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ขยายกิจการ การซื้อกิจการ การควบกิจการ การขายกิจการ และการเลิกกิจการ
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3632104 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)
การจัดการการเงินชั้นสูง
(ภาษาอังกฤษ) Advanced Financial Management
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. (3.1) หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
(3.2) ประเภทของรายวิชา เฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา………………………………….
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ดร.วรรณจันทร์ สิงห์จาวลา
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 / นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
10 กรกฎาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารการเงิน รวมถึงเป้าหมายในการจัดการ
ทางการเงิน
2. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงเทคนิคในการวิเคราะห์และการวางแผนทางการเงิน และการตัดสินใจ
ลงทุนภายใต้ความไม่แน่นอน
3.เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน การจัดสรรกาไรและเงินปันผล การกาหนดมูลค่า
ธุรกิจ การขยายกิจการ การซื้อกิจการ การควบกิจการ การขายกิจการ และการเลิกกิจการ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีฐานความรู้ที่เป็นรูปธรรมในการศึกษาวิชาการจัดการการเงินชั้นสูง
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2.เพือ่ ให้นักศึกษามีความรู้ในศาสตร์ทางด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น อาทิ ในเรื่องของทฤษฎีโครงสร้าง
เงินทุน การจัดสรรกาไรและเงินปันผล การกาหนดมูลค่าธุรกิจ การขยายกิจการ การซื้อกิจการ การควบ
กิจการ การขายกิจการ และการเลิกกิจการ
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ มาใช้ในการวิเคราะห์และการวางแผนทางการเงิน
4. เพื่อให้นักศึกษานาความรู้ที่ได้ มาใช้ในการตัดสินใจลงทุนภายใต้ความไม่แน่นอนในสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารการเงิน เป้าหมายในการจัดการทางการเงิน เทคนิคในการวิเคราะห์
และการวางแผนทางการเงิน การตัดสินใจลงทุนภายใต้ความไม่แน่นอน ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน การจัดสรร
กาไรและเงินปันผล การกาหนดมูลค่าธุรกิจ การขยายกิจการ การซื้อกิจการ การควบกิจการ การขายกิจการ
และการเลิกกิจการ
Roles and duties of financial manager, goals of financial management, techniques in
financial planning and analysis, investment decisions making under uncertainty, capital
structure theory, allocation of profits and dividends, business valuation, expansion,
acquisitions, mergers, divestitures, and the liquidation.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ช.ม.
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ช.ม. ต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
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1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความ

มีเหตุผล และการสร้างภูมิคมุ้ กัน
1.1.3 มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม
 1.1.4 มีจิตสานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 มอบหมายงานให้กับนักศึกษาเป็นรายบุคคล/เป็นกลุ่ม
1.2.2 อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในเนื้อหาวิชา
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรง
เวลา
1.3.2 สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม/การมีส่วนร่วมของนักศึกษา
1.3.3 ประเมินจากการทากิจกรรมของนักศึกษาโดยการสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกและการ
นาเสนอรายงานที่มอบหมาย
1.3.4 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จาเป็นส าหรับการเรียน
ทางด้านการเงิน
2.1.2 มีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การผลิตและ
การดาเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
2.1.3 มีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงินในสถาบัน
การเงิน ธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจหลักทรัพย์
 2.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการเงิน รวมทั้งมีความเข้าใจ
ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยาย อภิปราย
2.2.2 มอบหมายให้นักศึกษาตอบคาถามท้ายบทเรียน
2.2.3 ทากิจกรรมในชั้นเรียน การทางานเดี่ยว/กลุ่ม
2.2.4 การวิเคราะห์กรณีศึกษา พร้อมการนาเสนอ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การสังเกตจากงานที่ทา
2.3.2 การทดสอบระหว่างภาค
2.3.3 การสอบปลายภาค
2.3.4 รายงานหรือการนาเสนอการวิเคราะห์กรณีศึกษา
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบค้น จาแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ใน
การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3.1.2 มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ ต่ อ ยอดกรอบความรู้ เดิ ม สามารถบู ร ณาการความรู้ ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดแนวทางในการประกอบวิชาชีพด้านการเงิน
3.1.3 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผล
จากทางเลือกอย่างรอบด้านมีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
3.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มให้นักศึกษา เกี่ยวกับการใช้ความรู้ในวิชาการจัดการการเงินชั้นสูง
และนาเสนอผลงานในรูปของการอภิปราย เช่น การมอบหมายให้นักศึกษาทาการวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการการเงิน เป็นต้น
3.3 วิธีการประเมินผล
การนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย สอบถามด้วยวาจาในห้องเรียน สอบระหว่างภาคและสอบปลาย
ภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการคิดวิเคราะห์สถานการณ์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น
 4.1.2 สามารถท างานเป็ น กลุ่ ม และแสดงภาวะผู้ น าผู้ ต ามได้ อ ย่ า งเหมาะสมและมี ค วาม
รับผิดชอบ
 4.1.3 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการทางานในชั้นเรียน โดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชากับปัญหาที่กาหนด
4.2.2 การนาเสนองานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมการทางานร่วมกันเป็นทีม และรายงานที่นาเสนอ
4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมการตอบคาถาม การมีปฏิสัมพันธ์และมารยาทในชั้นเรียน การเป็นผู้นา
และผู้ตามในการทางาน
4.3.3 พฤติกรรมการเข้าเรียนและการส่งงาน
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุ กต์ใช้ห ลั ก คณิ ตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์ เชิงปริมาณมาใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิ บายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียน
รายงานและการนาเสนอด้วยวาจา
 5.1.4 ความสามารถนาเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดาเนินงานและทราบ
ถึงข้อจากัดของเทคโนโลยี
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website และสื่อการสอนอื่น ๆ ที่เหมาะสม
5.2.2 นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 การนาเสนอเป็นรูปเล่มรายงานและการนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีในชั้นเรียน
5.3.2 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
1

- หัวข้อการสอน
แนะนาบทเรียนและสอบถาม
ความรู้พื้นฐานทางการจัดการ
การเงิน แนะนาวิธีการเรียนการ
สอน การวัดผลและการ
ประเมินผล รวมถึงการทาข้อสอบ
- Learning Outcome
1 .1.1 มี ค ว าม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ซื่อ ตรงต่ อ หน้ าที่ ต่อ ตนเองและ
ต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม
โดยรวม
1.1.3 มี ค ว า ม เค า ร พ ต่ อ ก ฎ
ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์การและสังคม
1.1.4 มีจิตสานึกและมโนธรรม
ที่ จ ะแยกแยะความถู ก ต้ อ ง

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

1.อาจารย์ผู้สอนแนะนาตัวและอธิบาย 1. เอกสารและตาราหลัก
เนื้ อ ห าราย วิ ช า จุ ด ป ระส งค์ แ ล ะ 2. Power Point Slides
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนาหนังสือ แหล่ง
การเรียนรู้ และwebsite ต่างๆเพิ่มเติม
2.ถามตอบความรู้พื้นฐานเรื่องการ
จัดการการเงินและร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
ข้อ 1
ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

2

ความดี และความชั่ว
2.1.1 มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
สาระส าคั ญ ของศาสตร์ ที่ เ ป็ น
พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเรียน
ทางด้านการเงิน
- หัวข้อการสอน
1. บทบาทและหน้าที่ของ
ผู้บริหารและผู้จัดการการเงิน
2. เป้าหมายในการจัดการทาง
การเงิน
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
จัดการการเงินชั้นสูง- Learning
Outcome
2.1.1 มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
สาระส าคั ญ ของศาสตร์ ที่ เ ป็ น
พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเรีย น
ทางด้านการเงิน
2.1.2 มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
สาระส าคั ญ ของศาสตร์ ด้ าน
บริหารธุรกิจ การตลาด การผลิต
และการด าเนิ น งาน รวมทั้ งการ

