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

1.1. รหสัและชื�อรายวชิารหสัและชื�อรายวชิา

35349013534901 สมัมนาทางการเงนิสมัมนาทางการเงนิ
Financial SeminarFinancial Seminar

2.2. จาํนวนหนว่ยกติจาํนวนหนว่ยกติ

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

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

3.3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิาหลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

บรหิารธรุกจิบัณฑติบรหิารธรุกจิบัณฑติ
สาขาวชิาการเงนิและการธนาคารสาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร

4.4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา

อาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูส้อน

กลุม่ 58/63 ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร. กลุม่ 58/63 ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร. 
จันทนา วฒันกาญจนะจันทนา วฒันกาญจนะ

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

กลุม่ 58/76 ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร. กลุม่ 58/76 ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร. 
จันทนา วฒันกาญจนะจันทนา วฒันกาญจนะ
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กลุม่ 58/76 อาจารย์ ปิยะดา คมัภริากลุม่ 58/76 อาจารย์ ปิยะดา คมัภริา
นนท์นนท์

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

ภาคการศกึษาที� 1 ปีการศกึษาที�ภาคการศกึษาที� 1 ปีการศกึษาที�
25612561

6.6. รายวชิาที�ตอ้งเรยีนมากอ่นรายวชิาที�ตอ้งเรยีนมากอ่น
(Pre-requisite) (ถา้ม)ี(Pre-requisite) (ถา้ม)ี

3532401  3532401  

การบรหิารการเงนิ จํานวนหน่วยกติ 3(3-0-6)การบรหิารการเงนิ จํานวนหน่วยกติ 3(3-0-6)

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�อใหนั้กศกึษามคีวามรูแ้ละเกดิทักษะความเขา้ใจในการแกปั้ญหาทางการเงนิที�เกดิขึ-นกบัองคก์รภาครัฐและเอกชนเพื�อใหนั้กศกึษามคีวามรูแ้ละเกดิทักษะความเขา้ใจในการแกปั้ญหาทางการเงนิที�เกดิขึ-นกบัองคก์รภาครัฐและเอกชน
โดยนําทฤษฎทีางการเงนิมาประยกุต์โดยนําทฤษฎทีางการเงนิมาประยกุต์

2.2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิาวตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา
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1.เพื�อใหนั้กศกึษาไดเ้ขา้ใจถงึปัญหาที�เกดิขึ�นในรูปแบบตา่งๆ ของธรุกจิที�ขายสนิคา้และบรกิาร โดยใชท้ฤษฎทีางการเงนิมา1.เพื�อใหนั้กศกึษาไดเ้ขา้ใจถงึปัญหาที�เกดิขึ�นในรูปแบบตา่งๆ ของธรุกจิที�ขายสนิคา้และบรกิาร โดยใชท้ฤษฎทีางการเงนิมา
ประยกุตก์บัปัญหานั�นๆ โดยนําประสบการณ์และความรูข้องผูส้อนที�ไดจ้ากการบรกิารวชิาการและวชิาชพี มาใชใ้นการเรยีนการประยกุตก์บัปัญหานั�นๆ โดยนําประสบการณ์และความรูข้องผูส้อนที�ไดจ้ากการบรกิารวชิาการและวชิาชพี มาใชใ้นการเรยีนการ
สอนจากสภาพที�เป็นจรงิสอนจากสภาพที�เป็นจรงิ

            2.เพื�อใหนั้กศกึษาสามารถตัดสนิใจได ้ โดยมเีหตผุลและเหมาะสมกบัสถานการณ์ตา่ง ๆ            2.เพื�อใหนั้กศกึษาสามารถตัดสนิใจได ้ โดยมเีหตผุลและเหมาะสมกบัสถานการณ์ตา่ง ๆ

            3.เพื�อใหนั้กศกึษาเขา้ใจวธิตีา่งๆ ในการแกปั้ญหา การประเมนิคา่ ทางเลอืกที�จะเป็นไปได ้ ผลที�จะไดรั้บจากการตัดสนิ            3.เพื�อใหนั้กศกึษาเขา้ใจวธิตีา่งๆ ในการแกปั้ญหา การประเมนิคา่ ทางเลอืกที�จะเป็นไปได ้ ผลที�จะไดรั้บจากการตัดสนิ
ใจแตล่ะทางเลอืกใจแตล่ะทางเลอืก

หมวดที�หมวดที�
3. ลกัษณะและการดําเนนิการ3. ลกัษณะและการดําเนนิการ

1.1. คาํอธบิายรายวชิาคาํอธบิายรายวชิา

กรณีศกึษาทางการเงนิธรุกจิ ทําการวเิคราะหปั์ญหา แสดงความคดิเห็นอภปิรายปัญหากรณีศกึษาทางการเงนิธรุกจิ ทําการวเิคราะหปั์ญหา แสดงความคดิเห็นอภปิรายปัญหา
และตัดสนิใจตามหลักการ ตามทฤษฎี และความเหมาะสมตามสถานการณ์ ตลอดจนสรปุและและตัดสนิใจตามหลักการ ตามทฤษฎี และความเหมาะสมตามสถานการณ์ ตลอดจนสรปุและ
รายงานผลการสมัมนาพรอ้มเสนอแนวทางแกไ้ขรายงานผลการสมัมนาพรอ้มเสนอแนวทางแกไ้ข

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

บรรยายบรรยาย การฝึกปฏบิตั/ิงานการฝึกปฏบิตั/ิงาน
ภาคสนาม/การฝึกภาคสนาม/การฝึก

งานงาน

การศกึษาดว้ยตนเองการศกึษาดว้ยตนเอง สอนเสรมิสอนเสรมิ

32 32 32 32 80 80 ตามความตอ้งการของตามความตอ้งการของ
นักศกึษานักศกึษา

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

- อาจารยจ์ัดเวลาใหคํ้าปรกึษาเป็นรายบคุคลหรอืรายกลุม่ตามความตอ้งการ- อาจารยจ์ัดเวลาใหคํ้าปรกึษาเป็นรายบคุคลหรอืรายกลุม่ตามความตอ้งการ

ในชว่งเวลาทํางานทกุวันพธุ เวลา   13.00-16.00 นในชว่งเวลาทํางานทกุวันพธุ เวลา   13.00-16.00 น

หมวดที�หมวดที�
4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา4. การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1.1.
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คณุธรรมคณุธรรม
จรยิธรรมจรยิธรรม

สถาสถา
นะนะ

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

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

1. การใชก้รณีศกึษา1. การใชก้รณีศกึษา
(Case)(Case)

2. การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื2. การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื
(Cooperative  (Cooperative  

learning)learning)

1.  1.  

