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คํานํา
รายวิชา 1106003 การเงินธุรกิจ (Business Finance) มุJงเนKนใหKผูKเรียนมีความรูKความเขKาใจเกี่ยวกับ
สภาพแวดลKอมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องตKน หนKาที่ทางการเงิน หลักการลงทุนในหลักทรัพยGประเภทตJางๆ
ตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธG การเปรียบเทียบโครงการลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะตJาง ๆ การ
บริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะหGฐานะการเงิน การจัดทําและบริหารงบประมาณ การประเมินงบลงทุน
รายละเอียดรายวิชานี้จึงเปVนสJวนสําคัญตJอผูKเรียน ที่เนKนทั้งการเรียนการสอนที่เปVนทฤษฎีและการศึกษา
คKนควKาดKวยตนเอง เพื่อใหKผูKเรียนไดKแนวทางในการจัดการเรียนรูKทฤษฎีและกรณีศึกษาตJาง ๆ จากกิจกรรมการ
เรียนการสอนภายในหKองเรียน โดยใชKทักษะการคKนควKาเพิ่มเติมจากการเรียนภายในหKอง ผูKเรียนสามารถนําความรูK
ที่ไดKจากรายวิชานี้ไปประยุกตGใชKในอนาคตไดK

อาจารยGอุมาวดี เดชธํารงคG
อาจารยGผูKประสานงาน รายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มกราคม 2559
มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา การเงินธุรกิจ (Business Finance )
คณะบริ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
หมวดที่ 1 ขKอมูลทัว่ ไป
1. รหัสวิชาและชื่อวิชา
1106003

การเงินธุรกิจ
(Business Finance)

2. จํานวนหนJวยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรประเภทของรายวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดKาน
4. อาจารยGผูKรับผิดชอบรายวิชาและผูKสอน
อาจารยGอุมาวดี เดชธํารงคG
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปDที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2558
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรGธุรกิจ ชั้นปDที่ 2
6. รายวิชาที่ตKองเรียนมากJอน
ไมJมี
7. รายวิชาที่ตKองเรียนพรKอมกัน
ไมJมี
8. สถานที่เรียน
อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
9. ครั้งที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลJาสุด
1 มกราคม 2559

หมวดที่ 2 จุดมุJงหมายและวัตถุประสงคG

1. จุดมุJงหมายของรายวิชา
ศึกษาวิธีปฏิบัติการ ดKานงานการเงิน เครื่องมือที่เกี่ยวขKองกับการวิเคราะหGขKอมูลทางการเงิน เพื่อการ
ตัดสินใจ
2. วัตถุประสงคGในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อใหK ส อดคลK องกั บ หลั กสู ต รการศึ กษาในสาขาวิ ช า และเพิ่ มศั กยภาพในการเรี ย นรูK ของนั กศึ กษา
ตลอดจนการปรับประยุกตGใหKมีความเชื่อมโยงกับบริบททางดKานการเงิน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
สภาพแวดลKอมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องตKน หนKาที่ทางการเงิน หลักการลงทุนในหลักทรัพยG
ประเภทตJางๆ ตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธG การเปรียบเทียบโครงการลงทุน การจัดหาเงินทุน
ระยะตJาง ๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะหGฐานะการเงิน การจัดทําและบริหารงบประมาณ การ
ประเมินงบลงทุน
Financial environment in business, fundamentals of financial theory, functions of
financial analysis. Principals of financial securities investment - Debt, Equity, Derivative
instruments. Capital Budgeting, Business Financing, Working Capital Management. Financial
Credit Analysis, Constructing and Managing Master Budget, Capital Budget Evaluation
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชKตJอภาคการศึกษา
บรรยายตJอ
ฝvกปฏิบัติ
(คาบ)
(คาบ)
45
-

ศึกษาดKวยตนเอง
(คาบ)
90

สอนเสริม
ตามความตKองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

3. จํานวนชั่วโมงตJอสัปดาหGที่อาจารยGใหKคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกJนักศึกษารายบุคคล
- อาจารยGประจําวิชา จัดเวลาใหKคําปรึกษาอยJางนKอย 1 ชั่วโมงตJอสัปดาหGตJอกลุJมเรียน โดยประกาศเวลา
และการใหKคําปรึกษาโดยแจKงในชั่วโมงเรียน หรือติดประกาศเวลาใหKคําปรึกษาหนKาหKองอาจารยG

