รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รหัสวิชา 3633403 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน
(ภาษาอังกฤษ) Analysis and Evaluation of Financial Project

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี กาศสนุก
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คานา
รายละเอียดรายวิช า 3633403 การวิเคราะห์ และประเมินโครงการทางการเงิน (Analysis and
Evaluation of Financial Project) มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการบริ ห ารโครงการและ
กระบวนการวางแผนโครงการในรูปแบบของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เป้าหมายของการบริหาร
โครงการ เทคนิ คในการวิเคราะห์ แผนด้านการตลาด ด้านการผลิ ต ด้านการเงิน สามารถวิเคราะห์ และ
ประเมินโครงการทางการเงิน ทางด้านการวิเคราะห์ต้นทุนเงินทุนในโครงการ การประมาณการด้านการเงิน
วิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ และสามารถตัดสินใจลงทุนด้วยการประเมินค่าโครงการลงทุน สามารถ
จัดทารายงานโครงการทางการเงินได้
รายละเอียดวิชานี้จึงเป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฏีและการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองจากกรณีศึกษา และกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยผู้เรียนสามารถนาความรู้
ที่ได้จากการรายวิชาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ในอนาคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวิตรี กาศสนุก
หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
18 มิถุนายน 2563
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

4
4
5
6
9
19
20
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3633403

.ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน
(ภาษาอังกฤษ) Analysis and Evaluation of Financial Project

2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 วิชาบังคับ
หลักสูตรการเงิน
3.2 ประเภทวิชา เฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี กาศสนุก
อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี กาศสนุก
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ชั้นปีที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
การเงินธุรกิจ
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา 11 กรกฏาคม 2562
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด 18 มิถุนายน 2563

ตอนเรียน A1

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. นั กศึ ก ษามี ค วามรู้ ความเข้าใจในการบริห ารโครงการและกระบวนการวางแผนโครงการใน
รูปแบบของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
2. นักศึกษามีความเข้าใจถึงเป้าหมายของการบริหารโครงการ และเทคนิคในการวิเคราะห์แผนการ
ด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการเงิน
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3. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน ด้านการวิเคราะห์ต้นทุนเงินทุนใน
โครงการ การประมาณการด้านการเงิน และวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการได้
4. นักศึกษาสามารถตัดสินใจลงทุนด้วยการประเมินค่าโครงการลงทุน และสามารถจัดทารายงาน
โครงการทางการเงินได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะห์และประเมิน โครงการทางการเงิน มุ่งเน้นวิธีการ
จัดการเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ศักยภาพในการเรียนรู้ การนาเสนอ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
ทางด้านการเงิน เทคโนโลยีการจัดการศึกษาที่ผ่านมาได้มีการนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามา
ประยุ ก ต์ ใช้เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นได้มี โอกาสสื บ ค้น ข้อ มู ล และเรีย นรู้ผ่ านระบบต่ างๆ อั น ได้ แก่ ระบบ WBSC ,
Microsoft Teams , Zoom รูปแบบการประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการสอนทันสมัยมากขึ้น ทั้งยังเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดรับกับยุคการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษามุ่งเน้ น การศึก ษาความเป็ น ไปได้ การวิเคราะห์ แ ละประเมิ น โครงการทางการเงิน โดยใช้
เครื่องมื อและเทคนิ คทางการเงิน ต่ าง ๆ การวิเคราะห์ ความเสี่ ยงและผลกระทบ การวิ เคราะห์ ความไว
ตลอดจนจัดทารายงานโครงการทางการเงินและกรณีศึกษาทางธุรกิจ
Focusing on the study of feasibility, analysis and assessment of financial projects
by using the financial tools and techniques, analysis of risk, and its impacts, sensitivity
analysis, including preparing a report on financial projects and business case studies.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วต่อภาคการศึกษา
ฝึกปฏิบัติการเขียน
โครงการจาลองธุรกิจ