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

1.เข้ า สู่ บ ทน า บรรยายเนื้ อ หาโดยใช้ 1. เอกสารและตาราหลัก
PowerPoint หรือสื่อการเรียนการสอน 2. Power Point Slides
อื่นที่เหมาะสม
3. แบบฝึกหัด
2.สรุป ซักถาม มอบหมายงานรายกลุ่ม
หรือรายบุคคล

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

ข้อ 1

ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

3

จั ด การองค์ ก รและทรั พ ยากร
มนุษย์
2.1.3 มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
สาระสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินในสถาบัน
การเงิน ธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์
และธุรกิจหลักทรัพย์
- หัวข้อการสอน
การวิเคราะห์ทางการเงินและ
เทคนิคต่างๆ (1)
Learning Outcome
3.1.1 สามารถสืบค้น จาแนก
และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่ง
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
อย่างเหมาะสม
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลัก
คณิตศาสตร์ สถิติและการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

1.บรรยายเนื้ อ หาโดยใช้ PowerPoint 1. เอกสารและตาราหลัก
หรือสื่อการเรียนการสอนอื่นที่เหมาะสม 2. Power Point Slides
2.สรุป ซักถาม มอบหมายงานรายกลุ่ม 3. แบบฝึกหัด
หรือรายบุคคล และฝึกให้ ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์ จากแบบฝึ ก หั ดเพิ่ม เติม เพื่ อ
ทบทวนความเข้าใจ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

ข้อ 2

ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
4

5

- หัวข้อการสอน
การวิเคราะห์ทางการเงินและ
เทคนิคต่างๆ (2)
Learning Outcome
3.1.1 สามารถสืบค้น จาแนก
และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่ง
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
อย่างเหมาะสม
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลัก
คณิตศาสตร์ สถิติและการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
- หัวข้อการสอน
การวางแผนทางการเงิน
Learning Outcome
3.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถ
บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้
เกิดแนวทางในการประกอบ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

3

1.บรรยายเนื้ อ หาโดยใช้ PowerPoint 1. เอกสารและตาราหลัก
หรือสื่อการเรียนการสอนอื่นที่เหมาะสม 2. Power Point Slides
2.สรุป ซักถาม มอบหมายงานรายกลุ่ม 3. แบบฝึกหัด
หรือรายบุคคล และฝึกให้ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์จากแบบฝึกหัดเพิ่มเติม เพื่อ
ทบทวนความเข้าใจ

3

1.บรรยายเนื้ อ หาโดยใช้ PowerPoint 1. เอกสารและตาราหลัก
หรือสื่อการเรียนการสอนอื่นที่เหมาะสม 2. Power Point Slides
2.สรุป ซักถาม มอบหมายงานรายกลุ่ม 3. แบบฝึกหัด
หรือรายบุคคล และฝึกให้ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์จากแบบฝึกหัดเพิ่มเติม เพื่อ
ทบทวนความเข้าใจ

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
ข้อ 2
ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา

ข้อ 2

ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

วิชาชีพด้านการเงิน
6

7

- หัวข้อการสอน
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจาก
การลงทุน (1)
Learning Outcome
3.1.3 สามารถคิ ด ค้ น ทางเลื อ ก
ใหม่ ๆ รวมทั้ งสามารถวิเคราะห์
ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผล
จากทางเลื อ กอย่ า งรอบด้ า นมี
ความกล้ า ในการตั ด สิ น ใจเลื อ ก
ท า ง เลื อ ก ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์
5.1.1 สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ส ถิ ติ แ ล ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
- หัวข้อการสอน
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจาก
การลงทุน (2)
Learning Outcome

3

1.บรรยายเนื้ อ หาโดยใช้ PowerPoint 1. เอกสารและตาราหลัก
หรือสื่อการเรียนการสอนอื่นที่เหมาะสม 2. Power Point Slides
2.สรุป ซักถาม มอบหมายงานรายกลุ่ม 3. แบบฝึกหัด
หรือรายบุคคล และฝึกให้ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์จากการทาแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ

ข้อ 2

ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา

3

1.บรรยายเนื้ อ หาโดยใช้ PowerPoint
หรือสื่อการเรียนการสอนอื่นที่เหมาะสม
2.สรุป ซักถาม มอบหมายงานรายกลุ่ม
หรือรายบุคคล และฝึกให้ผู้เรียนได้คิด

ข้อ 2

ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา

1. เอกสารและตาราหลัก
2. Power Point Slides
3. แบบฝึกหัด
4. แบบทดสอบ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

8

3.1.3 สามารถคิ ด ค้ น ทางเลื อ ก
ใหม่ ๆ รวมทั้ งสามารถวิเคราะห์
ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผล
จากทางเลื อ กอย่ า งรอบด้ า นมี
ความกล้ า ในการตั ด สิ น ใจเลื อ ก
ท า ง เลื อ ก ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลัก
คณิตศาสตร์ สถิติและการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
- หัวข้อการสอน
โครงสร้างเงินทุน (1)
Learning Outcome
3.1.1 สามารถสืบค้น จาแนก
และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่ง
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
อย่างเหมาะสม
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลัก
คณิตศาสตร์ สถิติและการ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

ข้อ 3

ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา

วิเคราะห์จากการทาแบบฝึกหัดหรือ
แบบทดสอบเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจ

3

1.บรรยายเนื้ อ หาโดยใช้ PowerPoint 1. เอกสารและตาราหลัก
หรือสื่อการเรียนการสอนอื่นที่เหมาะสม 2. Power Point Slides
2.สรุป ซักถาม มอบหมายงานรายกลุ่ม 3. แบบฝึกหัด
หรือรายบุคคล และฝึกให้ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์จากการทาแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
เพื่อเสริมสร้างและทบทวนความเข้าใจ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

9

10

วิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
- หัวข้อการสอน
โครงสร้างเงินทุน (2)
Learning Outcome
3.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถ
บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้
เกิดแนวทางในการประกอบ
วิชาชีพด้านการเงิน
3.1.3 ส าม ารถ คิ ด ค้ น
ทางเลื อกใหม่ๆ รวมทั้ งสามารถ
วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ
ที่เป็น ผลจากทางเลือกอย่างรอบ
ด้านมี ค วามกล้ าในการตัด สิ น ใจ
เลื อ กทางเลื อ กที่ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์
- หัวข้อการสอน
นโยบายเงินปันผล
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

1.บรรยายเนื้ อ หาโดยใช้ PowerPoint
หรือสื่อการเรียนการสอนอื่นที่เหมาะสม
2.สรุป ซักถาม มอบหมายงานรายกลุ่ม
หรือรายบุคคล และฝึกให้ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์จากการทาแบบฝึกหัดหรือ
แบบทดสอบเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจ

1. เอกสารและตาราหลัก
2. Power Point Slides
3. แบบฝึกหัด
4. แบบทดสอบ

ข้อ 3

ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา

3

1.บรรยายเนื้ อ หาโดยใช้ PowerPoint 1. เอกสารและตาราหลัก
หรือสื่อการเรียนการสอนอื่นที่เหมาะสม 2. Power Point Slides
2.สรุป ซักถาม มอบหมายงานรายกลุ่ม 3. แบบฝึกหัด

ข้อ 3

ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา
15

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

11

2.1.3 มีความรู้ความเข้าใจใน
สาระสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินในสถาบัน
การเงิน ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
และธุรกิจหลักทรัพย์
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลัก
คณิตศาสตร์ สถิติและการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
- หัวข้อการสอน
มูลค่าธุรกิจและการขยายกิจการ
Learning Outcome
2.1.1 มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
สาระส าคั ญ ของศาสตร์ ที่ เ ป็ น
พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเรียน
ทางด้านการเงิน
2.1.2 มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
สาระส าคั ญ ของศาสตร์ ด้ าน
บริหารธุรกิจ การตลาด การผลิต
และการด าเนิ น งาน รวมทั้ งการ
จั ด การองค์ ก รและทรั พ ยากร

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

ข้อ 3

ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา

หรือรายบุคคล และฝึกให้ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์จากการทาแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
เพื่อเสริมสร้างและทบทวนความเข้าใจ