4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูKจากหลักสูตรสูJรายวิชา (Curriculum Mapping)
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1

1106003
การเงินธุรกิจ

2. ความรูK

2

3

4

3. ทักษะทางปwญญา

4. ทักษะความสัมพันธG
5. ทักษะการวิเคราะหGเชิงตัวเลข การ
ระหวJางบุคคล
สือ่ สาร และการใชKเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความรับผิดชอบ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูKของนักศึกษา
กษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมและจริยธรรมทีต่ Kองพัฒนา
1.1.1 เปVนผูKมีความซื่อสัตยGสุจริตซื่อตรงตJอหนKาที่ตJอตนเอง และตJอผูKอื่น ไมJเอารัดเอาเปรียบผูKอื่น
และมีความรับผิดชอบตJอสังคมโดยรวม
1.1.2 มีความพอเพียงเปVนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสรKางภูมิคุKมกัน
1.1.3 มีความเคารพตJอกฎ ระเบียบ และขKอบังคับตJาง ๆ ขององคGกร และสังคม
1.1.4 มีจิตสํานึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกตKอง ความดี และความชั่ว
1.1.5 มีความกตัญzู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม
1.2 วิธสี อนและกิจกรรม
1.2.1 บรรยายเรื่องจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยการสอดแทรกทฤษฎีพรKอมยกตัวอยJาง
1.2.2 ถาม-ตอบ และใหKนักศึกษารJวมแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวขKองกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
1.2.3 ฝvกปฏิบัติงานเดี่ยว-งานกลุJม เพื่อใหKเกิดความสามัคคี มีสJวนรJวมและมีวินัยในชั้นเรียน
1.2.4 มอบหมายงานใหKนักศึกษาวิเคราะหGบริบทการเงินขององคGกรในชุมชนของตัวเอง เพื่อใหKมี
ความรูKจักชุมชนและทKองถิ่นของตัวเองมากขึ้น และมีความคิดที่จะพัฒนาชุมชน
1.2.5 กําหนดใหKนักศึกษาเรียนรูKและฝvกการออมเงิน การบริหารเงินของตนเอง โดยจัดทําแผนการ
ใชKจJาย และการออมตลอดภาคการศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมการเขKาเรียน การสJงงานที่ไดKรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหKและตรงเวลา
1.3.3 ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรูK
2.1 ความรูKทตี่ KองไดKรบั
2.1.1 มีความรูKและประสบการณGเรียนรูKทั้งในวิชาการ วิชาชีพดKานบริหารธุรกิจ ระดับทKองถิ่น ระดับ
สากลที่ทันสมัย และรูKจักสืบเสาะแสวงหาความรูKอยูJเสมอ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรูK ใฝ|เรียนรูKและ
พัฒนาตนอยJางตJอเนื่องตลอดชีวิต
2.1.2 มี ความรูKและความเขK าใจในสาระสํ า คัญ ของศาสตรG ดK า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ทั้ งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติอยJางกวKางขวาง เปVนระบบ เปVนสากล และทันสมัยตJอสถานการณGโลก
2.1.3 มีความรูKและความเขKาใจที่เกิดจากการบูรณาการความรูKในศาสตรGอื่น ๆ ที่เกี่ยวขKองมุJงเนKน
การประยุกตGใชKเพื่อพัฒนาทKองถิ่น
2.1.4 มีความรูKเกี่ยวกับความกKาวหนKาทางวิชาการ และวิชาชีพดKานบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความ
เขKาใจในสถานการณGที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอยJางเทJาทัน

2.2 วิธีสอน
2.2.1 ใชKการสอนที่เนKนผูKเรียนเปVนสําคัญ ไดKแกJ การสอนบรรยายรJวมกับสื่อสารสองทาง โดยเนKนใหK
นักศึกษาหาทางคKนควKาขKอมูลเพิ่มเติม การสอนแบบรJวมมือกันเรียนรูK การสอนแบบศึกษาดKวยตนเอง การคKนควKา
ทางอินเตอรGเน็ต
2.2.2 อภิปรายหลังการทํากิจกรรม เกม หรือสถานการณGจําลอง
2.2.3 การทํางานกลุJมและนําเสนอรายงานจากการคKนควKา
2.2.4 การวิเคราะหGกรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีตJางๆ ที่เรียน
2.2.5 การตรวจสอบการเรียนรูKของตนเอง การสะทKอนผลการเรียนรูKและปรับปรุง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบยJอย
2.3.2 สอบวัดผลกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
3. ทักษะทางปwญญา
3.1 ทักษะทางปwญญาทีต่ Kองพัฒนา
3.1.1 มีความคิดริเริ่มสรKางสรรคG ตJอยอดกรอบความรูKเดิม สามารถบูรณาการความรูKในสาขาวิชาที่
ศึกษา และประสบการณGใหKเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหมJ ๆ
3.1.2 สามารถสืบคKน จําแนก และวิเคราะหGขKอมูล เพื่อใหKไดKซึ่งสารสนเทศที่เปVนประโยชนGในการ
แกKไขปwญหา และตัดสินใจอยJางเหมาะสม
3.1.3 สามารถคิดคKนทางเลือกใหมJ ๆ วิเคราะหGทางเลือกและผลกระทบที่เปVนผลจากทางเลือกอยJาง
รอบดKาน มีความกลKาในการติดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลKองกับสถานการณG
3.2 วิธสี อน
3.2.1 ศึกษากรณีตัวอยJางพรKอมวิเคราะหG
3.2.2 สังเกตพฤติกรรมการแกKปwญหา
3.2.3 สังเกตการรJวมอภิปราย
3.2.4 ตรวจผลงานศึกษากรณีตัวอยJาง
3.2.5 ใหKนักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหKองเรียนมากขึ้น
3.3 วิธกี ารประเมินผล
3.3.1 สังเกตพฤติกรรมการแกKปwญหา สังเกตพัฒนาการในการคิด การวิเคราะหGจากงานที่ไดKรับ
มอบหมาย
3.3.2 ตรวจผลงาน
4. ทักษะความสัมพันธGระหวJางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธGระหวJางบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ Kองพัฒนา
4.1.1 สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธG และสรKางสัมพันธภาพอันดีกับผูKอื่น
4.1.2 สามารถทํางานเปVนกลุJม และแสดงภาวะผูKนําผูKตามไดKอยJางเหมาะสม มีความรับผิดชอบ
4.1.3 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกตJางอยJางสรKางสรรคG
4.2 วิธสี อน
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุJม

4.2.2 มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุJม
4.2.3 การนําเสนอผลงาน
4.3 วิธกี ารประเมินผล
4.3.1 ประเมินตนเองและเพื่อน ตามประเด็นกําหนด
4.3.2 สังเกตการนําเสนอผลงาน พฤติกรรมการทํางานเปVนทีม
4.3.3 ตรวจผลงาน รายงานการศึกษาคKนควKา
5. ทักษะการวิเคราะหGการใชKเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหGการใชKเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอK งพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกตGใชKหลักคณิตศาสตรG สถิติการวิเคราะหGเชิงปริมาณมาใชKในการวิเคราะหG และ
ตัดสินใจทางธุรกิจ
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย และภาษาตJางประเทศไดKอยJางมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสรKางความเขKาใจอยJางถูกตKองทั้งในรูปแบบการเขียน รายงาน
และการนําเสนอดKวยวาจา
5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีไปเปVนเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.1.5 สามารถสื่ อสารดK ว ยบุ ค ลิ กภาพที่ นJ า เชื่ อถื อ และสามารถเลื อ กใชK รู ป แบบชองสื่ อ เทคนิ ค
วิธีการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลKองกับกลุJมบุคคลที่มีพื้นฐานและแนวคิดที่หลากหลาย
5.2 วิธีสอน
5.2.1 มอบหมายงานใหKศึกษาคKนควKาดKวยตนเอง
5.2.2 สอนโดยนําเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เชJนการคKนควKาทางอินเทอรGเน็ต Power Point
VDO สื่อ Multimedia ตามแตJโอกาส
5.2.3 นําเสนอผลงาน ดKวยวาจา หรือลายลักษณGอักษร โดยใชKรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
5.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสาร
5.3.2 ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชKสื่อเทคโนโลยี
5.3.3 ตรวจผลงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ครั้งที่/
สาระการเรียนรูK
จํานวน
คาบ
1
- ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
( 3 คาบ ) ของรายวิ ช า ภาระงาน และ
การประเมินผลโดยนักศึกษามี
สJ ว น รJ ว ม ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น
ประเมิ น ผลกJ อนการเรี ย นการ
สอน
- เทคนิคการนําเสนอ
- แนะนําหนังสือเรียน
เอกสารอKางอิงตJาง ๆ พรKอม
แหลJงสืบคKน
2
บทที่ 1 ความรูKทั่วไปเกี่ยวกับ
( 3 คาบ ) การจัดการทางการเงิน
3-4
( 6 คาบ )

