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

1.1. รหสัและชื�อรายวชิารหสัและชื�อรายวชิา

35344013534401 การวเิคราะหท์างการเงนิการวเิคราะหท์างการเงนิ
Financial AnalysisFinancial Analysis

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 ปิยะดา คมัภริากลุม่ 59/70 อาจารย์ ปิยะดา คมัภริา
นนท์นนท์

กลุม่ 59/71 อาจารย์ ปิยะดา คมัภริากลุม่ 59/71 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

25  25  

กรกฎาคม 2561กรกฎาคม 2561

หมวดที	หมวดที	
2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์2. จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1.1. จดุมุง่หมายของรายวชิาจดุมุง่หมายของรายวชิา

1. 1. เพื�อใหท้ราบถงึความหมายของรายงานการเงนิ เครื�องมอืที�ใชสํ้าหรับวเิคราะหร์ายงานทางการเงนิ ประเภทของงบการเงนิและเพื�อใหท้ราบถงึความหมายของรายงานการเงนิ เครื�องมอืที�ใชสํ้าหรับวเิคราะหร์ายงานทางการเงนิ ประเภทของงบการเงนิและ
รายงานของผูส้อบบญัชอีนุญาตรายงานของผูส้อบบญัชอีนุญาต

2. เพื�อใหท้ราบถงึความสําคญัของคําอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลดําเนนิงาน และสามารถนําไปชว่ยในการ2. เพื�อใหท้ราบถงึความสําคญัของคําอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลดําเนนิงาน และสามารถนําไปชว่ยในการ
วเิคราะหบ์รษัิทตา่งๆ ได ้วเิคราะหบ์รษัิทตา่งๆ ได ้

3. เพื�อเขา้ใจการวเิคราะหก์ารลงทนุ การวเิคราะหก์ารลงทนุในหลักทรัพย์ การวเิคราะหก์ารจัดหาเงนิ การวเิคราะหข์อ้มลูทางการ3. เพื�อเขา้ใจการวเิคราะหก์ารลงทนุ การวเิคราะหก์ารลงทนุในหลักทรัพย์ การวเิคราะหก์ารจัดหาเงนิ การวเิคราะหข์อ้มลูทางการ
เงนิจําแนกตามสว่นงานเงนิจําแนกตามสว่นงาน การเปลี�ยนแปลงระดับราคาและการวเิคราะหง์บการเงนิ รวมถงึการบรหิารความเสี�ยงการเปลี�ยนแปลงระดับราคาและการวเิคราะหง์บการเงนิ รวมถงึการบรหิารความเสี�ยง

2.2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิาวตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

เพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรูแ้ละเขา้ใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎทีี�เป็นพื5นฐานทางดา้นการเพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรูแ้ละเขา้ใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎทีี�เป็นพื5นฐานทางดา้นการ
วเิคราะหก์ารเงนิใหด้ยีิ�งขึ5นวเิคราะหก์ารเงนิใหด้ยีิ�งขึ5น
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โดยใชก้รณีศกึษาโดยใชก้รณีศกึษา
อภปิรายและการแลกเปลี�ยนความคดิเห็นระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีนอภปิรายและการแลกเปลี�ยนความคดิเห็นระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน

หมวดที�หมวดที�
3. ลกัษณะและการดําเนนิการ3. ลกัษณะและการดําเนนิการ

1.1. คาํอธบิายรายวชิาคาํอธบิายรายวชิา

วัตถปุระสงค์ และแนวคดิการรายงานทางการเงนิ การวเิคราะหย์อ่สว่นตามแนวดิ�ง การวัตถปุระสงค์ และแนวคดิการรายงานทางการเงนิ การวเิคราะหย์อ่สว่นตามแนวดิ�ง การ
วเิคราะหอ์ตัราสว่นรอ้ยละของแนวโนม้ การวเิคราะหง์บกระแสเงนิสด การวเิคราะหก์ารลงทนุวเิคราะหอ์ตัราสว่นรอ้ยละของแนวโนม้ การวเิคราะหง์บกระแสเงนิสด การวเิคราะหก์ารลงทนุ
การวเิคราะหก์ารจัดหาเงนิ วเิคราะหโ์ครงสรา้งเงนิทนุและความอยูร่อดระยะยาว การวเิคราะห์การวเิคราะหก์ารจัดหาเงนิ วเิคราะหโ์ครงสรา้งเงนิทนุและความอยูร่อดระยะยาว การวเิคราะห์
ขอ้มลูทางการเงนิจําแนกตามสว่นงาน การเปลี�ยนแปลงระดับราคา การวเิคราะหผ์ลการดําเนนิขอ้มลูทางการเงนิจําแนกตามสว่นงาน การเปลี�ยนแปลงระดับราคา การวเิคราะหผ์ลการดําเนนิ
งาน และการตัดสนิใจทางการเงนิงาน และการตัดสนิใจทางการเงนิ