3

1.บรรยายเนื้ อ หาโดยใช้ PowerPoint 1. เอกสารและตาราหลัก
หรือสื่อการเรียนการสอนอื่นที่เหมาะสม 2. Power Point Slides
2.สรุป ซักถาม มอบหมายงานรายกลุ่ม 3. แบบฝึกหัด
หรือรายบุคคล และฝึกให้ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์จากการทาแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
เพื่อเสริมสร้างและทบทวนความเข้าใจ

16

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

12

มนุษย์
2.1.3 มีความรู้ความเข้าใจใน
สาระสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินในสถาบัน
การเงิน ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
และธุรกิจหลักทรัพย์
- หัวข้อการสอน
การซื้อกิจการและการควบ
กิจการ
Learning Outcome
2.1.1 มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
สาระส าคั ญ ของศาสตร์ ที่ เ ป็ น
พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเรียน
ทางด้านการเงิน
2.1.2 มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
สาระส าคั ญ ของศาสตร์ ด้ าน
บริหารธุรกิจ การตลาด การผลิต
และการด าเนิ น งาน รวมทั้ งการ
จั ด การองค์ ก รและทรั พ ยากร
มนุษย์
2.1.3 มีความรู้ความเข้าใจใน

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

1.บรรยายเนื้ อ หาโดยใช้ PowerPoint 1. เอกสารและตาราหลัก
หรือสื่อการเรียนการสอนอื่นที่เหมาะสม 2. Power Point Slides
2.สรุป ซักถาม มอบหมายงานรายกลุ่ม 3. แบบฝึกหัด
หรือรายบุคคล และฝึกให้ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์จากการทาแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
เพื่อเสริมสร้างและทบทวนความเข้าใจ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

ข้อ 3

ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา
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Outcome

13

สาระสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินในสถาบัน
การเงิน ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
และธุรกิจหลักทรัพย์
- หัวข้อการสอน
การขายกิจการและการเลิก
กิจการ
Learning Outcome
2.1.1 มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
สาระส าคั ญ ของศาสตร์ ที่ เ ป็ น
พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเรี ยน
ทางด้านการเงิน
2.1.2 มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
สาระส าคั ญ ของศาสตร์ ด้ าน
บริหารธุรกิจ การตลาด การผลิต
และการด าเนิ น งาน รวมทั้ งการ
จั ด การองค์ ก รและทรั พ ยากร
มนุษย์
2.1.3 มีความรู้ความเข้าใจใน
สาระสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินในสถาบัน

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

1.บรรยายเนื้ อ หาโดยใช้ PowerPoint 1. เอกสารและตาราหลัก
หรือสื่อการเรียนการสอนอื่นที่เหมาะสม 2. Power Point Slides
2.สรุป ซักถาม มอบหมายงานรายกลุ่ม 3. แบบฝึกหัด
หรือรายบุคคล และฝึกให้ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์จากการทาแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
เพื่อเสริมสร้างและทบทวนความเข้าใจ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

ข้อ 3

ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา
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การเงิน ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
และธุรกิจหลักทรัพย์
- หัวข้อการสอน
นักศึกษานาเสนองานกลุ่ม
Learning Outcome
4.1.1 สามารถประสานงาน มี
ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ แ ล ะ ส ร้ า ง
สัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น
4.1.2 สามารถท างานเป็ น กลุ่ ม
และแสดงภาวะผู้นาผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสมและมีความรับผิดชอบ
4.1.3 สามารถแสดงความคิ ด
ริ เริ่ ม และความคิ ด เห็ น ที่ มี ค วาม
แตกต่างอย่างสร้างสรรค์
5.1.2สามารถสื่ อ สารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย
และสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง
ทั้ งในรู ป แบบการเขี ย นรายงาน
และการนาเสนอด้วยวาจา