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์ email หรือห้องสนทนากลุ่มแก่นักศึกษา
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
 2. มีความพอเพียงเป็นหลั กในการดาเนิ น ชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน
 3. มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม
 4. มีจิตสานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
1.2 วิธีการสอน
1. บรรยายเรื่องจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. ถาม – ตอบ แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
3. ฝึกปฏิบัติงานเดี่ยว - งานกลุ่ม
1.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน และการมีวินัยต่อการเรียน
2. สอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 1. มีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญ ของศาสตร์ที่เป็น พื้น ฐานที่จาเป็น สาหรับการเรียน
ทางด้านการเงิน
 2. มีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้ านบริหารธุรกิจ การตลาด การผลิตและ
การดาเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
 3. มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในสาระส าคั ญ เกี่ ย วกั บ กระบวนการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิน ใน
สถาบันการเงิน ธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจหลักทรัพย์
 4. มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการเงิน รวมทั้งมีความเข้าใจ
ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
2.2 วิธีการสอน
1. บรรยายเนื้อหา
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
3. ฝึกปฏิบัติงานเดี่ยว - งานกลุ่ม
2.3 วิธีการประเมินผล
1. สอบวัดผลกลางภาค
2. สอบวัดผลปลายภาค
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 1. สามารถสืบค้น จาแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ใน
การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
 2. มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ ต่ อ ยอดกรอบความรู้ เดิ ม สามารถบู ร ณาการความรู้ ใ น
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดแนวทางในการประกอบวิชาชีพด้านการเงิน
 3. สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็น
ผลจากทางเลือกอย่างรอบด้านมีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
3.2 วิธีการสอน
1. บรรยายเนื้อหา
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
3. สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning –PBL)
4. ฝึกปฏิบัติงานเดี่ยว - งานกลุ่ม
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ถาม – ตอบ (เชิงวิเคราะห์)
2. สอบวัดผลปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 1. สามารถประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น
 2. สามารถท างานเป็ น กลุ่ ม และแสดงภาวะผู้ น าผู้ ต ามได้ อ ย่ า งเหมาะสมและมี ค วาม
รับผิดชอบ
 3. สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
4.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
2. มอบหมายงานให้รับผิดชอบ
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ถาม – ตอบ (เชิงวิเคราะห์)
2. ประเมินการมีส่วนรวมและความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย
3. แบบทดสอบระหว่างเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 1. สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
 2. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563)
 3. สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียน

รายงานและการนาเสนอด้วยวาจา
 4. ความสามารถนาเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดาเนินงานและทราบ
ถึงข้อจากัดของเทคโนโลยี
5.2 วิธีการสอน
1. บรรยายเนื้อหา
2. สอนโดยนาเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต Power
Point VDO Multimedia ตามแต่โอกาส
3. มอบหมายงานให้ รับผิ ดชอบโดยนาเสนอรูปแบบเอกสาร วาจา และสื่ อเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ถาม – ตอบ (เชิงวิเคราะห์)
2. ประเมินทักษะการสื่อสารด้านวาจา การใช้และการนาเสนอสื่อ
3. สอบวัดผลปลายภาค
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่
1
(Online)

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
แนะนารายวิชาและรายละเอียดการ
เรียน – การสอนและหนังสือเรียน
เอกสารอ้างอิงต่าง ๆพร้อมแหล่ง
สืบค้น
บทที่ 1 บริบทขององค์กรธุรกิจและ
โครงการ
- บริบทองค์กรธุรกิจ
- แนวโน้มธุรกิจในอนาคต
- คุณลักษณะของธุรกิจแห่ง
ความสาเร็จ
- โครงสร้างองค์กร
- การจัดรูปแบบโครงสร้างองค์กร
- โครงการ
- องค์ประกอบที่สาคัญของโครงการ
- ประเภทของโครงการ
- เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้พิจารณา
โครงการ

