มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะ วิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและรายชื่อวิชา

3533403 การจัดการการเงินเฉพาะกิจ

(Financial Management in Selected Business)
2. จํานวนหน(วยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร
กลุ#มวิชาเฉพาะด'านเลือก
4. ผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย.ผูสอน
4.1 อาจารย.ผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย%ประจําสาขาการเงินและการธนาคาร
4.2 อาจารย.ผูสอน
อาจารย% ป(ยะดา คัมภิรานนท%
5. ภาคการศึกษา/ชั้นป5ที่เรียน
เป(ดสอนภาคเรียนที่ 2/2558
หมู2เรียน 56/84
6. รายวิชาที่ตองเรียนมาก(อน
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน
8. สถานที่เรียน
อาคาร A6 ห4อง 615 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล(าสุด
วันที่ 15 ธันวาคม 2558

หมวดที่ 2 จุดมุ(งหมายและวัตถุประสงค.
1. จุดมุ(งหมายรายวิชา
1. เพื่อให4นักศึกษามีความรู4ความเข4าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน4าที่ของอสังหาริมทรัพย% ธุรกิจการเงิน
ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ ธุรกิจการเกษตร
2. เพื่อให4นักศึกษามีความรู4ความเข4าใจในหลักการและขอบเขตการดําเนินงานของนโยบายองค%การ
และการบริหารการเงินในกิจการเฉพาะแต2ละประเภท
3. เพื่อให4นักศึกษามีความรู4ความเข4าใจถึงวิธีการใช4เงินทุน การดําเนินการให4เกิดสภาพคล2องและ
ผลตอบแทน
1
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2. วัตถุประสงค.ในการพัฒนารายวิชา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให4นักศึกษาได4เข4าใจพื้นฐานวิธีการดําเนินธุรกิจเฉพาะอสังหาริมทรัพย% ธุรกิจการเงิน ธุรกิจ
พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ ธุรกิจการเกษตร และได4เรียนรู4หลักการและขอบเขตการดําเนินงานของ
องค% การและการบริ หารการเงิน ในกิจ การเฉพาะแต2ละประเภท รวมถึ งทราบถึงวิธี การใช4เงิ นทุ น การ
ดําเนินการให4เกิดสภาพคล2องและผลตอบแทน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
ลักษณะกิจการ บทบาท และวิธีการดําเนินธุรกิจเฉพาะอสังหาริมทรัพย% ธุรกิจการเงิน ธุรกิจ
พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ ธุรกิจการเกษตร รวมทั้งระบบขององค%การและการบริหารการเงินในกิจการ
เฉพาะแต2ละประเภท การใช4เงินทุน การดําเนินการให4เกิดสภาพคล2องและผลตอบแทน
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชต(อภาคการศึกษา
บรรยาย/ชั่วโมง
สอนเสริม
48

ตามความต4องการ
ของนักศึกษา

การฝFกปฏิบัติ/
ภาคสนาม/การฝFกงาน

การศึกษาด4วยตนเอง
ชั่วโมง/สัปดาห%

ไม2มี

96

3. จํานวนชั่วโมงต(อสัปดาห.ที่อาจารย.ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชากรแก(นักศึกษาเปAนรายบุคคล
- อาจารย%จัดเวลาให4คําปรึกษาเปHนรายบุคคลหรือรายกลุ2มตามความต4องการ
ในช2วงเวลาทํางานทุกวันจันทร% เวลา 08.30-12.00 น.
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต(อผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู(รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะดาน (กลุ(มวิชาเฉพาะดานเลือก)
5. ทักษะการ
วิเคราะห.เชิง
4.ทักษะความสัมพันธ.
รหัส
1.คุณธรรม
3.ทักษะทาง
ตัวเลข การ
2.ความรู
ระหว(างบุคคลและ
และชื่อรายวิชา จริยธรรม
ปFญญา
สื่อสาร และการ
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
3533403
การจัดการ
การเงินเฉพาะกิจ

สัญลักษณ.
สัญลักษณ.