บทที่ 2 การวิเคราะหGงบ
การเงิน

5
บทที่ 3 การวางแผนและ
( 3 คาบ ) พยากรณGทางการเงิน

กิจกรรม

สื่อการสอน

พูดคุย อภิปรายรJวมกัน
เ พื่ อ เ ส น อ แ น ว ท า ง
ปฏิ บั ติ วางแผนการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ
กิจกรรม

-บรรยาย อธิบาย
ยกตัวอยJางประกอบ
-บรรยาย อธิบาย
ยกตัวอยJางประกอบ
- นําเสนองานกลุJม
-บรรยาย อธิบาย
ยกตัวอยJางประกอบ
- วิเคราะหGกรณีศึกษา

6
บทที่ 4 การวิเคราะหGจุดคุKมทุน - บรรยาย อธิบาย
( 3 คาบ ) และการวางแผนกําไร
ยกตัวอยJางประกอบ
- ผูสK อนสรุปและแสดง
ความคิดเห็นรJวมกับ
ผูKเรียน
7-8
บทที่ 5 การจัดหาเงินทุนระยะ - บรรยาย อธิบาย
( 6 คาบ ) สั้น และทบทวนเนื้อหากJอน
ยกตัวอยJางประกอบ
สอบกลางภาค
- ผูสK อนสรุปและแสดง

ใชK Power Point
ในการสอน
บรรยาย อธิบาย
และยกตัวอยJาง
ใชK Power Point
ในการสอน
บรรยาย อธิบาย
และยกตัวอยJาง
ใชK Power Point
ในการสอน
บรรยาย อธิบาย
และยกตัวอยJาง
ใชK Power Point
ในการสอน
บรรยาย อธิบาย
และยกตัวอยJาง
ใชK Power Point
ในการสอน
บรรยาย อธิบาย

ชิ้นงาน

ครั้งที่/
จํานวน
คาบ

สาระการเรียนรูK

กิจกรรม

สื่อการสอน
และยกตัวอยJาง

9
( 3 คาบ )

ความคิดเห็นรJวมกับ
ผูKเรียน
บทที่ 6 การจัดหาเงินทุนระยะ - บรรยายเนื้อหา
ยาว
บทเรียนในวิชา

13
( 3 คาบ )

บทที่ 10 การบริหารเงินทุน
หมุนเวียน

-- บรรยาย อธิบาย
ยกตัวอยJางประกอบ
- กิจกรรมตามใบงาน
- อภิปราย ทบทวน
เนื้อหา

ใชK Power Point
ในการสอน
บรรยาย อธิบาย
และยกตัวอยJาง

14-15
( 6 คาบ )

บทที่ 11 งบลงทุน

-- บรรยาย อธิบาย
ยกตัวอยJางประกอบ
- กิจกรรมตามใบงาน
- อภิปราย ทบทวน
เนื้อหา

ใชK Power Point
ในการสอน
บรรยาย อธิบาย
และยกตัวอยJาง

ใชK Power Point
ในการสอน
บรรยาย อธิบาย
และยกตัวอยJาง
10
บทที่ 7 มูลคJาของเงินตามเวลา - บรรยายเนื้อหา
ใชK Power Point
( 3 คาบ )
บทเรียนในวิชา
ในการสอน
บรรยาย อธิบาย
และยกตัวอยJาง
11
ใหKนักศึกษาคKนควKานอกชั้น
- ศึกษาคKนควKานอกชั้น ใชK Power Point
( 3 คาบ ) เรียน
เรียน
ในการสอน
บทที่ 8 ประเด็นเกี่ยวกับการ
บรรยาย อธิบาย
ตัดสินใจลงทุน (ผลตอบแทน
และยกตัวอยJาง
และความเสี่ยง) และการ
จัดการทางการเงินของธุรกิจ
ชุมชน
12
บทที่ 9 ตKนทุนของเงินทุน
-- บรรยาย อธิบาย
ใชK Power Point
( 3 คาบ )
ยกตัวอยJางประกอบ
ในการสอน
- กิจกรรมตามใบงาน
บรรยาย อธิบาย
- อภิปราย ทบทวน
และยกตัวอยJาง
เนื้อหา