การประเมนิการวพิากษ์/การนําการประเมนิการวพิากษ์/การนํา
เสนอผลงานเสนอผลงาน
2.  2.  

การประเมนิจากกการสะทอ้นการประเมนิจากกการสะทอ้น
ผลการทํางานรว่มกนัผลการทํางานรว่มกนั
3.  3.  

การนําเสนอปากเปลา่การนําเสนอปากเปลา่
4.  4.  

การเขา้ชั ,นเรยีน/การเขา้ร่วมการเขา้ชั ,นเรยีน/การเขา้ร่วม
กจิกรรมกจิกรรม

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

1. การใชก้รณีศกึษา1. การใชก้รณีศกึษา
(Case)(Case)

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

1.  1.  

การประเมนิการวพิากษ์/การนําการประเมนิการวพิากษ์/การนํา
เสนอผลงานเสนอผลงาน
2.  2.  

การประเมนิจากกการสะทอ้นการประเมนิจากกการสะทอ้น
ผลการทํางานรว่มกนัผลการทํางานรว่มกนั
3.  3.  

การนําเสนอปากเปลา่การนําเสนอปากเปลา่
4.  4.  

การเขา้ชั ,นเรยีน/การเขา้ร่วมการเขา้ชั ,นเรยีน/การเขา้ร่วม
กจิกรรมกจิกรรม

3.ตระหนักถงึประโยชนส์ว่นรวม3.ตระหนักถงึประโยชนส์ว่นรวม
มากกวา่ประโยชนส์ว่นตนอยา่งมากกวา่ประโยชนส์ว่นตนอยา่ง
มคีณุธรรมมคีณุธรรม

1. การใชก้รณีศกึษา1. การใชก้รณีศกึษา
(Case)(Case)

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

1.  1.  

การประเมนิการวพิากษ์/การนําการประเมนิการวพิากษ์/การนํา
เสนอผลงานเสนอผลงาน
2.  2.  

การประเมนิจากกการสะทอ้นการประเมนิจากกการสะทอ้น
ผลการทํางานรว่มกนัผลการทํางานรว่มกนั
3.  3.  

การนําเสนอปากเปลา่การนําเสนอปากเปลา่
4.  4.  

การเขา้ชั ,นเรยีน/การเขา้ร่วมการเขา้ชั ,นเรยีน/การเขา้ร่วม
กจิกรรมกจิกรรม

2.2. ความรู ้ความรู ้

สถาสถา
นะนะ

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

1.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน1.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน
ทฤษฎี หลกัการ วธิกีารและนวัตทฤษฎี หลกัการ วธิกีารและนวัต
กรรมทางการเงนิกรรมทางการเงนิ

1.  1.  

การบรรยายการบรรยาย
2. การใชก้รณีศกึษา2. การใชก้รณีศกึษา

1.  1.  

การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม
2.  2.  
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สถาสถา
นะนะ

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

(Case)(Case)

3. การศกึษาคน้ควา้โดยอสิระ3. การศกึษาคน้ควา้โดยอสิระ
(Independent  (Independent  

study)study)

4. การระดมสมอง (Brain  4. การระดมสมอง (Brain  
storming)storming)

การประเมนิกระบวนการทํางาน/การประเมนิกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากจิกรรมบทบาทในการทํากจิกรรม
3.  3.  

การเขา้ชั ,นเรยีน/การเขา้ร่วมการเขา้ชั ,นเรยีน/การเขา้ร่วม
กจิกรรมกจิกรรม
4.  4.  

การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค
5.  5.  

การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค

2.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน2.มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน
การวเิคราะหแ์ละประเมนิการวเิคราะหแ์ละประเมนิ
สารสนเทศทางการเงนิสารสนเทศทางการเงนิ

1.  1.  

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

3. การศกึษาคน้ควา้โดยอสิระ3. การศกึษาคน้ควา้โดยอสิระ
(Independent  (Independent  

study)study)

4. การระดมสมอง (Brain  4. การระดมสมอง (Brain  
storming)storming)

1.  1.  

การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม
2.  2.  

การประเมนิกระบวนการทํางาน/การประเมนิกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากจิกรรมบทบาทในการทํากจิกรรม
3.  3.  

การเขา้ชั ,นเรยีน/การเขา้ร่วมการเขา้ชั ,นเรยีน/การเขา้ร่วม
กจิกรรมกจิกรรม
4.  4.  

การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค
5.  5.  

การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค

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

1.  1.  

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

3. การศกึษาคน้ควา้โดยอสิระ3. การศกึษาคน้ควา้โดยอสิระ
(Independent  (Independent  

study)study)

4. การระดมสมอง (Brain  4. การระดมสมอง (Brain  
storming)storming)

1.  1.  

การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม
2.  2.  

การประเมนิกระบวนการทํางาน/การประเมนิกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากจิกรรมบทบาทในการทํากจิกรรม
3.  3.  

การเขา้ชั ,นเรยีน/การเขา้ร่วมการเขา้ชั ,นเรยีน/การเขา้ร่วม
กจิกรรมกจิกรรม
4.  4.  

การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค
5.  5.  

การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค

4.สามารถตดิตามการ4.สามารถตดิตามการ
เปลี�ยน แปลงทางวชิาการและเปลี�ยน แปลงทางวชิาการและ
วชิาชพี ทั,งภาคทฤษฎแีละภาควชิาชพี ทั,งภาคทฤษฎแีละภาค
ปฏบัิตอิยา่งตอ่เนื�องปฏบัิตอิยา่งตอ่เนื�อง

1.  1.  