   



  

   

    

   

หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
หมายถึง ความรับผิดชอบรอง

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต(อผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู(รายวิชา
(Curriculum mapping)
มาตรฐานการเรียนรู

ความ
รับผิดชอบ
หลัก รอง

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค2า รู4และเข4าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญต2อการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
2. มีวินัย ตรงต2อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย%สุจริต มีความรับผิดชอบต2อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3. เคารพสิทธิและรับฟWงความคิดเห็นของผู4อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค2าและศักดิ์ศรีของความเปHน
มนุษย%
4. ประพฤติตนเปHนแบบอย2างที่ดีต2อผู4อื่นทั้งทางกาย วาจา และใจ
5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข4อบังคับต2าง ๆ ขององค%การ และสังคม
3
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มาตรฐานการเรียนรู

ความ
รับผิดชอบ
หลัก รอง

2. ดานความรู
1. มีความรู4และความเข4าใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที่เปHนพื้นฐานชีวิตในเนื้อหาวิชา
การเงินธุรกิจ
2. มีความรอบรู4 กว4า งไกลและติ ด ตามความก4า วหน4 าทางวิ ช าการในวิช าที่ ศึกษา รวมทั้งเข4 าใจ
หลักการและประยุกต%ใช4เพื่อแก4ไขปWญหาต2าง ๆ
3. สามารถบูรณาการความรู4ในวิชาที่ศึกษากับความรู4ในศาสตร%อื่น ๆ ที่เกี่ยวข4อง
4. รู4เท2าทันสถานการณ%ความเปลี่ยนแปลงต2าง ๆ ทั้งในระดับท4องถิ่น ชาติและนานาชาติ
1. ดานทักษะทางปFญญา
1. คิดอย2างมีวิจารณญาณและอย2างเปHนระบบ
2. ตระหนักรู4ศักยภาพของตนเพื่อพัฒนาตนเองให4มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
3. สามารถสืบค4น วิเคราะห% ประมวลและประเมินสารสนเทศเพื่อใช4แก4ปWญหาอย2างสร4างสรรค%
4. กํ า หนดกรอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ภาพอนาคตและแนวทางความเปH น ไปได4 ที่จ ะบรรลุ เ ป^ า หมาย
ที่กําหนด
5. สามารถประยุกต%ใช4กระบวนการทางวิทยาศาสตร%และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก4ปWญหา
2.

ดานทักษะความสัมพันธ.ระหว(างบุคคลและความรับผิดชอบ

1. เข4าใจความแตกต2างระหว2างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ%ที่ดีกับผู4อื่น
2. สามารถให4ความช2วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก2การแก4ไขปWญหาสถานการณ%ต2าง ๆ ในกลุ2ม
ทั้งในบทบาทผู4นําหรือผู4ร2วมทีมงาน
3. มีทักษะกระบวนการกลุ2มในการแก4ปWญหาสถานการณ%ต2าง ๆ
4. วางตัวและแสดงความคิดเห็นได4อย2างเหมาะสมกับบทบาท หน4าที่ และความรับผิดชอบ
5. มีทักษะในการสร4างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย4งในกลุ2มหรือองค%กรอย2างเหมาะสม
6. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค%กรและสังคมอย2างต2อเนื่อง
4
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มาตรฐานการเรียนรู

ความ
รับผิดชอบ
หลัก รอง

5. ดานทักษะการวิเคราะห.สื่อสารและการใชเทคโนโลยี
1. สามารถประยุกต%ใช4วิธีการทางคณิตศาสตร%และสถิติ ในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานได4อย2าง
เหมาะสม
2. สามารถใช4ภาษาไทยและภาษาต2างประเทศในการสื่อสารได4อย2างถูกต4อง เหมาะสมกับโอกาส
และวาระ
3. สามารถเลือกใช4เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต2อสื่อสาร และนําเสนอข4อมูลข2าวสารได4อย2างมี
ประสิทธิภาพ
4. สามารถใช4ความรู4พื้นฐานทางคณิตศาสตร%และสถิติในการประมวลผล การแปลความหมายและ
การวิเคราะห%ข4อมูล
5. สามารถติดตามความก4าวหน4าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ%โลกปWจจุบัน