จานวน
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
- แนะนาแนวการสอนและอธิบายความสาคัญ
ของรายวิชา การนาไปใช้สาหรับการทางานใน
อนาคต
- วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่านระบบ
WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft
Teams / Zoom
1. บรรยาย
2. ตั้งประเด็น ถาม – ตอบ
3. ศึกษาด้วยตนเอง โดยมอบหมายงานกลุ่มให้
เขียนธุรกิจจาลองกลุ่มละ 1 โครงการเพื่อเสนอ
ในสัปดาห์ถัดไป

สือ่ การสอน
1. ตาราวิชาการวิเคราะห์
และประเมินโครงการทาง
การเงิน/PowerPoint
2. ใบงานมอบหมาย
แบ่งกลุ่มจัดตั้งธุรกิจ
จาลองกลุ่มละ 1 เรื่อง
3. สืบค้นข้อมูลทาง
Internet
4. ระบบ WBSC / คลิป
VDO

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
1

ผู้สอน
ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

Learning Outcome
นักศึกษาตอบคาถามและสามารถ
อธิบายถึงความหมายและโครงสร้าง
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
องค์กรได้อย่างถูกต้อง
2
(Online)

3
(Online)

บทที่ 2 การวางแผนโครงการ
- ความสาคัญของการวางแผน
โครงการ
- วงจรชีวิตโครงการ
- กระบวนการวางแผนโครงการ
- เป้าหมายการวางแผนโครงการ
– ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
วางแผนโครงการ
- การวางแผนทางการเงิน ,
องค์ประกอบของการวางแผนทาง
การเงิน , ข้อควรพิจารณาในการ
วางแผนทางการเงิน
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดการ
วางแผนโครงการ และวางแผน
ทางการเงินได้อย่างถูกต้อง
บทที่ 3 การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้
ทางการตลาด
- ความสาคัญของการศึกษาก่อนการ
ลงทุนในโครงการ
- ความเป็นไปได้ทางการตลาด
- ภาพรวมรายประเภทอุตสาหกรรม

3 ชั่วโมง

- วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่านระบบ
WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft
Teams / Zoom
1. บรรยาย
2. ตั้งประเด็น ถาม – ตอบ
3. ศึกษาด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาวิเคราะห์
ความเป็นไปได้และวางแผนการเงินล่วงหน้าจาก
ธุรกิจจาลองของกลุ่ม

1. ตาราวิชาการวิเคราะห์
และประเมินโครงการทาง
การเงิน/PowerPoint
2. ใบงานการวางแผนและ
การวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ด้านการตลาด
3. สืบค้นข้อมูลทาง
Internet
4. ระบบ WBSC/ คลิป
VDO

2

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

3 ชั่วโมง

- วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่านระบบ
WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft
Teams / Zoom
1. บรรยาย
2. ตั้งประเด็น ถาม – ตอบ
3. ศึกษาด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาวิเคราะห์

1. ตาราวิชาการวิเคราะห์
และประเมินโครงการทาง
การเงิน/PowerPoint
2. ใบงานการวางแผนและ
การวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ด้านการตลาด

2

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
- ขั้ น ตอนการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้
ทางการตลาด

4
(Online)

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวางแผนและ
พยากรณ์ยอดขายเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพของธุรกิจจาลองได้
บทที่ 3 การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้
ทางการตลาด (ต่อ)
- เทคนิคการพยากรณ์ยอดขาย
- การประมาณการยอดขาย

ความเป็นไปได้และวางแผนการเงินล่วงหน้าด้าน 3. สืบค้นข้อมูลทาง
การตลาดจากธุรกิจจาลองของกลุ่ม
Internet
4. ระบบ WBSC/ คลิป
VDO

3 ชั่วโมง

- วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่านระบบ
WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft
Teams / Zoom
1. บรรยาย
2. ตั้งประเด็น ถาม – ตอบ
3. ศึกษาด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาวิเคราะห์
ความเป็นไปได้และวางแผนการเงินล่วงหน้าด้าน
การตลาดจากธุรกิจจาลองของกลุ่ม (ต่อ)

1. ตาราวิชาการวิเคราะห์
และประเมินโครงการทาง
การเงิน/PowerPoint
2. ใบงานการวางแผนและ
การวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ด้านการตลาด
3. สืบค้นข้อมูลทาง
Internet
4. ระบบ WBSC/ คลิป
VDO