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

1  ชั�วโมง/สปัดาห์ (ในวันศกุร์ ระหวา่งเวลา 10.00 น.- 11.00 น. หากมนัีกศกึษาแจง้ความ1  ชั�วโมง/สปัดาห์ (ในวันศกุร์ ระหวา่งเวลา 10.00 น.- 11.00 น. หากมนัีกศกึษาแจง้ความ
ประสงค)์ประสงค)์

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
2. การใชก้รณีศกึษา2. การใชก้รณีศกึษา
(Case)(Case)

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

4. กจิกรรม4. กจิกรรม

1.  1.  

การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม
2.  2.  

การประเมนิกระบวนการทํางาน/การประเมนิกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากจิกรรมบทบาทในการทํากจิกรรม
3.  3.  

การประเมนิผลงาน/บทเรยีนที+การประเมนิผลงาน/บทเรยีนที+
ถอดประสบการณ์จากนักศกึษาถอดประสบการณ์จากนักศกึษา
4.  4.  

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

2.ตระหนักและสํานกึในความ2.ตระหนักและสํานกึในความ
เป็นไทยเป็นไทย

3.มคีวามรับผดิชอบตอ่ตน3.มคีวามรับผดิชอบตอ่ตน
เอง วชิาชพีและสงัคมเอง วชิาชพีและสงัคม

4.เคารพสทิธแิละรับฟังความ4.เคารพสทิธแิละรับฟังความ
คดิเห็นของผูอ้ื+น รวมทั �งเคารพคดิเห็นของผูอ้ื+น รวมทั �งเคารพ
ในคณุคา่และศักดิ7ศรขีองความในคณุคา่และศักดิ7ศรขีองความ
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+เป็นพื�นฐานการเงนิและการที+เป็นพื�นฐานการเงนิและการ
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
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สถาสถา
นะนะ

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

2.มคีวามรอบรูอ้ยา่งกวา้ง2.มคีวามรอบรูอ้ยา่งกวา้ง
ขวาง มโีลกทัศนก์วา้งไกลขวาง มโีลกทัศนก์วา้งไกล

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
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4.4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ

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. การใชก้รณีศกึษา1. การใชก้รณีศกึษา
(Case)(Case)

2. การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื2. การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื
(Cooperative  (Cooperative  

learning)learning)

3. การสรปุประเด็นสําคญั3. การสรปุประเด็นสําคญั
หรอืการนําเสนอผลของการสบืหรอืการนําเสนอผลของการสบื
คน้ที�ไดรั้บมอบหมายคน้ที�ไดรั้บมอบหมาย
4.  4.  

การเรยีนรูด้ว้ยการตั 6งคําถามการเรยีนรูด้ว้ยการตั 6งคําถาม

1.  1.  

การสอบทักษะการสอบทักษะ
2.  2.  

การประเมนิผลงาน/บทเรยีนที�การประเมนิผลงาน/บทเรยีนที�
ถอดประสบการณ์จากนักศกึษาถอดประสบการณ์จากนักศกึษา
3.  3.  

การประเมนิการวพิากษ์/การนําการประเมนิการวพิากษ์/การนํา
เสนอผลงานเสนอผลงาน
4.  4.  

การนําเสนอปากเปลา่การนําเสนอปากเปลา่
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สถาสถา
นะนะ

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

(Learning to  (Learning to  

Question)Question)

2.สามารถใชภ้าษาไทยและ2.สามารถใชภ้าษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศในการสื�อภาษาตา่งประเทศในการสื�อ
สารอยา่งมปีระสทิธภิาพสารอยา่งมปีระสทิธภิาพ

1.  1.  

กจิกรรมกจิกรรม
1.  1.  

การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม

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

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

1.  1.  

การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม

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

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

1.  1.  

การประเมนิการบา้นการประเมนิการบา้น

5.สามารถใชเ้ทคโนโลยี5.สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งรูเ้ทา่ทันสารสนเทศอยา่งรูเ้ทา่ทัน

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

1.  1.  

การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม

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 รายงานการรายงานการ
เงนิเงนิ

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

1. 1. 

