หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
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ภาคการศึกษาที่ 1 ปDการศึกษา 2558

คํานํา
รายวิชา 1106003 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) Business Finance มุJงเนKนใหKผูKเรียนมีความรูKความเขKาใจ
เกี่ยวกับสภาพแวดลKอมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องตKน หนKาที่ทางการเงิน หลักการลงทุนในหลักทรัพยT
ประเภทตJางๆ ตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธT การเปรียบเทียบโครงการลงทุน การจัดหาเงินทุน
ระยะตJาง ๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะหTฐานะการเงิน การจัดทําและบริหารงบประมาณ การ
ประเมินงบลงทุน
รายละเอียดรายวิชานี้จึงเปXนสJวนสําคัญตJอผูKเรียน ที่เนKนทั้งการเรียนการสอนที่เปXนทฤษฎีและการศึกษา
คKนควKาดKวยตนเอง เพื่อใหKผูKเรียนไดKแนวทางในการจัดการเรียนรูKทฤษฎีและกรณีศึกษาตJาง ๆ จากกิจกรรมการ
เรียนการสอนภายในหKองเรียน โดยใชKทักษะการคKนควKาเพิ่มเติมจากการเรียนภายในหKอง ผูKเรียนสามารถนําความรูK
ที่ไดKจากรายวิชานี้ไปประยุกตTใชKในอนาคตไดK

อาจารยTอุมาวดี เดชธํารงคT
อาจารยTประสานงาน รายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
สิงหาคม 2558

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา การเงินธุรกิจ (Business Finance )
คณะบริ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
หมวดที่ 1 ขKอมู
อมูลทัว่ ไป
1. รหัสวิชาและชื่อวิชา
1106003

การเงินธุรกิจ
(Business Finance)

2. จํานวนหนJวยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรประเภทของรายวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดKาน
4. อาจารยTผูKรับผิดชอบรายวิชาและผูKสอน
อาจารยTอุมาวดี เดชธํารงคT
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปDที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 / ชั้นปDที่ 2
6. รายวิชาที่ตKองเรียนมากJอน
ไมJมี
7. รายวิชาที่ตKองเรียนพรKอมกัน
ไมJมี
8. สถานที่เรียน
อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
9. ครั้งที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลJาสุด
17 กรกฎาคม 2558

หมวดที่ 2 จุดมุJงหมายและวัตถุประสงคT
1. จุดมุJงหมายของรายวิชา
ศึกษาวิธีปฏิบัติการ ดKานงานการเงิน เครื่องมือที่เกี่ยวขKองกับการวิเคราะหTขKอมูลทางการเงิน เพื่อการ
ตัดสินใจ
2. วัตถุประสงคTในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหKสอดคลKองกับหลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาการจัดการ และเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูKของ
นักศึกษา ตลอดจนการปรับประยุกตTใหKมีความเชื่อมโยงกับบริบททางดKานการเงิน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
สภาพแวดลKอมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องตKน หนKาที่ทางการเงิน หลักการลงทุนในหลักทรัพยT
ประเภทตJางๆ ตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธT การเปรียบเทียบโครงการลงทุน การจัดหาเงินทุน
ระยะตJาง ๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะหTฐานะการเงิน 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
ฝwกปฏิบัติ
ศึกษาดKวยตนเอง
สอนเสริม
(คาบ)
(คาบ)
(คาบ)
45
90
ตามความตKองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย
3. จํานวนชั่วโมงตJอสัปดาหTที่อาจารยTใหKคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกJนักศึกษารายบุคคล
- อาจารยTประจํารายวิชา แจKงใหKนักศึกษาทราบเกี่ยวกับหKองทํางาน ตารางสอน เวลาวJาง
ในแตJละสัปดาหTโดยติดประกาศหนKาหKองทํางาน หรือโทรนัดลJวงหนKา
- อาจารยTประจําวิชาจัดเวลาใหKคําปรึกษาอยJางนKอย 1 ชั่วโมงตJอสัปดาหTตJอกลุJมเรียน โดยประกาศ
เวลาใหKคําปรึกษาหนKาหKองทํางาน
- อาจารยTประจํารายวิชา ประกาศเวลาและการใหKคําปรึกษาโดยแจKงในชั่วโมงเรียน

4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูKจากหลักสูตรสูJรายวิชา (Curriculum Mapping)