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

3. การศกึษาคน้ควา้โดยอสิระ3. การศกึษาคน้ควา้โดยอสิระ
(Independent  (Independent  

study)study)

4. การระดมสมอง (Brain  4. การระดมสมอง (Brain  
storming)storming)

1.  1.  

การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม
2.  2.  

การประเมนิกระบวนการทํางาน/การประเมนิกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากจิกรรมบทบาทในการทํากจิกรรม
3.  3.  

การเขา้ชั ,นเรยีน/การเขา้ร่วมการเขา้ชั ,นเรยีน/การเขา้ร่วม
กจิกรรมกจิกรรม
4.  4.  

การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค
5.  5.  

การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค

3.3. ทกัษะทางปญัญาทกัษะทางปญัญา
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สถาสถา
นะนะ

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

1.สามารถคดิ วเิคราะหแ์ละ1.สามารถคดิ วเิคราะหแ์ละ
ประเมนิสารสนเทศไดอ้ยา่งเป็นประเมนิสารสนเทศไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ และสรา้งสรรค์ระบบ และสรา้งสรรค์

1.  1.  

การบรรยายการบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3.  3.  

การใชก้รณีศกึษา (Case)การใชก้รณีศกึษา (Case)

4. การระดมสมอง (Brain  4. การระดมสมอง (Brain  
storming)storming)

1.  1.  

การประเมนิกระบวนการทํางาน/การประเมนิกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากจิกรรมบทบาทในการทํากจิกรรม
2.  2.  

การประเมนิจากกการสะทอ้นการประเมนิจากกการสะทอ้น
ผลการทํางานรว่มกนัผลการทํางานรว่มกนั
3.  3.  

การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค

2.สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละ2.สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละ
ทักษะวชิาชพีทางการเงนิมาใช ้ทักษะวชิาชพีทางการเงนิมาใช ้
ในการแกไ้ขปัญหาตามในการแกไ้ขปัญหาตาม
สถานการณ์ไดอ้ยา่งมีสถานการณ์ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพประสทิธภิาพ

1.  1.  

การบรรยายการบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3.  3.  

การใชก้รณีศกึษา (Case)การใชก้รณีศกึษา (Case)

4. การระดมสมอง (Brain  4. การระดมสมอง (Brain  
storming)storming)

1.  1.  

การประเมนิกระบวนการทํางาน/การประเมนิกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากจิกรรมบทบาทในการทํากจิกรรม
2.  2.  

การประเมนิจากกการสะทอ้นการประเมนิจากกการสะทอ้น
ผลการทํางานรว่มกนัผลการทํางานรว่มกนั
3.  3.  

การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค

3.สามารถตดิตาม ประเมนิ3.สามารถตดิตาม ประเมนิ
ผล และรายงานผลไดอ้ยา่งถกูผล และรายงานผลไดอ้ยา่งถกู
ตอ้งครบถว้นตอ้งครบถว้น

1.  1.  

การบรรยายการบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3.  3.  

การใชก้รณีศกึษา (Case)การใชก้รณีศกึษา (Case)

4. การระดมสมอง (Brain  4. การระดมสมอง (Brain  
storming)storming)

1.  1.  

การประเมนิกระบวนการทํางาน/การประเมนิกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากจิกรรมบทบาทในการทํากจิกรรม
2.  2.  

การประเมนิจากกการสะทอ้นการประเมนิจากกการสะทอ้น
ผลการทํางานรว่มกนัผลการทํางานรว่มกนั
3.  3.  

การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค

4.4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ

สถาสถา
นะนะ

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

1.สามารถปฏบิตัแิละรับผดิ1.สามารถปฏบิตัแิละรับผดิ
ชอบ งานที0ไดรั้บมอบชอบ งานที0ไดรั้บมอบ
หมายอยา่งมปีระสทิธภิาพหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ

1.  1.  

การฝึกแสดงออกทางพฤตกิรรมการฝึกแสดงออกทางพฤตกิรรม
2. การเรยีนรูด้ว้ยจติบรกิาร2. การเรยีนรูด้ว้ยจติบรกิาร
(Learning to Serve)(Learning to Serve)

1.  1.  

การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม

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

1.  1.  

การฝึกแสดงออกทางพฤตกิรรมการฝึกแสดงออกทางพฤตกิรรม
2. การเรยีนรูด้ว้ยจติบรกิาร2. การเรยีนรูด้ว้ยจติบรกิาร
(Learning to Serve)(Learning to Serve)

1.  1.  

การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม

3.มภีาวะผูนํ้าและมมีนุษย3.มภีาวะผูนํ้าและมมีนุษย
สมัพันธท์ี0ดกีบัผูอ้ื0นสมัพันธท์ี0ดกีบัผูอ้ื0น

1.  1.  

การฝึกแสดงออกทางพฤตกิรรมการฝึกแสดงออกทางพฤตกิรรม
2. การเรยีนรูด้ว้ยจติบรกิาร2. การเรยีนรูด้ว้ยจติบรกิาร
(Learning to Serve)(Learning to Serve)

1.  1.  

การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม

Page 6 of 15TQF

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



5.5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข
การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศการสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

สถาสถา
นะนะ

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

1.มทัีกษะการวเิคราะหเ์ชงิ1.มทัีกษะการวเิคราะหเ์ชงิ
ปรมิาณเพื�อการตัดสนิใจทางปรมิาณเพื�อการตัดสนิใจทาง
การเงนิไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์การเงนิไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์

1.  1.  

การบรรยายการบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3.  3.  

การใชก้รณีศกึษา (Case)การใชก้รณีศกึษา (Case)

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

1.  1.  

การประเมนิกระบวนการทํางาน/การประเมนิกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากจิกรรมบทบาทในการทํากจิกรรม

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

1.  1.  

การบรรยายการบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3.  3.  

การใชก้รณีศกึษา (Case)การใชก้รณีศกึษา (Case)

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

1.  1.  