หนังสอืหนังสอื
2.  2.  

Power Power 

PointPoint

แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด
ทา้ยทา้ย
บทบท

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น
2.  2.  

การการ
สอบกลสอบกล
างภาคางภาค

2 2 งบแสดงฐานะงบแสดงฐานะ
การเงนิการเงนิ
งบกําไรขาดงบกําไรขาด
ทนุทนุ
งบแสดงการงบแสดงการ

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

1. 1. 

หนังสอืหนังสอื
2.  2.  

Power Power 

PointPoint

แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด
ทา้ยทา้ย
บทบท

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น
2.  2.  

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 ิ

เปลี�ยนแปลงเปลี�ยนแปลง
ของผูถ้อืหุน้ของผูถ้อืหุน้

สอบกลสอบกล
างภาคางภาค

3 3 งบกระแสเงนิงบกระแสเงนิ
สดสด
หมายเหตุหมายเหตุ
ประกอบงบประกอบงบ
การเงนิการเงนิ

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

1. 1. 

หนังสอืหนังสอื
2.  2.  

Power Power 

PointPoint

แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด
ทา้ยทา้ย
บทบท

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น
2.  2.  

การการ
สอบกลสอบกล
างภาคางภาค

4 4  - รายงาน - รายงาน
ของผูส้อบของผูส้อบ
บญัชีบญัชี

 - คําอธบิาย - คําอธบิาย
และการและการ
วเิคราะหฐ์านะวเิคราะหฐ์านะ
การเงนิและการเงนิและ
ผลการดําเนนิผลการดําเนนิ
งานงาน

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

1. 1. 

หนังสอืหนังสอื
2.  2.  

Power Power 

PointPoint

แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด
ทา้ยทา้ย
บทบท

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น
2.  2.  

การการ
สอบกลสอบกล
างภาคางภาค

5 5 การวเิคราะห์การวเิคราะห์
ยอ่สว่นตามยอ่สว่นตาม
แนวดิ�งแนวดิ�ง

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

1. 1. 

หนังสอืหนังสอื
2.  2.  

Power Power 

PointPoint

แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด
ทา้ยทา้ย
บทบท

1.  1.  

การสอบการสอบ
ขอ้ขอ้
เขยีน/เขยีน/

สอบสอบ
ยอ่ยยอ่ย
2.  2.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น
3.  3.  

การสอบการสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค

6 6 การวเิคราะห์การวเิคราะห์
ยอ่สว่นตามยอ่สว่นตาม
แนวโนม้แนวโนม้

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

1. 1. 

หนังสอืหนังสอื
2.  2.  

Power Power 

PointPoint

แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด
ทา้ยทา้ย
บทบท

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น
2.  2.  

การการ
สอบกลสอบกล
างภาคางภาค

7 7 การวเิคราะห์การวเิคราะห์
การจัดหาเงนิการจัดหาเงนิ
 - โครงสรา้ง - โครงสรา้ง
ทางการเงนิทางการเงนิ

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

1. 1. 

หนังสอืหนังสอื
2.  2.  

แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด
ทา้ยทา้ย
บทบท

1.  1.  

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

หวัขอ้/รายหวัขอ้/ราย
ละเอยีดละเอยีด

จํานวนช ั�วโมงจํานวนช ั�วโมง วธิ ีวธิ ี
การสการส
อนอน

กจิกรรกจิกรร
มการมการ
เรยีนเรยีน

การสการส
อนอน

สื�อและสื�อและ
แหลง่แหลง่
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ชิ%นชิ%น
งาน/งาน/

ภาระภาระ
งานงาน

การการ
ประเมนิประเมนิ
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

ทฤษฎีทฤษฎี ปฏบิตั ิปฏบิตั ิ

 - ปัจจัยที�มี - ปัจจัยที�มี
ผลตอ่การผลตอ่การ
ตัดสนิใจเรื�องตัดสนิใจเรื�อง
โครงสรา้งเงนิโครงสรา้งเงนิ
ทนุทนุ

Power Power 

PointPoint
2.  2.  

การสอบการสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค

8 8 การวเิคราะห์การวเิคราะห์
การจัดหาเงนิการจัดหาเงนิ
 - การจัดหา - การจัดหา
เงนิทนุจากเงนิทนุจาก
หนี.สนิหนี.สนิ

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

1. 1. 

หนังสอืหนังสอื
2.  2.  

Power Power 

PointPoint

แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด
ทา้ยทา้ย
บทบท

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น
2.  2.  

การสอบการสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค

9 9 การวเิคราะห์การวเิคราะห์
การจัดหาเงนิการจัดหาเงนิ
- การจัดหา- การจัดหา
เงนิทนุจากเงนิทนุจาก
เจา้ของเจา้ของ
 - เครื�องมอื - เครื�องมอื
การวเิคราะห์การวเิคราะห์
การจัดหาเงนิการจัดหาเงนิ

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

1. 1. 

หนังสอืหนังสอื
2.  2.  

Power Power 

PointPoint

แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด
ทา้ยทา้ย
บทบท

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น
2.  2.  

การการ
สอบกลสอบกล
างภาคางภาค

1010 การวเิคราะห์การวเิคราะห์
การลงทนุการลงทนุ
 - การ - การ
วเิคราะห์วเิคราะห์
ลกูหนี.ลกูหนี.
 - การ - การ
วเิคราะห์วเิคราะห์
สนิคา้คงสนิคา้คง
เหลอืเหลอื

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

1. 1. 

หนังสอืหนังสอื
2.  2.  

Power Power 

PointPoint

แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด
ทา้ยทา้ย
บทบท

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น
2.  2.  

การสอบการสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค

1111 การวเิคราะห์การวเิคราะห์
การลงทนุการลงทนุ
 - การ - การ
วเิคราะห์วเิคราะห์
สนิทรัพยไ์ม่สนิทรัพยไ์ม่
หมนุเวยีนหมนุเวยีน

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

1. 1. 

หนังสอืหนังสอื
2.  2.  

Power Power 

PointPoint

แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด
ทา้ยทา้ย
บทบท

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น
2.  2.  

การสอบการสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค

1212 การวเิคราะห์การวเิคราะห์
ขอ้มลูทางขอ้มลูทาง
การเงนิตามการเงนิตาม
สว่นงานสว่นงาน

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

1. 1. 

หนังสอืหนังสอื
2.  2.  

Power Power 

PointPoint

แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด
ทา้ยทา้ย
บทบท

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น
2.  2.  

การสอบการสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค
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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 ิ

1313 การเปลี�ยนการเปลี�ยน
แปลงระดับแปลงระดับ
ราคาและการราคาและการ
วเิคราะหง์บวเิคราะหง์บ
การเงนิการเงนิ

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

1. 1. 

หนังสอืหนังสอื
2.  2.  

Power Power 

PointPoint

แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด
ทา้ยทา้ย
บทบท

1.  1.  

การสอบการสอบ
ขอ้ขอ้
เขยีน/เขยีน/

สอบสอบ
ยอ่ยยอ่ย
2.  2.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น
3.  3.  

การสอบการสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค

1414 การบรหิารการบรหิาร
ความเสี�ยงความเสี�ยง

3 3 0 0 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

1. 1. 

หนังสอืหนังสอื
2.  2.  

Power Power 

PointPoint

แบบแบบ
ฝึกหัดฝึกหัด
ทา้ยทา้ย
บทบท

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
การบา้นการบา้น
2.  2.  

การสอบการสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค

1515 กรณีศกึษากรณีศกึษา 3 3 0 0 1.  1.  

การการ
อภปิรายอภปิราย
2. การ2. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

1. 1. 

Power  Power  

PointPoint

รายงานรายงาน
การการ
วเิคราะวเิคราะ
หก์รณีหก์รณี
ศกึษาศกึษา

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
รายงาน/รายงาน/

โครงโครง
งานงาน
2.  2.  

การนําการนํา
เสนอเสนอ
ปากปาก
เปลา่เปลา่

รวมรวม 45.0045.00

2.2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

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

คะแนนคะแนน สดัสว่นการสดัสว่นการ
ประเมนิประเมนิ

1 1 การสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ยการสอบขอ้เขยีน/สอบยอ่ย 5  และ 13 5  และ 13 20.00 20.00 20.00 20.00 

2 2 การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม 5.00 5.00 5.00 5.00 
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กจิกรรมที�กจิกรรมที� งานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีนงานที�ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีน สปัดาหท์ี�สปัดาหท์ี�
ประเมนิประเมนิ

คะแนนคะแนน สดัสว่นการสดัสว่นการ
ประเมนิประเมนิ

ตลอดภาคการตลอดภาคการ
ศกึษาศกึษา

3 3 การประเมนิการบา้นการประเมนิการบา้น ตลอดภาคการตลอดภาคการ
ศกึษาศกึษา

5.00 5.00 5.00 5.00 

4 4 การประเมนิรายงาน/โครงงานการประเมนิรายงาน/โครงงาน 15 15 15.00 15.00 15.00 15.00 