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
1106003 การเงินธุรกิจ
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2. ความรูK
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3. ทักษะทาง
ปxญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะหTเชิง
ความสัมพันธT
ตัวเลข การสือ่ สาร และ
ระหวJางบุคคล
การใชKเทคโนโลยี
และความ
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูKของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมและจริยธรรมทีต่ Kองพั
องพัฒนา
1.1.1 เปXนผูKมีความซื่อสัตยTสุจริตซื่อตรงตJอหนKาที่ตJอตนเอง และตJอผูKอื่น ไมJเอารัดเอาเปรียบผูKอื่น
และมีความรับผิดชอบตJอสังคมโดยรวม (หลัก)
1.1.2 มีความพอเพียงเปXนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสรKางภูมิคุKมกัน (หลัก)
1.1.3 มีความเคารพตJอกฎ ระเบียบ และขKอบังคับตJาง ๆ ขององคTกร และสังคม (หลัก)
1.1.4 มีจิตสํานึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกตKอง ความดี และความชั่ว (หลัก)
1.2 วิธสี อนและกิจกรรม
1.2.1 มอบหมายงานใหKนักศึกษาวิเคราะหTบริบทการเงินขององคTกรในชุมชนของตัวเอง เพื่อใหKมี
ความรูKจักชุมชนและทKองถิ่นของตัวเองมากขึ้น และมีความคิดที่จะพัฒนาชุมชน
1.2.2 มอบหมายใหKนักศึกษาทํางานกลุJมและประสานงานกับองคTกรในชุมชนเพื่อการหาขKอมูล
ประกอบการเรียน
1.2.3 กําหนดใหKนักศึกษาเรียนรูKและฝwกการออมเงิน การบริหารเงินของตนเอง โดยจัดทําแผนการ
ใชKจJาย และการออมตลอดภาคการศึกษา
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมการเขKาเรียน การสJงงานที่ไดKรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหKและตรงเวลา
1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะหTกรณีศึกษา
1.3.4 ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรูK
2.1 ความรูKทตี่ KองไดKรบั
2.1.1 มีความรูKและประสบการณTเรียนรูKทั้งในวิชาการ วิชาชีพดKานบริหารธุรกิจ ระดับทKองถิ่น ระดับ
สากลที่ทันสมัย และรูKจักสืบเสาะแสวงหาความรูKอยูJเสมอ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรูK ใฝ{เรียนรูKและ
พัฒนาตนอยJางตJอเนื่องตลอดชีวิต (หลัก)
2.1.2 มี ความรูKและความเขK าใจในสาระสํ า คัญ ของศาสตรT ดK า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ทั้ งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติอยJางกวKางขวาง เปXนระบบ เปXนสากล และทันสมัยตJอสถานการณTโลก(รอง)
2.1.3 มีความรูKและความเขKาใจที่เกิดจากการบูรณาการความรูKในศาสตรTอื่น ๆ ที่เกี่ยวขKองมุJงเนKน
การประยุกตTใชKเพื่อพัฒนาทKองถิ่น (รอง)
2.1.4 มีความรูKเกี่ยวกับความกKาวหนKาทางวิชาการ และวิชาชีพดKานบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความ
เขKาใจในสถานการณTที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอยJางเทJาทัน (รอง)
2.2 วิธีสอน
2.2.1 ใชKการสอนที่เนKนผูKเรียนเปXนสําคัญ ไดKแกJ การสอนบรรยายรJวมกับสื่อสารสองทาง โดยเนKนใหK
นักศึกษาหาทางคKนควKาขKอมูลเพิ่มเติม การสอนแบบรJวมมือกันเรียนรูK การสอนแบบศึกษาดKวยตนเอง การคKนควKา
ทางอินเตอรTเน็ต