การประเมนิกระบวนการทํางาน/การประเมนิกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากจิกรรมบทบาทในการทํากจิกรรม

3.สามารถใชส้ารสนเทศและ3.สามารถใชส้ารสนเทศและ
เทคโนโลยสีื�อสารไดอ้ยา่งเทคโนโลยสีื�อสารไดอ้ยา่ง
เหมาะสมเหมาะสม

1.  1.  

การบรรยายการบรรยาย
2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3.  3.  

การใชก้รณีศกึษา (Case)การใชก้รณีศกึษา (Case)

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

1.  1.  

การประเมนิกระบวนการทํางาน/การประเมนิกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากจิกรรมบทบาทในการทํากจิกรรม

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 บทนํา การบทนํา การ
ศกึษาเฉพาะศกึษาเฉพาะ
กรณีกรณี

2 2 2 2 1.  1.  

เอกสารเอกสาร
ประกอบประกอบ
การสการส
อนอน
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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 ิ

2 2 การศกึษาการศกึษา
เฉพาะกรณีเฉพาะกรณี
เรื�องการวิเรื�องการวิ
เคราะห์เคราะห์
การวางแผนการวางแผน
และการควบและการควบ
คมุทางการคมุทางการ
เงนิเงนิ

2 2 2 2 1.  1.  

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

1.  1.  

หนังสอืหนังสอื

3 3 นําเสนอ การนําเสนอ การ
ศกึษาเฉพาะศกึษาเฉพาะ
กรณี เรื�องกรณี เรื�อง
การวเิคราะห์การวเิคราะห์
การวางแผนการวางแผน
และการควบและการควบ
คมุทางการคมุทางการ
เงนิเงนิ

2 2 2 2 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

1.  1.  

หนังสอืหนังสอื
-  นํา-  นํา
เสนอเสนอ
-  สรปุ-  สรปุ
และซกัและซกั
ถามถาม

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม

4 4 นําเสนอ การนําเสนอ การ
ศกึษาเฉพาะศกึษาเฉพาะ
กรณี เรื�องกรณี เรื�อง
การวเิคราะห์การวเิคราะห์
การวางแผนการวางแผน
และการควบและการควบ
คมุทางการคมุทางการ
เงนิเงนิ

2 2 2 2 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

1.  1.  

หนังสอืหนังสอื
-  นํา-  นํา
เสนอเสนอ
-  สรปุ-  สรปุ
และซกัและซกั
ถามถาม

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม

5 5 การศกึษาการศกึษา
เฉพาะเฉพาะ
กรณี เรื�องกรณี เรื�อง
การบรหิารเงนิการบรหิารเงนิ
ทนุหมนุเวยีนทนุหมนุเวยีน

2 2 2 2 1.  1.  

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

1.  1.  

หนังสอืหนังสอื

6 6 นําเสนอ การนําเสนอ การ
ศกึษาเฉพาะศกึษาเฉพาะ
กรณี เรื�องกรณี เรื�อง
การบรหิารเงนิการบรหิารเงนิ
ทนุหมนุเวยีนทนุหมนุเวยีน

2 2 2 2 1. การ1. การ
ใชก้รณีใชก้รณี
ศกึษาศกึษา
(Case)(Case)

1.  1.  

หนังสอืหนังสอื
-  นํา-  นํา
เสนอเสนอ
-  สรปุ-  สรปุ
และซกัและซกั
ถามถาม

1.  1.  

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

7 7 นําเสนอ การนําเสนอ การ
ศกึษาเฉพาะศกึษาเฉพาะ
กรณี เรื�องกรณี เรื�อง
การบรหิารเงนิการบรหิารเงนิ
ทนุหมนุเวยีนทนุหมนุเวยีน
และและ
สอบกลางสอบกลาง
ภาคภาค

2 2 2 2 -  นํา-  นํา
เสนอเสนอ
-  สรปุ-  สรปุ
และซกัและซกั
ถามถาม

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม
2.  2.  

การการ
สอบกลสอบกล
างภาคางภาค

8 8 การศกึษาการศกึษา
เฉพาะเฉพาะ
กรณี เรื�องกรณี เรื�อง
การตัดสนิใจการตัดสนิใจ
ลงทนุลงทนุ

2 2 2 2 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

-  นํา-  นํา
เสนอเสนอ
-  สรปุ-  สรปุ
และซกัและซกั
ถามถาม

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม

9 9 นําเสนอ การนําเสนอ การ
ศกึษาเฉพาะศกึษาเฉพาะ
กรณี เรื�องกรณี เรื�อง
การตัดสนิใจการตัดสนิใจ
ลงทนุลงทนุ

2 2 2 2 - นํา- นํา
เสนอเสนอ
- ฝึกทํา- ฝึกทํา
กรณีกรณี
ศกึษาศกึษา
- สรุป- สรุป
และซกัและซกั
ถามถาม

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม

1010 นําเสนอ การนําเสนอ การ
ศกึษาเฉพาะศกึษาเฉพาะ
กรณี เรื�องกรณี เรื�อง
การตัดสนิใจการตัดสนิใจ
ลงทนุลงทนุ

2 2 2 2 - นํา- นํา
เสนอเสนอ
- ฝึกทํา- ฝึกทํา
กรณีกรณี
ศกึษาศกึษา
- สรุป- สรุป
และซกัและซกั
ถามถาม

1.  1.  