5 5 การเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่มการเขา้ชั �นเรยีน/การเขา้รว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

ตลอดภาคการตลอดภาคการ
ศกึษาศกึษา

5.00 5.00 5.00 5.00 

6 6 การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค 8 8 20.00 20.00 20.00 20.00 

7 7 การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค 17 17 30.00 30.00 30.00 30.00 

รวมรวม 100.00100.00 100.00100.00

หมวดที�หมวดที�
6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1.1. เอกสารและตําราหลกัเอกสารและตําราหลกั

วนัเพ็ญวนัเพ็ญ วศนิารมณ์วศนิารมณ์(2553).(2553). การวเิคราะหร์ายงานทางการเงนิ.การวเิคราะหร์ายงานทางการเงนิ. กรงุเทพกรงุเทพ::หจก.ทพีเีอ็นเพรส.หจก.ทพีเีอ็นเพรส.

ปิยะดา คมัภริานนท์ (2559).ปิยะดา คมัภริานนท์ (2559).การวเิคราะหท์างการเงนิ.การวเิคราะหท์างการเงนิ.

2.2. เอกสารและขอ้มลูสําคญัเอกสารและขอ้มลูสําคญั

งบการเงนิบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หลง่ประเทศไทยงบการเงนิบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หลง่ประเทศไทย

รายงานประจําปีรายงานประจําปี

3.3. เอกสารและขอ้มลูแนะนําเอกสารและขอ้มลูแนะนํา

-- วารสารตลาดหลักทรัพย์วารสารตลาดหลักทรัพย์ จัดทําโดยจัดทําโดย :: ฝ่ายสื/อส ิ/งพมิพ์ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยฝ่ายสื/อส ิ/งพมิพ์ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย
-- วารสารการเงนิและการธนาคารวารสารการเงนิและการธนาคาร

หมวดที�หมวดที�
7.  7.  

การประเมนิและปรบัปรงุการดําเนนิการของรายวชิาการประเมนิและปรบัปรงุการดําเนนิการของรายวชิา
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1.1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษากลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

     - การประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนักศกึษาแตล่ะคน     - การประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนักศกึษาแตล่ะคน
     - การสงัเกตจากพฤตกิรรมผูเ้รยีน     - การสงัเกตจากพฤตกิรรมผูเ้รยีน
     - การแลกเปลี"ยนความคดิเห็นของนักศกึษาแตล่ะคน     - การแลกเปลี"ยนความคดิเห็นของนักศกึษาแตล่ะคน
     - การประเมนิของผูส้อนและแบบประเมนิรายวชิา     - การประเมนิของผูส้อนและแบบประเมนิรายวชิา
     - การสื"อสารระหวา่งนักศกึษากบัอาจารยส์อน     - การสื"อสารระหวา่งนักศกึษากบัอาจารยส์อน

2.2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอนกลยทุธก์ารประเมนิการสอน

     - ผลการสอบและผลงานนักศกึษาที"ไดรั้บมอบหมาย     - ผลการสอบและผลงานนักศกึษาที"ไดรั้บมอบหมาย
     - แตง่ตั +งคณะกรรมการประเมนิเพื"อสังเกตการณ์การสอน     - แตง่ตั +งคณะกรรมการประเมนิเพื"อสังเกตการณ์การสอน
     - ทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้     - ทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

3.3. การปรบัปรงุการสอนการปรบัปรงุการสอน

ใหนั้กศกึษาแสดงขอ้คดิเห็นใหนั้กศกึษาแสดงขอ้คดิเห็น
เพื"อนํามาใชป้ระกอบการพจิารณาปรับปรงุเพื"อนํามาใชป้ระกอบการพจิารณาปรับปรงุ
และวางแผนการสอนและวางแผนการสอน

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

อาจารยผ์ูส้อนรับผดิชอบในการทบทวน ปรับปรุงเนื+อหาที"สอนและกลยทุธก์ารสอนที"ใชใ้หม้คีวามอาจารยผ์ูส้อนรับผดิชอบในการทบทวน ปรับปรุงเนื+อหาที"สอนและกลยทุธก์ารสอนที"ใชใ้หม้คีวาม

เหมาะสมเหมาะสม

6.6.
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แผนการปรบัปรงุรายวชิาแผนการปรบัปรงุรายวชิา
ใหม้คีวามทนัสมยัใหม้คีวามทนัสมยั
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