3 ชั่วโมง

- วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่านระบบ
WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft
Teams / Zoom
1. บรรยาย
2. ตั้งประเด็น ถาม – ตอบ
3. ศึกษาด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาวิเคราะห์

1. ตาราวิชาการวิเคราะห์
และประเมินโครงการทาง
การเงิน/PowerPoint
2. ใบงานการวางแผนและ
การวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ด้านการผลิต

Learning Outcome
นั ก ศึ ก ษ าส าม ารถวางแ ผ น แ ล ะ
พยากรณ์ยอดขายเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพของธุรกิจจาลองได้

5
(Online)

บทที่ 4 การศึกษาความเป็นไปได้
ทางด้านเทคนิค
- ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค
- ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้
ทางการผลิต
- ทาเลที่ตั้งและการวางผังเครื่องจักร

2

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
การผลิต
- ระบบการผลิต , ประเภทของการ
ผลิต
- การวางแผนการผลิต
- การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผล
กาไรในธุรกิจ

6
(Online)

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวางแผนด้านการ
ผลิตของธุรกิจจาลองได้อย่างถูกต้อง
บทที่ 5 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายใน
โครงการ
- หลักการพิจารณาผลประโยชน์
และค่าใช้จ่ายโครงการ , การตีราคา
ค่าใช้จ่ายในโครงการ , ประเภทของ
ค่าใช้จ่ายโครงการ
- การประมาณการค่าใช้จ่ายของ
โครงการ
- วิธีการวิเคราะห์และการประมาณ
การค่าใช้จ่ายโครงการ
- กรณีศึกษา การวิเคราะห์คา่ ใช้จ่าย
ในโครงการ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์
จากัด (มหาชน)

ความเป็นไปได้และวางแผนการเงินล่วงหน้าด้าน 3. สืบค้นข้อมูลทาง
การผลิตจากธุรกิจจาลองของกลุ่ม
Internet
4. ระบบ WBSC/ คลิป
VDO

3 ชั่วโมง

- วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่านระบบ
WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft
Teams / Zoom
1. บรรยาย
2. ตั้งประเด็น ถาม – ตอบ
3. ศึกษาด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายในโครงการในธุรกิจจาลอง

1. ตาราวิชาการวิเคราะห์
และประเมินโครงการทาง
การเงิน / PowerPoint
2. ใบงานการวิเคราะห์
โครงสร้างทางการเงินและ
วิเคราะห์ต้นทุนเงินทุนใน
ธุรกิจจาลอง
3. สืบค้นข้อมูลทาง
Internet
4. ระบบ WBSC/ คลิป
VDO

3

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

7
(Online)

8
(Online)

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์โครงสร้าง
ทางการเงินและค่าใช้จ่ายในโครงการ
ของธุรกิจจาลองได้อย่างถูกต้อง
บทที่ 6 การวิเคราะห์เงินทุนและ
ต้นทุนของโครงการ
- หลักการวิเคราะห์การเงินของ
โครงการ
- ความต้องการเงินทุนและการ
วิเคราะห์ต้นทุนของโครงการ
- โครงสร้างเงินทุนในโครงการ
- การจัดหาเงินทุนและการใช้คืนเงินกู้
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์โครงสร้าง
ทางการเงินของธุรกิจจาลองได้อย่าง
ถูกต้อง
บทที่ 6 การวิเคราะห์เงินทุนและ
ต้นทุนของโครงการ (ต่อ)
- ต้นทุนเงินทุนของโครงการ
- ต้นทุนถัวเฉลี่ยของโครงการ
- การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐศาสตร์

3 ชั่วโมง

- วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่านระบบ
WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft
Teams / Zoom
1. บรรยายยน
2. ตั้งประเด็น ถาม – ตอบ
3. ศึกษาด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาวิเคราะห์
โครงสร้างทางการเงินของธุรกิจจาลอง

