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มคอ .3   คณะบริหารธุ รกิ จ  มหาวิทยาลัยหอการค้ า ไทย  

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบนัอดุมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 BF412 สัมนาทางการเงิน (Seminar in Finance) 

2. จ านวนหนว่ยกติ 
      3 หน่วยกติ   

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการเงิน 

ประเภทรายวชิาเอกบังคับ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพรวพรรณ  อินทรเกษม 
 อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์พงศ์พิชญ์ พิณสาย, อาจารย์ธีรภัทร ชีวธาดาวิรุทน ์

5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปทีี่เรียน 
 ภาคการศึกษา ต้น 2559 / ชั้นปีที่ 4 

6.  รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
  เรียนวชิาเอกของสาขามาไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิจ 

7.  รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) 
 ไม่มี 

8.  สถานที่เรียน  
 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 1 สิงหาคม 2559 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 เพื่อให้นักศึกษาไดใ้ช้ความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาวชิาการเงินมาประยุกตใ์ชใ้นการอภิปรายปัญหาและแนว
ทางแก้ไขโดยใช้กรณีศกึษาและปญัหาจากเหตุการณ์จริงเป็นส่ือในการสอน 
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1. เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอันดีและความรับผิดชอบต่อสงัคม 
2. เพื่อให้นักศึกษาเรยีนรู้ และเขา้ใจถึงความรู้ดา้นการเงิน การลงทุน 
3. เพื่อให้นักศึกษาฝึกฝนความสามารถในการระดมความคิดเห็น การรู้จักค้นคว้าดว้ยตนเองและสามารถบูรณาการความรู้
เพื่อประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนและการตัดสินใจ 
4. เพื่อให้นักศึกษามีทกัษะสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในการท างานเป็นทีม รู้จักวิธีแสดงความคิดเห็น และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
5. เพื่อให้นกัศึกษามีทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข เพิม่พูนทักษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใชก้รณีศึกษา และฝึกการ
น าเสนอรายงานด้วยการเขียนและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นควา้ การ
วิเคราะห์และการน าเสนองาน 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาปัญหาต่างๆ ท่ีเกีย่วกับการเงินการลงทุน โดยใช้กรณีศกึษาและปัญหาจากเหตุการณ์จริงทีเ่ป็นความ
ต้องการในปัจจุบัน ในสภาวการณ์ต่างๆ รวมทั้งอภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาทางการเงินของธุรกจิ 

2. จ านวนชัว่โมงที่ใช้ตอ่ภาคการศึกษา  

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัตงิาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชั่วโมง) 

การศึกษาดว้ยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

60 ชั่วโมง - - - 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ……………………..ชั่วโมง 
 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุง่หวัง   มีดังต่อไปนี ้

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1.1.1 เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอันดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.1.2. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ และเข้าใจถึงความรู้ด้านการเงิน การลงทุน 
1.1.3. เพื่อให้นักศึกษาฝึกฝนความสามารถในการระดมความคิดเห็น การรู้จักค้นคว้าด้วยตนเองและสามารถ

บูรณาการความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
1.1.4. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะสัมพันธร์ะหว่างบุคคลในการท างานเป็นทีม รู้จักวิธีแสดงความคิดเห็น และเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง 
1.1.5. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เพิ่มพูนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กรณีศึกษา 

และฝึกการน าเสนอรายงานด้วยการเขียนและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์และการน าเสนองาน 
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 1.2 วิธีการสอน 
  การบรรยาย 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1.3.1. การท ากรณีศกึษา 
  1.3.2. การศึกษากลุ่มย่อย 
               1.3.3. การน าเสนองานในชั้น 
               1.3.4. การสอบปลายภาค 
 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต่้องได้รับ 

เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ และเข้าใจถึงความรู้ด้านการเงิน การลงทุน ท้ังในตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้ 
 2.2 วิธีการสอน 

การบรรยาย  
2.3  วิธีการประเมินผล 

2.3.1. การท ากรณีศึกษา 
2.3.2. การศึกษากลุ่มย่อย 
2.3.3. การน าเสนองานในชั้น 
2.3.4 การสอบปลายภาค 

3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 

3.1 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและ

ประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ 
3.3 สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล อย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ

แก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม 
3.4 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม ่ๆ วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ มีความกล้าในการตดัสินใจเลือกทางเลือก

ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
 3.2 วิธีการสอน 

การบรรยาย  
 3.3 วิธีการประเมินผล 

3.3.1. การท ากรณีศึกษา 
3.3.2. การศึกษากลุ่มย่อย 
3.3.3. การน าเสนองานในชั้น 
3.3.4 การสอบปลายภาค  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
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 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบทีต่้องพัฒนา 
4.1 สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น 
4.2 สามารถท างานเป็นกลุ่ม และแสดงภาวะผู้น าผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ 
4.3 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.4 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
4.5 มีบุคลิกภาพท่ีดีทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งมีความสามารถในการเข้าสังคม 

 4.2 วิธีการสอน 
การบรรยาย  

 4.3 วิธีการประเมินผล 
4.3.1. การท ากรณีศึกษา 
4.3.2. การศึกษากลุ่มย่อย 
4.3.3. การน าเสนองานในชั้น 
4.3.4 การสอบปลายภาค 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้งพัฒนา 

5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ทางธุรกิจ 

5.2 สามารถส่ือสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3 สามารถส่ือสารเพื่ ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้ งในรูปแบบการเขียนรายงาน  

และการน าเสนอด้วยวาจา 
5.4 สามารถน าเทคโนโลยีและสารสนเทศไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการด าเนินงาน 

 5.2 วิธีการสอน 
 การบรรยาย 
 5.3 วิธีการประเมินผล 

5.3.1. การท ากรณีศึกษา 
5.3.2. การศึกษากลุ่มย่อย 
5.3.3. การน าเสนองานในชั้น 
5.3.4 การสอบปลายภาค 

 
หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่
หัวข้อการบรรยาย/ปฏิบัติการ 

(Topics) 

กิจกรรม/ 

สื่อการสอน 

ผู้สอน 

1 Credit rating กับการลงทุน (Fixed 
income) 

บรรยาย และอภิปราย อาจารย์พงศ์พิชญ ์
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สัปดาห์ที ่
หัวข้อการบรรยาย/ปฏิบัติการ 

(Topics) 

กิจกรรม/ 

สื่อการสอน 

ผู้สอน 

2 Securitization การแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ - (Fixed income) 

บรรยาย และอภิปราย อาจารย์พงศ์พิชญ ์

3 นวัตรกรรมการจดัสรรเงินออม (Fixed 
income + Alternative Investment) 

บรรยาย และอภิปราย อาจารย์พงศ์พิชญ ์

4 เคสอาร์เจนตินา + เมือง Detroit ผิดนัด
ช าระหนี้ - (Fixed income) 

บรรยาย และอภิปราย อาจารย์พงศ์พิชญ ์

5 เคส South Sea Company (Fixed 
income + Alternative Investment) 

บรรยาย และอภิปราย อาจารย์พงศ์พิชญ ์

6 Hedge Fund Failure เช่น  Amaranth, 
LTCM, Madoff (Alternative 
Investment) 

บรรยาย และอภิปราย อาจารย์พงศ์พิชญ ์

7 เคส Rogue Trader เช่น Barring Bank, 
Soc Gen (Alternative Investment) 

บรรยาย และอภิปราย อาจารย์พงศ์พิชญ ์

8 Islamic Finance บรรยาย และอภิปราย อาจารย์พงศ์พิชญ ์

9 Ethics and standard of practice on 
investment 

บรรยาย และอภิปราย อาจารย์พงศ์พิชญ ์

10 Financial statement analysis บรรยาย และอภิปราย อาจารย์ธีรภัทร 

11 Equity valuation บรรยาย และอภิปราย อาจารย์ธีรภัทร 

12 Corporate financial decision and firm 
value 

บรรยาย และอภิปราย อาจารย์ธีรภัทร 

13 Sub-prime crisis บรรยาย และอภิปราย อาจารย์ธีรภัทร 

14 Personal financial planning บรรยาย และอภิปราย อาจารย์ธีรภัทร 

15 Inside investing บรรยาย และอภิปราย อาจารย์ธีรภัทร 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ที ่

ผลการ
เรียนรู ้

วิธีการประเมนิผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1  การท ากรณีศึกษา / การศึกษากลุ่มย่อย / การน าเสนอ
งานในชั้น 

1-15 80% 

2  สอบปลายภาค 16 20% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 หนังสือการจัดการทางการเงิน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ แบบแสดงรายการข้อมูลของบริษัท (56-1) และเอกสารท่ีแจก
ในชั้นเรียน  

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 -  

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 -  

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
  

3. การปรับปรุงการสอน  
  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ตั้งกรรมการก ากับมาตรฐานการเรียนรู้ ตรวจสอบความถูกต้องการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

 สอบทานความตรงประเด็นของข้อสอบ การวัดและการประเมินผลการสอบ 

 ทวนสอบจากแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 
  

 
 