2.2.2 อภิปรายหลังการทํากิจกรรม เกม หรือสถานการณTจําลอง
2.2.3 การทํางานกลุJมและนําเสนอรายงานจากการคKนควKา
2.2.4 การวิเคราะหTกรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีตJางๆ ที่เรียน
2.2.5 การตรวจสอบการเรียนรูKของตนเอง การสะทKอนผลการเรียนรูKและปรับปรุง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ทดสอบความรูKความเขKาใจเกี่ยวกับการเงินในองคTกรเพื่อการพัฒนาองคTกร
2.3.2 การนําความรูKเรื่องการเงินเพื่อการพัฒนามาประยุกตTใชKกับกิจกรรม/ โครงการที่นักศึกษาไดK
วิเคราะหTโครงการทางการเงิน ดKวยเครื่องมือการเงินแตJละประเภท
3. ทักษะทางปxญญา
3.1 ทักษะทางปxญญาทีต่ Kองพัฒนา
3.1.1 มีความคิดริเริ่มสรKางสรรคT ตJอยอดกรอบความรูKเดิม สามารถบูรณาการความรูKในสาขาวิชาที่
ศึกษา และประสบการณTใหKเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหมJ ๆ (รอง)
3.1.2 สามารถสืบคKน จําแนก และวิเคราะหTขKอมูล เพื่อใหKไดKซึ่งสารสนเทศที่เปXนประโยชนTในการ
แกKไขปxญหา และตัดสินใจอยJางเหมาะสม
3.1.3 สามารถคิดคKนทางเลือกใหมJ ๆ วิเคราะหTทางเลือกและผลกระทบที่เปXนผลจากทางเลือกอยJาง
รอบดKาน มีความกลKาในการติดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลKองกับสถานการณT (รอง)
3.2 วิธสี อน
3.2.1 ศึกษากรณีตัวอยJางพรKอมวิเคราะหT
3.2.2 สังเกตพฤติกรรมการแกKปxญหา
3.2.3 สังเกตการรJวมอภิปราย
3.2.4 ตรวจผลงานศึกษากรณีตัวอยJาง
3.2.5 ใหKนักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหKองเรียนมากขึ้น
3.3 วิธกี ารประเมินผล
3.3.1 สังเกตพฤติกรรมการแกKปxญหา สังเกตพัฒนาการในการคิด การวิเคราะหT จากงานที่ไดKรับ
มอบหมายใหKสังเกตการรJวมอภิปราย
3.3.2 ตรวจผลงาน
4. ทักษะความสัมพันธTระหวJางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธTระหวJางบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ Kองพัฒนา
4.1.1 สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธT และสรKางสัมพันธภาพอันดีกับผูKอื่น (รอง)
4.1.2 สามารถทํางานเปXนกลุJม และแสดงภาวะผูKนําผูKตามไดKอยJางเหมาะสม มีความรับผิดชอบ(รอง)
4.1.3 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกตJางอยJางสรKางสรรคT (รอง)
4.2 วิธสี อน
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุJม
4.2.2 มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุJม
4.2.3 การนําเสนอผลงาน
4.3 วิธกี ารประเมินผล
4.3.1 ประเมินตนเองและเพื่อน ดKวยประเด็นกําหนด
4.3.2 สังเกตการนําเสนอผลงาน พฤติกรรมการทํางานเปXนทีม

4.3.3 ตรวจผลงาน รายงานการศึกษาคKนควKา
5. ทักษะการวิเคราะหTการใชKเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหTการใชKเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอK งพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกตTใชKหลักคณิตศาสตรT สถิติการวิเคราะหTเชิงปริมาณมาใชKในการวิเคราะหT และ
ตัดสินใจทางธุรกิจ (หลัก)
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย และภาษาตJางประเทศไดKอยJางมีประสิทธิภาพ (รอง)
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสรKางความเขKาใจอยJางถูกตKองทั้งในรูปแบบการเขียน รายงาน
และการนําเสนอดKวยวาจา (หลัก)
5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีไปเปXนเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน (หลัก)
5.2 วิธสี อน
5.2.1 มอบหมายงานใหKศึกษาคKนควKาดKวยตนเอง
5.2.2 ฝwกวิเคราะหTขKอมูลจากขKอมูลทางการเงิน
5.2.3 นําเสนอผลงาน ดKวยวาจา หรือลายลักษณTอักษรโดยใชKรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
5.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสาร
5.3.2 ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชKสื่อเทคโนโลยี
5.3.3 ตรวจผลงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ครั้งที่/
จํานวน
คาบ
1
( 3 คาบ )

ผลการเรียนรูK
-คุณธรรมจริยธรรม

2
คุณธรรมจริยธรรม
( 3 คาบ ) -ความรูK

สาระการเรียนรูK

กิจกรรม

- ปฐมนิ เ ทศการเรี ย นการสอน
ของรายวิชา ภาระงาน และการ
ประเมินผลโดยนักศึกษามีสJว น
รJวมในการวางแผนประเมินผล
กJอนการเรียนการสอน
- เทคนิคการนําเสนอ
บทที่ 1 ความรูKทั่วไปเกี่ยวกับ
การจัดการทางการเงิน