1. ตาราวิชาการวิเคราะห์
และประเมินโครงการทาง
การเงิน/ PowerPoint
2. ใบงานการวิเคราะห์
โครงสร้างทางการเงินใน
ธุรกิจจาลอง
3. สืบค้นข้อมูลทาง
Internet
4. ระบบ WBSC/ คลิป
VDO

3

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

3 ชั่วโมง

- วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่านระบบ
WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft
Teams / Zoom
1. บรรยาย
2. ตั้งประเด็น ถาม – ตอบ
3. ศึกษาด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาระดม

1. ตาราวิชาการวิเคราะห์
และประเมินโครงการทาง
การเงิน/ PowerPoint
2. ใบงานการวิเคราะห์
โครงสร้างทางการเงินใน
ธุรกิจจาลอง

3

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

13

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

9
(Online)

10
(Offline)

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ต้นทุน
เงินทุนของธุรกิจจาลองได้อย่าง
ถูกต้อง
บทที่ 7 การวิเคราะห์ผลตอบแทน
ในโครงการ
- การระบุผลตอบแทนในโครงการ
- ประเภทของผลตอบแทนใน
โครงการ
- การประมาณการผลตอบแทนของ
โครงการ
- วิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทนใน
โครงการ
- การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่ได้รบั
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในโครงการ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถทาการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางการเงินในธุรกิจ
จาลอง
บทที่ 8 การจัดทางบประมาณการ
ทางการเงินเพื่อการประเมินผล
โครงการ

สมองวิเคราะห์ต้นทุนเงินทุนของธุรกิจจาลอง

3. สืบค้นข้อมูลทาง
Internet
4. ระบบ WBSC/ คลิป
VDO

3 ชั่วโมง

- วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่านระบบ
WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft
Teams / Zoom
1. บรรยาย
2. ตั้งประเด็น ถาม – ตอบ
3. ศึกษาด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางการเงินในธุรกิจจาลอง

1. ตาราวิชาการวิเคราะห์
และประเมินโครงการทาง
การเงิน/PowerPoint
2. ใบงานการวิเคราะห์
เพื่อทาการประมาณการ
ทางการเงินในธุรกิจจาลอง
4. ระบบ WBSC/ คลิป
VDO

3

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

3 ชั่วโมง

1. บรรยายในชั้นเรียน
2. ตั้งประเด็น ถาม – ตอบ
3. ศึกษาด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาระดม

1. ตาราวิชาการวิเคราะห์
และประเมินโครงการทาง
การเงิน/PowerPoint

3

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

14

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
- ความเชื่อมโยงของงบประมาณทาง
การเงิน
- ประมาณการงบกาไรขาดทุน
- ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิ
(ประเมินโครงการลงทุน)
- ประมาณการเงินสดสุทธิรายปี (เพื่อ
การวางแผน)
- งบแสดงฐานะทางการเงินของ
โครงการ
- การประยุกต์ การจัดทางบประมาณ
ทางการเงินเพื่อการประเมินโครงการ

11
(Offline)

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถทาการประมาณการ
ทางการเงินในธุรกิจจาลอง
บทที่ 9 เกณฑ์การประเมินโครงการ
ลงทุน
- การตัดสินใจเพื่อการลงทุน
- การประเมินโครงการลงทุนโดยไม่
คานึงถึงมูลค่าเงินตามเวลา
- ความสาคัญของมูลค่าเงินตามเวลา
- การประเมินค่าโครงการลงทุนโดย
คานึงถึงมูลค่าเงินตามเวลา

3 ชั่วโมง

สมองเพื่อทาการประมาณการทางการเงินใน
ธุรกิจจาลอง

2. ใบงานการระดมสมอง
เพื่อทาการประมาณการ
ทางการเงินในธุรกิจจาลอง
3. สืบค้นข้อมูลทาง
Internet

1. บรรยายในชั้นเรียน
2. ตั้งประเด็น ถาม – ตอบ
3. ศึกษาด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาระดม
สมองเพื่อใช้เกณฑ์การประเมินโครงการลงทุนใน
ธุรกิจจาลอง