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ(มมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุ(งหวัง
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มุ(งพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในการตระหนักในคุณค(า รูและเขาใจหลักคุณธรรม
จริยธรรมที่สําคัญต(อการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
- ซื่อสัตย% เสียสละ อดทน มีอุดมการณ%ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส2วนรวม (ค2านิยมหลักข4อ 2 )
1.2 วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู
- บรรยาย อภิปราย เพื่อให4นักศึกษาเล็งเห็นความสําคัญทางการเงินธุรกิจ เพื่อความเข4าใจ
ในคุ ณค2 า จรรยาบรรณวิ ชาชีพของนักการเงิน และเกิดเจตคติ ที่ดีต2 อวิ ชาการเงิ นธุ รกิ จ
พร4อมยกตัวอย2างกรณีศึกษาในประเด็นจรรยาบรรณที่เกี่ยวข4องกับการเงินธุรกิจ
- ผู4สอนและผู4เรียนกําหนดข4อตกลงและแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนร2วมกันในเรื่องต2างๆ
เช2น การแต2งกาย การส2งงาน และความตรงต2อเวลาในการเข4าชั้นเรียน เพื่อปลูกฝWงให4
นั ก ศึ ก ษามี ร ะเบี ย บวิ นั ย ตลอดจนการปฏิ บั ติ ที่ เ ปH น ไปตามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย
มีความรับผิดชอบ อดทนและรับฟWงความคิดเห็นของผู4อื่น มีความซื่อสัตย%ต2อตนเอง
5
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- สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในคาบเรียนโดยการยกตัวอย2างข2าวที่เกิดขึ้นในสื่อต2างๆ ที่
กําลังเปHนที่สนใจโดยเน4นความรับผิดชอบต2อสังคมการมีจิตสํานึกการรับผิดชอบต2อตนเอง
ครอบครัวและสังคม
- กําหนดให4นักศึกษาทําแบบฝFกหัดในแต2ละบทท4ายบทเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข4าชั้นเรียนและการส2งงานที่มอบหมายให4ตรงต2อเวลา
- ประเมินผลจากจากความรับผิดชอบในการทําแบบฝFกหัดด4วยตนเอง
- ประเมินผลจากการวิเคราะห%กรณีศึกษา
- ประเมินผลจากความคิดเห็นของนักศึกษา
2. ความรู
2.1 มุ(งพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและความเขาใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที่เปAน
พื้นฐานในเนื้อหาวิชาการเงินธุรกิจ
2.2 วิธีการสอน
- มอบหมายกรณีศึกษาและแบบฝFกหัดโดยใช4เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากพฤติกรรมในชั้นเรียน เช2นการทําแบบฝFกหัด การตอบคําถามและ
การตั้งข4อซักถามของผู4เรียนได4อย2างมีเหตุผล การแสดงการมีส2วนร2วมในชั้นเรียน
- ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่มอบหมายรายบุคคล กลุ2ม และการวิเคราะห%
กรณีศึกษา
- ประเมินผลจากการสอบกลางภาค, ทดสอบย2อย และปลายภาค
3. ทักษะทางปFญญา
3.1 มุ(งพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและความเขาใจในการคิดอย(างมีวิจารณญาณและอย(าง
รอบคอบ
- ใฝ`หาความรู4 หมั่นศึกษาเล2าเรียนทั้งทางตรงและทางอ4อม (ค2านิยมหลักข4อ4)