พูดคุย อภิปรายรJวมกัน
เพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติ
วางแผนการเรียนการ
สอน และกิจกรรม
-บรรยาย อธิบาย
ยกตัวอยJางประกอบ

-ทักษะปxญญา
3-4
-คุณธรรมจริยธรรม
( 6 คาบ ) -ความรูK

-ทักษะปxญญา
-ทักษะความสัมพันธT
ระหวJางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5
-คุณธรรมจริยธรรม
( 3 คาบ ) -ความรูK
-ทักษะปxญญา
-ทักษะความสัมพันธT
ระหวJางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
6
-คุณธรรมจริยธรรม
( 3 คาบ ) -ความรูK
-ทักษะปxญญา
-ทักษะความสัมพันธT
ระหวJางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
7-8
-คุณธรรมจริยธรรม
( 6 คาบ ) -ความรูK
-ทักษะปxญญา
-ทักษะความสัมพันธT

บทที่ 2 การวิเคราะหTงบการเงิน -บรรยาย อธิบาย
ยกตัวอยJางประกอบ
- นําเสนองานกลุJม

บทที่ 3 การวางแผนและ
พยากรณTทางการเงิน

-บรรยาย อธิบาย
ยกตัวอยJางประกอบ
- วิเคราะหTกรณีศึกษา

บทที่ 4 การวิเคราะหTจดุ คุKมทุน
และการวางแผนกําไร

- บรรยาย อธิบาย
ยกตัวอยJางประกอบ
- ผูKสอนสรุปและแสดง
ความคิดเห็นรJวมกับ
ผูKเรียน

บทที่ 5 การจัดหาเงินทุนระยะ
สั้น
และทบทวนเนื้อหากJอนสอบ
กลางภาค

- บรรยาย อธิบาย
ยกตัวอยJางประกอบ
- ผูKสอนสรุปและแสดง
ความคิดเห็นรJวมกับ
ผูKเรียน

สื่อการสอน

ใชK Power
Point ในการ
สอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอยJาง
ใชK Power
Point ในการ
สอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอยJาง
สื่อ วีดีทัศนT

ชิ้นงาน

เอกสาร
ประกอบการ
นําเสนอ

สรุปความ
เขKาใจ

ครั้งที่/
จํานวน
คาบ

ผลการเรียนรูK

สาระการเรียนรูK

ระหวJางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
9
-คุณธรรมจริยธรรม
บทที่ 6 การจัดหาเงินทุน
( 3 คาบ ) -ความรูK
ระยะยาว
-ทักษะปxญญา
-ทักษะความสัมพันธT
ระหวJางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
10
บทที่ 7 มูลคJาของเงินตามเวลา
-คุณธรรมจริยธรรม
( 3 คาบ ) -ความรูK
-ทักษะปxญญา
-ทักษะความสัมพันธT
ระหวJางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
11
( 3 คาบ )

12
-คุณธรรมจริยธรรม
( 3 คาบ ) -ความรูK

กิจกรรม

สื่อการสอน

- บรรยายเนื้อหา
บทเรียนในวิชา

ใชK Power
Point ในการ
สอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอยJาง

- บรรยายเนื้อหา
บทเรียนในวิชา

ใชK Power
Point ในการ
สอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอยJาง

ใหKนักศึกษาคKนควKาอิสระนอกชั้น
เรียน บทที่ 8 ประเด็นเกี่ยวกับ
การตัดสินใจลงทุน
(ผลตอบแทนและความเสีย่ ง)
จัดการทางการเงินของธุรกิจ
ชุมชน
บทที่ 9 ตKนทุนของเงินทุน
-- บรรยาย อธิบาย
ยกตัวอยJางประกอบ
- กิจกรรมตามใบงาน
- อภิปราย ทบทวน
เนื้อหา

ใชK Power
Point ในการ
สอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอยJาง

-- บรรยาย อธิบาย
ยกตัวอยJางประกอบ
- กิจกรรมตามใบงาน
- อภิปราย ทบทวน
เนื้อหา

ใชK Power
Point ในการ
สอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอยJาง

-- บรรยาย อธิบาย
ยกตัวอยJางประกอบ
- กิจกรรมตามใบงาน
- อภิปราย ทบทวน
เนื้อหา

ใชK Power
Point ในการ
สอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอยJาง

-ทักษะปxญญา
-ทักษะความสัมพันธT
ระหวJางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
13
บทที่ 10 การบริหารเงินทุน
-คุณธรรมจริยธรรม
( 3 คาบ ) -ความรูK
หมุนเวียน
-ทักษะปxญญา
-ทักษะความสัมพันธT
ระหวJางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
14-15 -คุณธรรมจริยธรรม
บทที่ 11 งบลงทุน
( 6 คาบ ) -ความรูK
-ทักษะปxญญา
-ทักษะความสัมพันธT

ชิ้นงาน

ครั้งที่/
จํานวน
คาบ

ผลการเรียนรูK

สาระการเรียนรูK

ระหวJางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
16
-คุณธรรมจริยธรรม
( 3 คาบ ) -ความรูK
-ทักษะปxญญา
-ทักษะความสัมพันธT
ระหวJางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

นําเสนอรายงาน ในประเด็นการ
จัดการทางการเงินของธุรกิจ
ชุมชน และทบทวนเนื้อหากJอน
สอบปลายภาค

กิจกรรม

สื่อการสอน

-- บรรยาย อธิบาย
ยกตัวอยJางประกอบ
- กิจกรรมตามใบงาน
- อภิปราย ทบทวน
เนื้อหา

ใชK Power
Point ในการ
สอนบรรยาย
อธิบาย และ
ยกตัวอยJาง

สัปดาหTที่
ประเมิน
1-15
8, 16

สัดสJวนของการ
ประเมินผล
10
60

1-15

10

1-15

10

3,14,15

10

2. แผนการประเมินผลการเรียนรูK
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูK

1
2

คุณธรรม จริยธรรม
ความรูK

3

ทักษะทางปxญญา

4

ทักษะความสัมพันธT
ระหวJางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหTเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชKเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5

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

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
กมลวรรณ พิมพTแพทยT.(2554.) การเงินธุรกิจ.กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตรT
ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.(2554). การจัดการการเงิน.กรุงเทพฯ: ศูนยTหนังสือจุฬาลงกรณTมหาวิทยาลัย
เบญจวรรณ รักษTสุธี.(2535).). การเงินธุรกิจ.โรงพิมพTชวนพิมพT
ป•ยะสุดา บัณฑุรัตนTและคณะ.(2553).การเงิ
การเงินธุรกิจ.กรุงเทพฯ: ศูนยTหนังสือจุฬาลงกรณTมหาวิทยาลัย

ชิ้นงาน

2. เอกสารและขKอมูลสําคัญ
2.1 เงิน ตลาดเงิน และสถาบันการเงิน
2.2 การเงินธุรกิจ
3. เอกสารและขKอมูลแนะนํา
เพชรี ขุมทรัพยTและคณะ,การจัดการเรเงิน นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543.
หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธTการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทําโดยนักศึกษา จากการจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาไดKดังนี้
1) การสนทนากลุJมระหวJางผูKสอนและผูKเรียน
2) การสังเกตการณTจากพฤติกรรมของผูKเรียน
3) แบบประเมินผูKสอนและประเมินรายวิชา
4) ใหKขKอเสนอแนะผJาน E-mail เพื่อเปXนชJองทางสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธTการประเมินการสอน
การเก็บขKอมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธT ดังนี้
1) การแลกเปลี่ยนสังเกตการณTสอนของอาจารยTประจําวิชานี้
2) ระดับผลการเรียนของนักศึกษา
3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรูK
3. การปรับปรุงการสอน
เมื่อไดKผลประเมินการสอน นําขKอมูลมาวิเคราะหTหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใหKดีขึ้น
โดยการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ
มฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
1) ในระหวJางกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในผลการเรียนรูKที่วัดและประเมินผล
ผJานแลKว
2) ในการสอบปลายภาคใหKมีการวัดและประเมินผลผลการเรียนรูKที่สําคัญๆ อีกครั้ง
3) การตรวจผลงานใหKมีการสุJมสัมภาษณTเพื่อประเมินผลงาน
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรั
การทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดKมีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหKเกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
1) ปรับปรุงรายวิชาอยJางนKอยทุก 4 ปD เชื่อตามขKอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
2) เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเปXนทีมหรือแบJงหัวขKอ/ผลการเรียนรูKในการสอนของอาจารยTประจํา
วิชานี้