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

เป็นการนาเสนองานรายกลุ่ม

สือ่ การสอน

Power Point Slides

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

ข้อ 3

ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา
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5.1.4 ความสามารถนาเทคโนโลยี
ไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน
ในการด าเนิ น งานและทราบถึ ง
ข้อจากัดของเทคโนโลยี
- หัวข้อการสอน
สรุปเนื้อหาต่างๆที่บรรยายมา
ทั้งหมด
Learning Outcome
3.1.1 สามารถสื บ ค้ น จ าแนก
และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่ง
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
แก้ ไ ขปั ญ หาและการตั ด สิ น ใจ
อย่างเหมาะสม
3.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถ
บู ร ณาการความรู้ ในสาขาวิช าที่
ศึ ก ษาและประสบการณ์ เพื่ อ ให้
เกิ ด แนวทางในการประกอบ
วิชาชีพด้านการเงิน
3.1.3 สามารถคิ ด ค้ น ทางเลื อ ก
ใหม่ ๆ รวมทั้ งสามารถวิเคราะห์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

1.สรุป และ ทบทวนเนื้อหาต่างๆที่
บรรยายมาทั้งหมดโดยใช้ PowerPoint
หรือสื่อการเรียนการสอนอื่นที่เหมาะสม
2. ให้ผู้เรียนได้ทบทวนจากการทา
แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบเพิ่มเติม

1. เอกสารและตาราหลัก
2. Power Point Slides
3. แบบฝึกหัด
4. แบบทดสอบ

ข้อ 1, 2, 3

ดร.วรรณจันทร์
สิงห์จาวลา

20

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผล
จากทางเลื อ กอย่ า งรอบด้ า นมี
ความกล้ า ในการตั ด สิ น ใจเลื อ ก
ท า ง เลื อ ก ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์

21

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ที่ได้
การเข้า
เรียนและ
การมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
ต่างๆในชั้น
เรียน
งานเดี่ยวที่
ได้รับ
มอบหมาย/
การทดสอบ
ย่อย
งานกลุ่มที่
ได้รับ
มอบหมาย

สอบปลาย
ภาค

วิธีการประเมิน

(ระบุข้อ)
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, สังเกตจากการเข้าเรียน ตรงต่อเวลา การ
3.1.2,
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน
4.1.1, 4.1.3,
5.1.2, 5.1.3

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4,
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4,
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
5.1.1, 5.1.3
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4,
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4,
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,
5.1.4
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4,
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4,
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
5.1.1

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15
10%

-ประเมินจากการส่งงานตรงเวลาและ
คุณภาพงาน
-ประเมินจากคะแนนที่ได้จากการสอบ

1-15

35%

-ประเมินจากการส่งงานตรงเวลา
-ประเมินจากเนื้อหาและคุณภาพงาน
-ประเมินจากการนาเสนองาน

1-15

20%

-ประเมินจากคะแนนที่ได้จากการสอบ
ปลายภาค

16

35%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ฐาปนา ฉิ่นไพศาล. (2559). การจัดการการเงิน. กรุงเทพมหานคร:
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Brigham, Eugene F., Intermediate Financial Management, 11th Edition, Thomson.
Brigham, Eugene F. and Ehrhardt, Michael C. (2011), Financial Management: Theory &
Practice, 13th Edition, Thomson.
22

มคอ. 3
Besley, Scott and Brigham, Eugene F. (2007), Essentials of Managerial Finance, 14th
Edition, Thomson.
Brigham, Eugene F. and Houston, Joel F. (2011), Fundamentals of Financial Management,
Concise Edition, Thomson.
Raymond Brooks (2012), Financial Management.
Monthly Review จัดทาโดย: ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วารสารตลาดหลักทรัพย์ จัดทาโดย : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
หนังสือทุกเล่มที่เกี่ยวข้องกับการเงินธุรกิจ การบริหารการเงินและการจัดการทางการเงิน

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การฝึกทักษะเพื่อดูพฤติกรรมตอบสนองของผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบความเหมาะสมของเนื้อหาที่บรรยายในรายวิชาและการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจ
ผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นที่ได้สอนในรายวิชาดังกล่าว หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปีการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอน
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์
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