6
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3.2 วิธีการสอน
- การสอนแบบบรรยาย อภิปรายกลุ2มคือ บรรยาย ฝFกปฏิบัติในชั้นเรียนร2วมกันการทํา
แบบฝFกหัดท4ายบท โดยฝFกให4นักศึกษาคิดวิเคราะห%อย2างมีเหตุผล และใช4ดุลยพินิจในการ
แก4ไขปWญหา ในสถานการณ%ต2างๆได4อย2างเหมาะสม
- มอบหมายให4ผู4เรียนค4นคว4า สืบค4นข4อมูลเกี่ยวกับการเงินของธุรกิจจาก Website และ
นํามาวิเคราะห%เปรียบเทียบโดยอาศัยความรู4 แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคการวิเคราะห%ทาง
การเงิน และเชื่อมโยงและประยุกต%ด4านต2างๆ เช2น ด4านบัญชี ด4านการเงิน และการ
บริหารธุรกิจ
- วิเคราะห%กรณีศึกษา
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปFญญาของนักศึกษา
- ประเมินผลจากของการตอบคําถามได4อย2างมีเหตุผล และการตั้งข4อซักถาม การมีส2วนร2วม
ในชั้นเรียน
- ประเมินผลจากการทําแบบฝFกหัดและการวิเคราะห%กรณีศึกษา
- ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ.ระหว(างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มุ(งพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและความเขาใจในความแตกต(างระหว(างบุคคลและมี
ปฏิสัมพันธ.ที่ดีกับผูอื่น
- มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู4น4อยรู4จักการเคารพผู4ใหญ2 (ค2านิยมหลักข4อ8)
4.2 วิธีการสอน
- มีการกล2าวทักทายระหว2างผู4เรียนและผู4สอนทุกครั้งก2อนการบรรยาย มีการแสดงความ
เคารพอาจารย%ผู4สอนโดยการไหว4เมื่อเข4าชั้นเรียน เพื่อให4นักศึกษารู4จักการเคารพอาจารย%
ผู4สอนเพื่อการ มีระเบียบวินัยที่ดี
- มอบหมายงานให4ทํางานเปHนกลุ2มและงานรายบุคคล
4.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินจากผลการประเมินตนเองของนักศึกษา และเพื่อนร2วมกลุ2ม และเพื่อนในชั้นเรียน
- ประเมินผลจากพฤติกรรมการทํางานเปHนทีม
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5. ทักษะการวิเคราะห.เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มุ(งพัฒนาผูเรียนใหสามารถประยุกต.ใชวิธีวิธีการทางคณิตศาสตร.และสถิติ ในการดําเนิน
ชีวิตและปฏิบัติงานไดอย(างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานกลุ2ม ให4นําเสนอรายงานโดยใช4โปรแกรมสําเร็จรูปต2างๆ ได4แก2
Power point, Microsoft Word, Excel
- ใช4 Power point ประกอบการสอนในชั้นเรียน ที่สามารถทําความเข4าใจได4ง2าย
- มอบหมายแบบฝFกหัดเพื่อฝFกทักษะการคิด และการคํานวณตัวเลข
- การมอบหมายงานที่ต4องมีการสืบค4นข4อมูลด4วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การมอบหมายงานที่ต4องมีการนําเนื้อหาความรู4ในรายวิชาและนําเสนอในรูปเอกสาร
5.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินจากผลงานที่ใช4ทักษะการวิเคราะห%งบการเงิน
- ประเมินผลจากทักษะการใช4สื่อเทคโนโลยีและการใช4ภาษาจากการผลงาน และการ
นําเสนอในชั้นเรียน
- ประเมินผลการทํารายงานที่มีการสืบค4นข4อมูลและการนําเสนอรายงานด4วยสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินผลจากการมีส2วนร2วมในการทํางานกลุ2มและการอภิปราย

หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห%ที่

หัวข4อ

จํานวน
ชั่วโมง

1

บทที่ 1 ความรู4ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการเงิน

3

2

บทที่ 2 การจัดการการเงินธนาคารพาณิชย%

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช4
แนะนําแผนการสอนวิชา
การจัดการการเงินเฉพาะกิจ
บรรยาย PowerPoint
ถาม-ตอบให4นักศึกษา
มีส2วนร2วมในการวิเคราะห%
ทําแบบฝFกหัด
บรรยาย PowerPoint
ทําแบบฝFกหัด

ผู4สอน
อ.ป(ยะดา
คัมภิรานนท%

อ.ป(ยะดา
คัมภิรานนท%
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สัปดาห%ที่

หัวข4อ

จํานวน
ชั่วโมง

3

บทที่ 3 การจัดการการเงินธนาคารของรัฐ

3

4

บทที่ 4 การจัดการการเงินบริษัทเงินทุน
บริษัทหลักทรัพย%และบริษัทเครดิตฟองซิเอร%

3

5

บทที่ 5 การจัดการการเงินบริษัทประกันวินาศภัย

3

6

บทที่ 6 การจัดการการเงินบริษัทประกันชีวิต

3

7

บทที่ 7 การจัดการการเงินสหกรณ%

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช4
บรรยาย Power point
ถาม-ตอบให4นักศึกษา
มีส2วนร2วมในการวิเคราะห%
ทําแบบฝFกหัด
บรรยาย Power point
ถาม-ตอบให4นักศึกษา
มีส2วนร2วมในการวิเคราะห%
ทําแบบฝFกหัด

ผู4สอน
อ.ป(ยะดา
คัมภิรานนท%

อ.ป(ยะดา
คัมภิรานนท%

บรรยาย Power point
ถาม-ตอบให4นักศึกษา
มีส2วนร2วมในการวิเคราะห%
ทําแบบฝFกหัด
บรรยาย Power point
ถาม-ตอบให4นักศึกษา
มีส2วนร2วมในการวิเคราะห%
ทําแบบฝFกหัด