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

1111 การศกึษาการศกึษา
เฉพาะเฉพาะ
กรณี เรื�องกรณี เรื�อง
การจัดหาเงนิการจัดหาเงนิ
ทนุทนุ

2 2 2 2 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

- ทํา- ทํา
กรณีกรณี
ศกึษาศกึษา
- สรุป- สรุป
และซกัและซกั
ถามถาม

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม

1212 นําเสนอ การนําเสนอ การ
ศกึษาเฉพาะศกึษาเฉพาะ
กรณี เรื�องกรณี เรื�อง
การจัดหาเงนิการจัดหาเงนิ
ทนุทนุ

2 2 2 2 - นํา- นํา
เสนอเสนอ
- สรุป- สรุป
และซกัและซกั
ถามถาม

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม

1313 การศกึษาการศกึษา
เฉพาะเฉพาะ
กรณี เรื�องกรณี เรื�อง
โครงสรา้งโครงสรา้ง
ของเงนิทนุของเงนิทนุ
และนโยบายและนโยบาย
การจ่ายเงนิการจ่ายเงนิ

2 2 2 2 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

- ทํา- ทํา
กรณีกรณี
ศกึษาศกึษา

1.  1.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม

1414 นําเสนอ การนําเสนอ การ
ศกึษาเฉพาะศกึษาเฉพาะ
กรณี เรื�องกรณี เรื�อง
โครงสรา้งโครงสรา้ง
ของเงนิทนุของเงนิทนุ
และนโยบายและนโยบาย
การจ่ายเงนิการจ่ายเงนิ
ปันผลปันผล

2 2 2 2 -  นํา-  นํา
เสนอเสนอ
- ทํา- ทํา
กรณีกรณี
ศกึษาศกึษา
- สรุป- สรุป
และซกัและซกั
ถามถาม

1.  1.  

การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม

1515 การศกึษาการศกึษา
เฉพาะเฉพาะ
กรณี เรื�องกรณี เรื�อง

2 2 2 2 1.  1.  

การบการบ
รรยายรรยาย

- ทํา- ทํา
กรณีกรณี
ศกึษาศกึษา

1.  1.  

การการ
สงัเกตสงัเกต
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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 ิ

การรวมและการรวมและ
ปรับปรงุปรับปรงุ
กจิการกจิการ

- สรุป- สรุป
และซกัและซกั
ถามถาม

พฤตกิรรพฤตกิรร
มม
2.  2.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม

1616 นําเสนอ การนําเสนอ การ
ศกึษาเฉพาะศกึษาเฉพาะ
กรณี เรื#องกรณี เรื#อง
การรวมและการรวมและ
ปรับปรงุปรับปรงุ
กจิการกจิการ

2 2 2 2 -  นํา-  นํา
เสนอเสนอ
-  สรปุ-  สรปุ
และซกัและซกั
ถามถาม

1.  1.  

การการ
สงัเกตสงัเกต
พฤตกิรรพฤตกิรร
มม
2.  2.  

การการ
ประเมนิประเมนิ
กระบวนกระบวน
การทําการทํา
งาน/งาน/

บทบาทบทบาท
ในการในการ
ทําทํา
กจิกรรมกจิกรรม

1717 สอบปลายสอบปลาย
ภาคเรยีนภาคเรยีน

2 2 2 2 1.  1.  

การสอบการสอบ
ปลายปลาย
ภาคภาค

รวมรวม 34.0034.00 34.0034.00

2.2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรมที
กจิกรรมที
 งานที
ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีนงานที
ใชป้ระเมนิผลผูเ้รยีน สปัดาหท์ี
สปัดาหท์ี

ประเมนิประเมนิ

คะแนนคะแนน สดัสว่นการสดัสว่นการ
ประเมนิประเมนิ

1 1 การสงัเกตพฤตกิรรมการสงัเกตพฤตกิรรม ตลอดภาคการตลอดภาคการ
ศกึษาศกึษา

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

คะแนนคะแนน สดัสว่นการสดัสว่นการ
ประเมนิประเมนิ

2 2 การประเมนิกระบวนการทํางาน/การประเมนิกระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํากจิกรรมบทบาทในการทํากจิกรรม ตลอดภาคการตลอดภาคการ
ศกึษาศกึษา

5.00 5.00 5.00 5.00 

3 3 การประเมนิการวพิากษ์/การนําการประเมนิการวพิากษ์/การนํา
เสนอผลงานเสนอผลงาน

3 4 6 7 8 9 143 4 6 7 8 9 14

 16  16 

30.00 30.00 30.00 30.00 

4 4 การประเมนิจากกการสะทอ้นผลการประเมนิจากกการสะทอ้นผล
การทํางานรว่มกนัการทํางานรว่มกนั

3 4 6 7 8 9 143 4 6 7 8 9 14

 16  16 

5.00 5.00 5.00 5.00 

5 5 การนําเสนอปากเปลา่การนําเสนอปากเปลา่ 3 4 6 7 8 9 143 4 6 7 8 9 14

 16  16 

10.00 10.00 10.00 10.00 

6 6 การเขา้ชั #นเรยีน/การเขา้รว่มการเขา้ชั #นเรยีน/การเขา้รว่ม
กจิกรรมกจิกรรม

ตลอดภาคการตลอดภาคการ
ศกึษาศกึษา

5.00 5.00 5.00 5.00 

7 7 การสอบกลางภาคการสอบกลางภาค 7 7 20.00 20.00 20.00 20.00 

8 8 การสอบปลายภาคการสอบปลายภาค 17 17 20.00 20.00 20.00 20.00 

รวมรวม 100.00100.00 100.00100.00

หมวดที�หมวดที�
6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน6. ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1.1. เอกสารและตําราหลกัเอกสารและตําราหลกั

แจม่ใส เล็กอดุม และรศ.วไิลวรรณ ทองประยรู.  สมัมนาการศกึษาเฉพาะกรณีทางการเงนิ.แจม่ใส เล็กอดุม และรศ.วไิลวรรณ ทองประยรู.  สมัมนาการศกึษาเฉพาะกรณีทางการเงนิ.

คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลัยรามคําแหงคณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลัยรามคําแหง

2.2. เอกสารและขอ้มลูสําคญัเอกสารและขอ้มลูสําคญั

แจ่มใส เลก็อุดม และรศ.วไิลวรรณ ทองประยรู. สัมมนาการศึกษาเฉพาะกรณีทางการเงิน.แจ่มใส เลก็อุดม และรศ.วไิลวรรณ ทองประยรู. สัมมนาการศึกษาเฉพาะกรณีทางการเงิน.

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง

ปิยวรรณ แกว้จนัทร์.(Online). การควบรวมกิจการ.กรุงเทพฯ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัปิยวรรณ แกว้จนัทร์.(Online). การควบรวมกิจการ.กรุงเทพฯ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยมีหานคร.เทคโนโลยมีหานคร.