1. ตาราวิชาการวิเคราะห์
และประเมินโครงการทาง
การเงิน/PowerPoint
2. ใบงานการระดมสมอง
เพื่อใช้เกณฑ์การตัดสินใจ
ในการลงทุนในธุรกิจ
จาลอง
3. สืบค้นข้อมูลทาง
Internet

4

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

12
(Offline)

13
(Offline)

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถใช้เกณฑ์การ
ประเมินโครงการลงทุนในธุรกิจจาลอง
ได้อย่างถูกต้อง
บทที่ 10 การวิเคราะห์อัตราส่วน
ทางการเงิน
- การวิเคราะห์สภาพคล่อง
- การวิเคราะห์หนี้สิน
- การวิเคราะห์การดาเนินงาน
- การวิเคราะห์การทากาไร
- กรณีศึกษา การวิเคราะห์อัตราส่วน
ทางการเงิน บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์
จากัด (มหาชน)
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิคราะห์อัตราส่วน
ทางการเงินได้อย่างถูกต้อง
บทที่ 11 การวิเคราะห์โครงการ
ภายใต้ความเสี่ยง
- แนวคิดด้านความเสี่ยงและความไม่
แน่นอน
- ประเภทของความเสี่ยง
- การบริหารความเสี่ยงโครงการ

3 ชั่วโมง

1. บรรยายในชั้นเรียน
2. ตั้งประเด็น ถาม – ตอบ
3. ศึกษาด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาระดม
สมองเพื่อวิคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

1. ตาราวิชาการวิเคราะห์
และประเมินโครงการทาง
การเงิน/PowerPoint
2. ใบงานการระดมสมอง
เพื่อใช้เกณฑ์การตัดสินใจ
ในการลงทุนในธุรกิจ
จาลอง
3. สืบค้นข้อมูลทาง
Internet

4

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

3 ชั่วโมง

1. บรรยายในชั้นเรียน
2. ตั้งประเด็น ถาม – ตอบ
3. ศึกษาด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาระดม
สมองเพื่อทาการวิเคราะห์โครงการภายใต้ความ
เสี่ยงและความไวในธุรกิจจาลอง

1. ตาราวิชาการวิเคราะห์
และประเมินโครงการทาง
การเงิน/PowerPoint
2. ใบงานการระดมสมอง
เพื่อทาการวิเคราะห์
โครงการภายใต้ความเสีย่ ง

4

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
- ความเสี่ยงและการบริหารความ
เสี่ยง
- การประเมินโครงการภายใต้ความ
เสี่ยง

14
(Offline)

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถทาการวิเคราะห์
โครงการภายใต้ความเสีย่ งและความ
ไวในธุรกิจจาลอง
บทที่ 12 การประเมินผลโครงการ
และการจัดทารายงานโครงการ
- การติดตามโครงการ
- องค์ประกอบของการติดตาม
โครงการ
- การประเมินผลโครงการ
- ข้อจากัดของการวิเคราะห์ประเมิน
โครงการ
- การจัดทารายงานโครงการทาง
การเงิน

และความไวในธุรกิจ
จาลอง
3. สืบค้นข้อมูลทาง
Internet

3 ชั่วโมง

1. บรรยายในชั้นเรียน
2. ตั้งประเด็น ถาม – ตอบ
3. ศึกษาด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาระดม
สมองเพื่อทาการวางแผนการติดตามประเมินผล
โครงการในธุรกิจจาลอง

1. ตาราวิชาการวิเคราะห์
และประเมินโครงการทาง
การเงิน/PowerPoint
2. ใบงานการระดมสมอง
เพื่อทาการติดตาม
โครงการ และจัดทา
รายงานโครงการในธุรกิจ
จาลอง
3. สืบค้นข้อมูลทาง
Internet

4

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

Learning Outcome
นักศึกษาตอบคาถามและสามารถ
อธิบายได้ถึงการติดตามโครงการ และ
จัดทารายงานโครงการได้อย่างถูกต้อง

17

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

15
(Offline)

หมายเหตุ :

กรณีศึกษาและนาเสนอผลงาน
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถนาเสนอผลงาน
ธุรกิจจาลองตามขั้นตอนและ
กระบวนการวิเคราะห์และประเมิน
โครงการทางการเงินได้อย่างถูกต้อง

3 ชั่วโมง

1.
2.
3.
4.