อ.ป(ยะดา
คัมภิรานนท%

บรรยาย Power point
ถาม-ตอบให4นักศึกษา
มีส2วนร2วมในการวิเคราะห%
ทําแบบฝFกหัด

อ.ป(ยะดา
คัมภิรานนท%

อ.ป(ยะดา
คัมภิรานนท%

8

สอบกลางภาค

2

9

บทที่ 8 การจัดการการเงินธุรกิจเช2าซื้อและให4เช2า
แบบลีสซิ่ง

3

บรรยาย Power point
ถาม-ตอบให4นักศึกษา
มีส2วนร2วมในการวิเคราะห%
ทําแบบฝFกหัด

อ.ป(ยะดา
คัมภิรานนท%

10

บทที่ 9 การจัดการการเงินธุรกิจพาณิชยกรรม

3

บรรยาย Power point
ถาม-ตอบให4นักศึกษา
มีส2วนร2วมในการวิเคราะห%
ทําแบบฝFกหัด

อ.ป(ยะดา
คัมภิรานนท%
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สัปดาห%ที่

หัวข4อ

จํานวน
ชั่วโมง

11

บทที่ 10 การจัดการการเงินอุตสาหกรรม

3

12

บทที่ 11 การจัดการการเงินธุรกิจบริการ

3

13

ทดสอบย(อย

2

14

บทที่ 12 การจัดการการเงินธุรกิจอสังหาริมทรัพย%

3

15

บทที่ 13 การจัดการการเงินธุรกิจรับเหมาก2อสร4าง

3

16

บทที่ 14 การจัดการเงินกองทุนเลีย้ งชีพ

3

17

สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช4

ผู4สอน

บรรยาย Power point
ถาม-ตอบให4นักศึกษา
มีส2วนร2วมในการวิเคราะห%
ทําแบบฝFกหัด
บรรยาย Power point
ถาม-ตอบให4นักศึกษา
มีส2วนร2วมในการวิเคราะห%
ทําแบบฝFกหัด

อ.ป(ยะดา
คัมภิรานนท%

บรรยาย Power point
ถาม-ตอบให4นักศึกษา
มีส2วนร2วมในการวิเคราะห%
ทําแบบฝFกหัด
บรรยาย Power point
ถาม-ตอบให4นักศึกษา
มีส2วนร2วมในการวิเคราะห%
ทําแบบฝFกหัด
บรรยาย Power point
ถาม-ตอบ ให4นักศึกษา
มีส2วนร2วมในการวิเคราะห%
ทําแบบฝFกหัด

อ.ป(ยะดา
คัมภิรานนท%

อ.ป(ยะดา
คัมภิรานนท%

อ.ป(ยะดา
คัมภิรานนท%

อ.ป(ยะดา
คัมภิรานนท%

2
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การประเมิน
2.3,3.3

1.3,2.3,3.3,4.3
5.3
1.3,2.3,3.3,4.3
5.3

งานที่จะใชประเมินผูเรียน
สอบ
-

กลางภาค
ทดสอบย2อย
ปลายภาค
การทํางานเกลุ2มและเสนอผลงาน
การส2งงานตามที่มอบหมาย
การเข4าชั้นเรียน
การมีส2วนร2วมอภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน

สัปดาห.ที่กําหนด
8
13
17
ตลอดภาค
การศึกษา
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส(วนของการ
ประเมิน(%)
30
20
30
10
10

3. เกณฑ.สรุปการประเมินผลการเรียน
เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

คะแนน
80 ขึ้นไป
75-79
70-74
60-69
50-59
45-49
40-44
0-39

เกณฑ.การพิจารณา
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช4
พอใช4
อ2อน
อ2อนมาก
ตก
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หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
จรรยา ยอดนิล (2557) .การบัญชีเฉพาะกิจการ :มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ผู4แต2ง, สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. แบบฝFกปฏิบัติชดุ วิชา การจัดการการเงินเฉพาะกิจ
หน2วยที่ 1-15, กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534.

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
- วารสารตลาดหลักทรัพย% จัดทําโดย : ฝ`ายสื่อสิ่งพิมพ% ตลาดหลักทรัพย%แห2งประเทศไทย
- วารสารการเงินและการธนาคาร
- http://www.tsi-thailand.org/
- http://www.set.or.th/
- http://www.bot.or.th/

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ.การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนนากลุ2มระหว2างผู4เรียนกับผู4สอน
- การสะท4อนคิดของผู4เรียน
- แบบประเมินผู4สอน
2. กลยุทธ.การประเมินการสอน
- การสังเกตการณ%สอน
- ผลการสอบ/การเรียนรู4
- การทบทวนการสอบผลการประเมินการเรียนรู4
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อร2วมหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ประธานโปรแกรมวิชาและคณะกรรมการวิชาการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู4ของ
นักศึกษา(เกรด) และโครงการ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงประมวลรายวิชาภายใน5ปuตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- นําผลการประเมินของนักศึกษามาปรับปรุง
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