เพชรี ขมุทรัพย.์ (2544). หลกัการบริหารการเงิน. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.เพชรี ขมุทรัพย.์ (2544). หลกัการบริหารการเงิน. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.

_____________. (2534) วิเคราะห์งบการเงิน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์._____________. (2534) วิเคราะห์งบการเงิน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.
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เริงรัก จาํปาเงิน. (2543). การจดัการการเงิน. กรุงเทพฯ : บริษทับุค้เน็ค.เริงรัก จาํปาเงิน. (2543). การจดัการการเงิน. กรุงเทพฯ : บริษทับุค้เน็ค.

วิไล นครสุวรรณ และคณะ. (2533). การบญัชี 1. กรุงเทพฯ : บริษทัไนน์ (1984).วิไล นครสุวรรณ และคณะ. (2533). การบญัชี 1. กรุงเทพฯ : บริษทัไนน์ (1984).

สุรศกัดิ/ นานานุกลู. (2535). การบริหารการเงิน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัสุรศกัดิ/ นานานุกลู. (2535). การบริหารการเงิน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยั

ธรรมาธิราช.ธรรมาธิราช.

สุโขทยัธรรมาธิราช,มหาวิทยาลยั.(2545).การบริหารการเงิน.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุโขทยัธรรมาธิราช,มหาวิทยาลยั.(2545).การบริหารการเงิน.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.

B. Block, Stanley and A Hirt. (2004). Introduction of Financial Management. NorthB. Block, Stanley and A Hirt. (2004). Introduction of Financial Management. North

America : Mc Graw - Hill.America : Mc Graw - Hill.

Basu Sudipta, Prakash Rachana and Waymire Gregory.(2004). The Use of AccountingBasu Sudipta, Prakash Rachana and Waymire Gregory.(2004). The Use of Accounting

Numbers by Information Intermediaries in The Pre-SEC Era. Emory University.Numbers by Information Intermediaries in The Pre-SEC Era. Emory University.

Eugene F., Brigham., Michale C., Ehrhart. Financial Management:Theory and Practice.Eugene F., Brigham., Michale C., Ehrhart. Financial Management:Theory and Practice.

10th United State of America:South - Western.10th United State of America:South - Western.

Gitman, Lawrence J. (2003). Principle of Mangerial Finance. 10th ed.Addsion Wesley.Gitman, Lawrence J. (2003). Principle of Mangerial Finance. 10th ed.Addsion Wesley.

Fred J. Westen and Eugene F. Britham. (1997). Essential of Managerial Finance.Fred J. Westen and Eugene F. Britham. (1997). Essential of Managerial Finance.

The Druden press International Edition. Ninth Edition.The Druden press International Edition. Ninth Edition.

3.3. เอกสารและขอ้มลูแนะนําเอกสารและขอ้มลูแนะนํา

             -               -  เว็บไซตท์ี0เกี0ยวขอ้งกบักรณีศกึษาเว็บไซตท์ี0เกี0ยวขอ้งกบักรณีศกึษา

หมวดที�หมวดที�
7.  7.  

การประเมนิและปรบัปรงุการดําเนนิการของรายวชิาการประเมนิและปรบัปรงุการดําเนนิการของรายวชิา

1.1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษากลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

       1.1 นกัศกึษาประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาฯ       1.1 นกัศกึษาประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาฯ

1.

              2)  ดา้นการจดักจิกรรมในหอ้งเรยีน              2)  ดา้นการจดักจิกรรมในหอ้งเรยีน

              3)  ดา้นการจดักจิกรรมนอกหอ้งเรยีน              3)  ดา้นการจดักจิกรรมนอกหอ้งเรยีน

              4)  สิ�งสนบัสนนุการเรยีนการสอนที�สง่ผลกระทบตอ่การเรยีนรูแ้ละผลการเรยีนรู ้ 5 ดา้นที�ไดร้บั              4)  สิ�งสนบัสนนุการเรยีนการสอนที�สง่ผลกระทบตอ่การเรยีนรูแ้ละผลการเรยีนรู ้ 5 ดา้นที�ไดร้บั

              5              5))ขอ้เสนอแนะเพื�อปรบัปรงุรายวชิาดว้ยระบบเครอืขา่ยของมหาวทิยาลยัฯขอ้เสนอแนะเพื�อปรบัปรงุรายวชิาดว้ยระบบเครอืขา่ยของมหาวทิยาลยัฯ
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1.2 อาจารยผ์ูส้อนประเมนิพฤตกิรรมการเรยีนของนกัศกึษา1.2 อาจารยผ์ูส้อนประเมนิพฤตกิรรมการเรยีนของนกัศกึษา

1) การสงัเกตจากสนทนากลุม่ระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนกบัผูเ้รยีน1) การสงัเกตจากสนทนากลุม่ระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนกบัผูเ้รยีน

             2             2) ) การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีนการสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน

1.3 แบบประเมนิผูส้อนและแบบประเมนิรายวชิา1.3 แบบประเมนิผูส้อนและแบบประเมนิรายวชิา

              1)  แบบประเมนิอาจารยผ์ูส้อนและเอกสารรายงานที&สรปุผลการประเมนิ              1)  แบบประเมนิอาจารยผ์ูส้อนและเอกสารรายงานที&สรปุผลการประเมนิ

              2) แบบประเมนิรายวชิาฯ และเอกสารรายงานที&สรปุผลการประเมนิ              2) แบบประเมนิรายวชิาฯ และเอกสารรายงานที&สรปุผลการประเมนิ

2.2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอนกลยทุธก์ารประเมนิการสอน

2.1 การสอนเป็นไปในลกัษณะที&เนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคญั2.1 การสอนเป็นไปในลกัษณะที&เนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคญั

               -  มกีารบรรยายถงึเนื1อหาหลกัและแนะนําใหผู้เ้รยีนคน้ควา้หรอืทําความเขา้ใจปลกียอ่ยดว้ยตนเอง               -  มกีารบรรยายถงึเนื1อหาหลกัและแนะนําใหผู้เ้รยีนคน้ควา้หรอืทําความเขา้ใจปลกียอ่ยดว้ยตนเอง