ศึกษาด้วยตนเอง
ตั้งประเด็น ถาม – ตอบ3.
สืบค้นข้อมูลทาง Internet
นาเสนอผลงานในโครงการจาลอง

1. PowerPoint
2. รายงานธุรกิจจาลอง
ฉบับสมบูรณ์
3. คลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้อง

1,2,3,4

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

- ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
- แผนการสอนแต่ละสัปดาห์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

18

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ที่ได้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
(ระบุข้อ)
ประเมิน
ประเมินผล
1. ออกแบบธุ ร กิ จ จ าลอง 1.1.1, 1.1.3,
- แบบสังเกตพฤติกรรม 1-15
10 %
และนาเสนอ
2.1.1, 3.1.1,
และการมีวินัยต่อการ
3.1.2, 4.1.1, 5.1.1 เรียน
- การมีส่วนรวมและ
ความรับผิดชอบต่อ
งานที่มอบหมาย
- ทักษะการสื่อสาร
ด้านวาจา การใช้และ
การนาเสนอสื่อ
2. วัดความรู้ความเข้าใจใน 1.1.1, 1.1.3,
สอบวัดผลกลางภาค
7
25 %
การศึกษาความเป็นไปได้
2.1.1, 3.1.1,
(อัตนัย)
ด้านการตลาด การผลิต
3.1.2, 5.1.1
โครงสร้างทางการเงินและ
การวิเคราะห์ต้นทุนเงินทุน
ในโครงการ
3. ศึกษาความเป็นไปได้ของ 1.1.1, 1.1.3,
- แบบสังเกตพฤติกรรม
15
25 %
โครงการด้านต่างๆ
3.1.1, 3.1.2,
และการมีวินัยต่อการ
วิเคราะห์และประเมิน
3.1.3, 4.1.1,
เรียน
โครงการทางการเงินใน
5.1.1, 5.1.3
- การมีส่วนรวมและ
โครงการธุรกิจจาลอง (งาน
ความรับผิดชอบต่อ
กลุ่ม)
งานที่มอบหมาย
- ทักษะการสื่อสาร
ด้านวาจา การใช้และ
การนาเสนอสื่อ
- ถาม – ตอบ (เชิง
วิเคราะห์)
4. วัดความรู้ในการ
1.1.1, 1.1.3,
สอบวัดผลปลายภาค
16
40 %
วิเคราะห์และประเมิน
2.1.1, 3.1.1,
(อัตนัย)
โครงการทางการเงิน ความ 3.1.2, 5.1.1
เสี่ยงจากการลงทุนและการ
จัดทารายงานทางการเงิน

19

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สาวิตรี กาศสนุก. (2561). การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน. กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ฐาปนา ฉิ่นไพศาล, อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ. (2551). การบริหารโครงการและการศึกษาความเป็นไฟ
ได้. (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพมหานคร : ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์.
ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ. (2550). การวิเคราะห์และประเมินโครงการ. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.set.or.th
กระทรวงอุตสาหกรรม http://www.industry.go.th

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
แบบสอบถามการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
แบบประเมินผลการสอนของอาจารย์ประจาภาคเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อการสอนสารสนเทศทาง website ของอาจารย์ผู้สอน การจัดกิจกรรม
Active Learning ได้แก่ กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ เช่น การอภิปรายกลุ่ ม กิจกรรมการเสริมสร้าง
ทักษะ เช่น การฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมการเสริมสร้างทัศคติ เช่น การจัดทาโครงการจาลองในรายวิชาฯ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โครงการธุรกิจจาลอง ในรายวิชาการวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ประเมินผลโครงการธุรกิจจาลอง
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการในการทาโครงการธุรกิจจาลองระหว่าง อาจารย์
และนักศึกษา
3 ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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