ชิ้นงาน

ครั้งที่/
จํานวน
คาบ
16
( 3 คาบ )

สาระการเรียนรูK
นําเสนอรายงาน ในประเด็น
การจัดการทางการเงินของ
ธุรกิจชุมชน และทบทวน
เนื้อหากJอนสอบปลายภาค

กิจกรรม

สื่อการสอน

ชิ้นงาน

- ศึกษาดKวยตนเอง
Power Point
- ตั้งประเด็น ถาม – ตอบ
- สืบคKนขKอมูลทาง
Internet
- การนําเสนอรายงานหนKา
ชั้นเรียนของนักศึกษาแตJ
ละคน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรูK
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูK

1
2

คุณธรรม จริยธรรม
ความรูK

3

ทักษะทางปwญญา

4

ทักษะความสัมพันธG
ระหวJางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหGเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชKเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5

วิธกี ารประเมิน
สังเกตพฤติกรรม
ทดสอบกลางภาคและปลาย
ภาค
การตรวจประเมินผลงานที่
มอบหมาย
การสังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกในหKองเรียน
การนําเสนองานเดี่ยว และ
กลุJม การมีสJวนรJวมในชั้น
เรียน
สังเกตการนําเสนอผลงาน
พฤติกรรมการทํางานเปVนทีม
ตรวจผลงาน

สัดสJวนของการ
ประเมินผล
10
60
10

10
10

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
กมลวรรณ พิมพGแพทยG. (2554.) การเงินธุรกิจ.กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตรG
ฐาปนา ฉิ่นไพศาล. (2554). การจัดการการเงิน.กรุงเทพฯ: ศูนยGหนังสือจุฬาลงกรณGมหาวิทยาลัย
เบญจวรรณ รักษGสุธี. (2535).). การเงินธุรกิจ.โรงพิมพGชวนพิมพG
ปƒยะสุดา บัณฑุรัตนGและคณะ. (2553).การเงิ
การเงินธุรกิจ.กรุงเทพฯ: ศูนยGหนังสือจุฬาลงกรณGมหาวิทยาลัย
2. เอกสารและขKอมูลสําคัญ
2.1 เงิน ตลาดเงิน และสถาบันการเงิน
2.2 การเงินธุรกิจ
3. เอกสารและขKอมูลแนะนํา
เพชรี ขุมทรัพยGและคณะ,การจัดการเงิน นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543.

หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธGการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทําโดยนักศึกษา จากการจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาไดKดังนี้
1) การสนทนากลุJมระหวJางผูKสอนและผูKเรียน
2) การสังเกตการณGจากพฤติกรรมของผูKเรียน
3) แบบประเมินผูKสอนและประเมินรายวิชา
4) ใหKขKอเสนอแนะผJาน E-mail เพื่อเปVนชJองทางสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธGการประเมินการสอน
การเก็บขKอมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธG ดังนี้
1) การแลกเปลี่ยนสังเกตการณGสอนของอาจารยGประจําวิชานี้
2) ระดับผลการเรียนของนักศึกษา
3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรูK
3. การปรับปรุงการสอน
เมื่อไดKผลประเมินการสอน นําขKอมูลมาวิเคราะหGหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใหKดีขึ้น
โดยการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) ในระหวJางกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในผลการเรียนรูKที่วัดและประเมินผล
ผJานแลKว
2) ในการสอบปลายภาคใหKมีการวัดและประเมินผลผลการเรียนรูKที่สําคัญๆ อีกครั้ง
3) การตรวจผลงานใหKมีการสุJมสัมภาษณGเพื่อประเมินผลงาน
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดKมีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหKเกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
1) ปรับปรุงรายวิชาอยJางนKอยทุก 4 ปD เชื่อตามขKอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
2) เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเปVนทีมหรือแบJงหัวขKอ/ผลการเรียนรูKในการสอนของอาจารยGประจํา
วิชา

