การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ยการสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย 1 2 1 2 2.00 2.00 2.00 2.00 

2 2 การประเมนิการบา้นการประเมนิการบา้น 2 8 14 15 2 8 14 15 8.00 8.00 8.00 8.00 

3 3 การประเมนิจากกการสะทอ้นผลการประเมนิจากกการสะทอ้นผล
การทํางานรว่มกนัการทํางานรว่มกนั

3 5 10 12 3 5 10 12 20.00 20.00 20.00 20.00 

4 4 การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่มการเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

1 2 4 6 7 8 111 2 4 6 7 8 11

 13 15  13 15 
10.00 10.00 10.00 10.00 

5 5 การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค 9 9 30.00 30.00 30.00 30.00 

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

วนัเพ็ญวนัเพ็ญ
คงวัฒนกลุ(2560).เอกสารประกอบการสอนคงวัฒนกลุ(2560).เอกสารประกอบการสอน
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การวางแผนและควบคมุทางการเงนิ.การวางแผนและควบคมุทางการเงนิ.

: นครปฐม: นครปฐม..นอ้งนัทกอ๊ปปี� . นอ้งนัทกอ๊ปปี� . 

2.2. เอกสารและขอ้มลูสําคญัเอกสารและขอ้มลูสําคญั

กิ�งกนกกิ�งกนก พทิยานุคณุและสนุทรีพทิยานุคณุและสนุทรี จรญู.(2534).จรญู.(2534).การวางแผนกําไร.การวางแผนกําไร. พมิพค์รั �งที� 2. กรุงเทพฯพมิพค์รั �งที� 2. กรุงเทพฯ : : โรงพมิพม์หาวทิยาลัยโรงพมิพม์หาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร.์ธรรมศาสตร.์

เกศนิีเกศนิี วฑิรูชาตแิละคณะ.(2543).วฑิรูชาตแิละคณะ.(2543).การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ.การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ. พมิพค์รั �งที� 5. กรุงเทพฯพมิพค์รั �งที� 5. กรุงเทพฯ : : โรงพมิพม์หาวทิยาลัยโรงพมิพม์หาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร.์ธรรมศาสตร.์

ทวศีกัดิ*ทวศีกัดิ* สวุคนธ.์(2539).สวุคนธ.์(2539).บรหิารงานขาย.บรหิารงานขาย. กรุงเทพฯกรุงเทพฯ : : บรษัิท เอช.เอ็น.กรุ๊ป จํากดั.บรษัิท เอช.เอ็น.กรุ๊ป จํากดั.

ปนัดดาปนัดดา อนิทรพ์รหม.(2539).อนิทรพ์รหม.(2539).การวางแผนและควบคมุทางการเงนิ.การวางแผนและควบคมุทางการเงนิ. กรงุเทพฯกรงุเทพฯ : : บรษัิทสํานักพมิพธ์รรมนติิ จํากดั.บรษัิทสํานักพมิพธ์รรมนติิ จํากดั.

ปรัชญาปรัชญา ไทยกลา้.(2543).ไทยกลา้.(2543).สรา้งแบบจําลองธุรกจิ.สรา้งแบบจําลองธุรกจิ. กรุงเทพฯกรุงเทพฯ : : บรษัิทเอช.เอ็น.กรุ๊ป จํากัด.บรษัิทเอช.เอ็น.กรุ๊ป จํากัด.

พรพรรณพรพรรณ เอกเผา่พันธุ.์(2537).เอกเผา่พันธุ.์(2537).การวางแผนและควบคมุโดยงบประมาณ.การวางแผนและควบคมุโดยงบประมาณ. กรุงเทพฯกรุงเทพฯ : : หจก.สํานักพมิพฟิ์สกิสเ์ซ็นเตอร.์หจก.สํานักพมิพฟิ์สกิสเ์ซ็นเตอร.์

เรวัตร์ ชาตรวีศิษิฎ.์(2539).เรวัตร์ ชาตรวีศิษิฎ.์(2539).การบญัชตีน้ทนุเพื)อแสวงหากาํไร.การบญัชตีน้ทนุเพื)อแสวงหากาํไร. พมิพค์รั �งที� 4.กรงุเทพฯพมิพค์รั �งที� 4.กรงุเทพฯ : : บรษัิทสํานักพมิพธ์รรมนติ ิ จํากดั.บรษัิทสํานักพมิพธ์รรมนติ ิ จํากดั.

3.3. เอกสารและขอ้มลูแนะนําเอกสารและขอ้มลูแนะนํา

เว็บไซตแ์ละตําราการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเว็บไซตแ์ละตําราการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ
 -เว็บไซตแ์ละตําราการงบประมาณ -เว็บไซตแ์ละตําราการงบประมาณ

หมวดที)หมวดที)
7.  7.  

การประเมนิและปรบัปรงุการดําเนนิการของรายวชิาการประเมนิและปรบัปรงุการดําเนนิการของรายวชิา

1.1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษากลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

-การแลกเปลี�ยนความคดิเห็นระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน-การแลกเปลี�ยนความคดิเห็นระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน
-แบบประเมนิผูส้อนและผูเ้รยีน-แบบประเมนิผูส้อนและผูเ้รยีน

2.2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอนกลยทุธก์ารประเมนิการสอน

ผลการสอบ/การเรยีนรู ้ผลการสอบ/การเรยีนรู ้
-การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้-การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

3.3. การปรบัปรงุการสอนการปรบัปรงุการสอน

-การวจัิยในชั �นเรยีน-การวจัิยในชั �นเรยีน
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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

-ปรับปรงุตามขอ้เสนอแนะของนักศกึษา-ปรับปรงุตามขอ้เสนอแนะของนักศกึษา

6.6.
แผนการปรบัปรงุรายวชิาแผนการปรบัปรงุรายวชิา
ใหม้คีวามทนัสมยัใหม้คีวามทนัสมยั

ศกึษาและคน้หาเครื�องมอืวางแผนและควบคมุทางการเงนิใหม่ๆศกึษาและคน้หาเครื�องมอืวางแผนและควบคมุทางการเงนิใหม่ๆ
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