       2.2 การสอนหลกัการหรอืทฤษฎแีละกฎเกณฑต์า่งๆ เพื&อทดลองปฏบิตัจิรงิและใชเ้ครื&องมอืดว้ยตนเอ       2.2 การสอนหลกัการหรอืทฤษฎแีละกฎเกณฑต์า่งๆ เพื&อทดลองปฏบิตัจิรงิและใชเ้ครื&องมอืดว้ยตนเอ

            -  โดยสอนสอดแทรกเนื1อหา/กจิกรรมที&สง่เสรมิดา้นคณุธรรม จรยิธรรม เพื&อทําใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะ            -  โดยสอนสอดแทรกเนื1อหา/กจิกรรมที&สง่เสรมิดา้นคณุธรรม จรยิธรรม เพื&อทําใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะ

ในการเรยีนรู ้ การนําเสนอ และการอภปิราย โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสื&อสารกบัผูอ้ ื&นในการเรยีนรู ้ การนําเสนอ และการอภปิราย โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสื&อสารกบัผูอ้ ื&น

       2.3 การวดัและประเมนิการสอน       2.3 การวดัและประเมนิการสอน::

             - การกําหนดวธิวีดัผลการศกึษา โดยองิองิเกณฑ์             - การกําหนดวธิวีดัผลการศกึษา โดยองิองิเกณฑ์

             - การสงัเกตโดยอาจารยผ์ูส้อนจากการที&นกัศกึษามาขอคําปรกึษา             - การสงัเกตโดยอาจารยผ์ูส้อนจากการที&นกัศกึษามาขอคําปรกึษา

- โดยสอนสอดแทรกเนื1อหา/กจิกรรมที&สง่เสรมิดา้นคณุธรรม จรยิธรรม เพื&อทําใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะ- โดยสอนสอดแทรกเนื1อหา/กจิกรรมที&สง่เสรมิดา้นคณุธรรม จรยิธรรม เพื&อทําใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะ

ในการเรยีนรู ้ การนําเสนอ และการอภปิราย โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสื&อสารกบัผูอ้ ื&นในการเรยีนรู ้ การนําเสนอ และการอภปิราย โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสื&อสารกบัผูอ้ ื&น

3.3. การปรบัปรงุการสอนการปรบัปรงุการสอน

หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 จงึมกีารปรบัปรงุการสอน โดยจดักจิกรรมในการระดมสมอง และหาหลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 จงึมกีารปรบัปรงุการสอน โดยจดักจิกรรมในการระดมสมอง และหา
ขอ้มูลเพิ&มเตมิเพื&อปรบัปรุงการสอน ดงันี1ขอ้มูลเพิ&มเตมิเพื&อปรบัปรุงการสอน ดงันี1

      3.1 สาขาวชิาฯ กําหนดใหผู้ส้อนทบทวนและปรบัปรงุกลยทุธแ์ละวธิกีารสอนจากผลการประเมนิประสทิธผิลราย      3.1 สาขาวชิาฯ กําหนดใหผู้ส้อนทบทวนและปรบัปรงุกลยทุธแ์ละวธิกีารสอนจากผลการประเมนิประสทิธผิลราย
วชิาแลว้จดัทํารายงานผลดาํเนนิการรายวชิา(มคอ.5) ตามที& สกอ.กําหนดใหจ้ดัทําทกุภาคการศกึษา(ภายใน ๓๐ วนั/วชิาแลว้จดัทํารายงานผลดาํเนนิการรายวชิา(มคอ.5) ตามที& สกอ.กําหนดใหจ้ดัทําทกุภาคการศกึษา(ภายใน ๓๐ วนั/

เทอม)เทอม)

      3.2 สาขาวชิาฯ สง่เสรมิใหอ้าจารยผ์ูส้อนเขา้รบัการอบรมถงึกลยทุธก์ารสอน วเิคราะหผ์ูเ้รยีนและการวจิยัในช ั1น      3.2 สาขาวชิาฯ สง่เสรมิใหอ้าจารยผ์ูส้อนเขา้รบัการอบรมถงึกลยทุธก์ารสอน วเิคราะหผ์ูเ้รยีนและการวจิยัในช ั1น
เรยีนในรายวชิาที&มปีญัหาหรอืมปีระสทิธผิลจากการประเมนิตํ&าฯ อยา่งนอ้ยภาคการศกึษาละ 1 รายวชิาเรยีนในรายวชิาที&มปีญัหาหรอืมปีระสทิธผิลจากการประเมนิตํ&าฯ อยา่งนอ้ยภาคการศกึษาละ 1 รายวชิา

      3.3สาขาวชิาและคณะวชิาฯ จดัใหม้กีารประชุม/สมัมนากบัอาจารยผ์ูส้อนเพื&อปรกึษาหารอืปญัหาการเรยีนรูข้อง      3.3สาขาวชิาและคณะวชิาฯ จดัใหม้กีารประชุม/สมัมนากบัอาจารยผ์ูส้อนเพื&อปรกึษาหารอืปญัหาการเรยีนรูข้อง
นกัศกึษาและวธิกีารปรบัปรงุ/แกไ้ขหรอืพฒันาใหด้ยี ิ&งขึ1นนกัศกึษาและวธิกีารปรบัปรงุ/แกไ้ขหรอืพฒันาใหด้ยี ิ&งขึ1น

4.  4.  

การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ=ของนกัศกึษาในรายวชิาการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ=ของนกัศกึษาในรายวชิา

4.14.1 การทวนผลสมัฤทธิ=โดยนกัศกึษาการทวนผลสมัฤทธิ=โดยนกัศกึษา
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ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ=ในรายหวัขอ้ ตามที&คาดหวงัจากการเรยีนรูใ้นในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ=ในรายหวัขอ้ ตามที&คาดหวงัจากการเรยีนรูใ้น
รายวชิา 5 ดา้น โดยสอบถามนกัศกึษาหรอืสุม่ตรวจผลงานนกัศกึษา รวมถงึผลการทดสอบยอ่ย ดงันี1รายวชิา 5 ดา้น โดยสอบถามนกัศกึษาหรอืสุม่ตรวจผลงานนกัศกึษา รวมถงึผลการทดสอบยอ่ย ดงันี1

4.1การแตง่ต ั1งคณะกรรมการทวนสอบฯ เพื&อตรวจสอบผลการประเมนิ”ผลการเรยีนรู ้ 5 ดา้น”ของนกัศกึษา4.1การแตง่ต ั1งคณะกรรมการทวนสอบฯ เพื&อตรวจสอบผลการประเมนิ”ผลการเรยีนรู ้ 5 ดา้น”ของนกัศกึษา
โดยโดย

การตรวจสอบกระบวนการเรยีน-การสอนรายวชิาน ั1นๆ เชน่ ตรวจ มคอ.3 เนื1อหาในรายวชิาและสื&อการสอนการตรวจสอบกระบวนการเรยีน-การสอนรายวชิาน ั1นๆ เชน่ ตรวจ มคอ.3 เนื1อหาในรายวชิาและสื&อการสอน
รวมท ั1งเอกสารประกอบการสอน/ตําราที&ใชป้ระกอบการสอนฯ (ตามหมวดที& 2รวมท ั1งเอกสารประกอบการสอน/ตําราที&ใชป้ระกอบการสอนฯ (ตามหมวดที& 2การจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาฯการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาฯ
ใน มคอ.5)ใน มคอ.5)

           4.2การตรวจสอบขอ้สอบ ตรวจรายงาน และวธิกีารใหค้ะแนนสอบ การใหค้ะแนนพฤตกิรรม และการให้           4.2การตรวจสอบขอ้สอบ ตรวจรายงาน และวธิกีารใหค้ะแนนสอบ การใหค้ะแนนพฤตกิรรม และการให้
คะแนน ตามขอ้กําหนดการวดัและประเมนิผลรายวชิาตามที&กําหนดไว้ รวมท ั1งพจิารณาจากผลการทดสอบคะแนน ตามขอ้กําหนดการวดัและประเมนิผลรายวชิาตามที&กําหนดไว้ รวมท ั1งพจิารณาจากผลการทดสอบ
ยอ่ยและใหค้าํปรกึษาฯยอ่ยและใหค้าํปรกึษาฯ

           4.3 การทวนสอบผลการเรยีนรายวชิาฯ มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ= โดยรวมในรายวชิา ดงันี1           4.3 การทวนสอบผลการเรยีนรายวชิาฯ มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ= โดยรวมในรายวชิา ดงันี1

    1)  การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษา โดยอาจารยอ์ ื&นที&ประจําสาขาวชิา    1)  การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษา โดยอาจารยอ์ ื&นที&ประจําสาขาวชิา

    2) การสอบถาม/สมัภาษณน์สิติฯเพื&อพจิารณาผลการเรยีนรูใ้นรายวชิาฯ โดยคณะกรรมการที&รบัผดิชอบและผู ้    2) การสอบถาม/สมัภาษณน์สิติฯเพื&อพจิารณาผลการเรยีนรูใ้นรายวชิาฯ โดยคณะกรรมการที&รบัผดิชอบและผู ้
เชี&ยวชาญ/ผูท้รงคณุวฒุฯิแตล่ะสาขาวชิาฯ เพื&อตรวจสอบผลประเมนิ”ผลการเรยีนรู ้ 5 ดา้น”และพฤตกิรรมนสิติ/นกัเชี&ยวชาญ/ผูท้รงคณุวฒุฯิแตล่ะสาขาวชิาฯ เพื&อตรวจสอบผลประเมนิ”ผลการเรยีนรู ้ 5 ดา้น”และพฤตกิรรมนสิติ/นกั
ศกึษาฯศกึษาฯ

4.24.2 การทวนผลสมัฤทธิ=โดยอาจารยผ์ูส้อนการทวนผลสมัฤทธิ=โดยอาจารยผ์ูส้อน

5.5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิาการดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

จากผลการประเมนิและทวนสอบผลสมัฤทธิ=ประสทิธผิลรายวชิา โดยสาขาวชิาและคณะวชิาฯ ไดม้กีารวางแผน การจากผลการประเมนิและทวนสอบผลสมัฤทธิ=ประสทิธผิลรายวชิา โดยสาขาวชิาและคณะวชิาฯ ไดม้กีารวางแผน การ
ปรบัปรุงการสอนและรายละเอยีดของวชิา(มคอ.3) เพื&อใหเ้กดิคณุภาพมากขึ1น ดงันี1ปรบัปรุงการสอนและรายละเอยีดของวชิา(มคอ.3) เพื&อใหเ้กดิคณุภาพมากขึ1น ดงันี1

       5.1การปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาทกุภาคการศกึษาปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบรายวชิา       5.1การปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาทกุภาคการศกึษาปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบรายวชิา
ในมาตรฐานผลสมัฤทธิ=ตามขอ้ในมาตรฐานผลสมัฤทธิ=ตามขอ้ 44

5.2การเชญิวทิยากร/อาจารยผ์ูส้อนทา่นอื&นฯ เพื&อเขา้รว่มสอน ที&ทาํใหน้กัศกึษาไดร้บัความรูเ้พ ิ&มหรอืมมีมุมองใน5.2การเชญิวทิยากร/อาจารยผ์ูส้อนทา่นอื&นฯ เพื&อเขา้รว่มสอน ที&ทาํใหน้กัศกึษาไดร้บัความรูเ้พ ิ&มหรอืมมีมุมองใน
เรื&องประสบการณ์หรอืการประยกุตค์วามรูน้ ี1กบัปญัหาที&มาจากผลงานวจิยั/ประสบการณข์องวทิยากร/ผูท้รงคณุวฒุฯิเรื&องประสบการณ์หรอืการประยกุตค์วามรูน้ ี1กบัปญัหาที&มาจากผลงานวจิยั/ประสบการณข์องวทิยากร/ผูท้รงคณุวฒุฯิ

6.6. แผนการปรบัปรงุรายวชิาแผนการปรบัปรงุรายวชิา
ใหม้คีวามทนัสมยัใหม้คีวามทนัสมยั
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