
มคอ. ๓ 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา คณะบญัชี  
 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
 AC209บรรษทัภิบาล  
2. จ านวนหน่วยกติ 
 3 หน่วยกิต3(3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน  
 อาจารยน์วพร พวงมณี 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 2/ ชั้นปีท่ี 2 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  
 BA921องคก์ารและการจดัการ 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน  

คณะบญัชี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
 15 ธนัวาคม 2558 
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หมวดที ่2จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และความเขา้ใจถึงความหมายและความส าคญัของบรรษทัภิบาล 
และเพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าหลกัการ 
แนวคิดของบรรษทัภิบาลไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์รต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน 
ทั้งน้ีเพื่อท าใหอ้งคก์รเกิดระบบและกลไกในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโปรงใส เป็นธรรมและมีจริยธรรม 
ในการด าเนินธุรกิจ 
นอกจากน้ียงัมุ่งเนน้ในเร่ืองแนวคิดและความส าคญัของบรรษทัภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา  

1) เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจพื้นฐานความรู้และแนวคิดเก่ียวกบับรรษทัภิบาล 
จริยธรรมและความรับผดิชอบต่อสังคม 

2) เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาของบรรษทัภิบาลท่ีมีผลเน่ืองมาจากผูบ้ริหารระดบัสูง 
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารงานซ่ึงมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของกิจการแ
ละความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน 

3) เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินบรรษทัภิบาลของกิจการในมุมมองของนกัลงทุ
น 

4) เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเช่ือมโยงความรู้เก่ียวกบับรรษทัภิบาลกบัจริยธรรมและความรับผิ
ดชอบต่อสังคม 

5) เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะห์เก่ียวกบับรรษทัภิบาลจากผลงานวจิยัและบทความท่ีเก่ียว
ขอ้ง 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

 โครงสร้างการบริหารขององคก์ร โครงสร้างของเจา้ของกิจการ 
การแบ่งแยกอ านาจของเจา้ของกิจการและการจดัการ บทบาท หนา้ท่ี 
และความรับผดิชอบของคณะกรรมการและผูต้รวจสอบท่ีมีเป้าหมายในการสร้างความเป็นธรรมต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียจากองคก์รโดยมุ่งเนน้การสร้างระบบการดูแลกิจการท่ีดีใหมี้ความโปร่งใส เป็นธรรม 
และตรวจสอบได ้ความสัมพนัธ์ของการก ากบักิจการและผลการด าเนินงานของกิจการ 
 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรย
าย 

(ชัว่โม
ง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/ก
ารฝึกงาน 
(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยต
นเอง 

(ชัว่โมงต่อสัปด
าห์) 

45 สอนเสริมตามความตอ้งการของนกัศึกษ
าเฉพาะราย 

- 6 

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

 อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงัมีดงัต่อไปน้ี  
1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา  
 พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวชิาชีพ มีวนิยั 
รวมทั้งมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีเพื่อใหก้ารด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นสังคมเป็นปกติสุขและเป็นบุคลาก
รท่ีมีคุณภาพและมีความซ่ือสัตยสุ์จริตของระบบเศรษฐกิจและประเทศชาติ 
ผูเ้รียนมีสามารถสร้างสรรคแ์ละท าประโยชน์ใหก้บัส่วนรวม โดยมีคุณธรรม 
จริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี 

1) มีความรู้และความเขา้ใจในคุณค่าแห่งวชิาชีพ จรรยาบรรณวชิาชีพ  
มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 

2) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยั 
เคารพและสามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์รและสังคม 

3) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น  
4) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานกลุ่มร่วมกบัผูอ่ื้น 

และสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบัความส าคญัในการท างานได้ 
5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
6) มีจิตส านึก 

และพฤติกรรมท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตนอยา่งมีคุณธรรม 
7) สามารถวเิคราะห์ผลกระทบของการขาดบรรษทัภิบาล 

การขาดจริยธรรมและการขาดความรับผดิชอบของกิจการ ท่ีมีต่อสังคม ระบบเศรษฐกิจ 
และประเทศชาติ 

 1.2 วธีิการสอน  
1) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเ

นินธุรกิจ และบรรษทัภิบาล เช่น การทุจริตของผูบ้ริหาร 
การขาดจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพของผูท้  าบญัชีและผูส้อบบญัชี 
ความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัต่างๆ 

2) จดัใหมี้การอภิปรายกลุ่ม 
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3) ก าหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงเป็นตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึนจริงและเป็นปัจจุบนั  
4) ก าหนดใหน้กัศึกษาจดัท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

และการท าประโยชน์ใหก้บัชุมชนและสังคม 
5) ท ารายงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม และรายงานคู่และรายงานกลุ่มหนา้ชั้นเรียน 

พร้อมทั้งรับฟังและเสนอแนะความคิดเห็นร่วมกนัในชั้นเรียน  
6) ก าหนดขอ้ตกลงในชั้นเรียน โดยเนน้เร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความรับผดิในการเรียนและความตรงต่อเวลา 
 1.3 วธีิการประเมินผล  

1) พฤติกรรมการเขา้เรียนและส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงต่อเวลา  
2) พฤติกรรมการร่วมมือกนัในกลุ่มและการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
3) มีการอา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีท ารายงานหรือน าเสนออยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  
4) ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
5) การสอบขอ้เขียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการและจริยธรรมทางวชิาชีพบญัชี 

 
2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  

 ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัรูปแบบขององคก์รทางธุรกิจ โครงสร้างของการบริหาร 
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลธุรกิจ ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรษทัภิบาล 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบับรรษทัภิบาล กลไกของบรรษทัภิบาล 
บทบาทและหนา้ท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลรวมถึงผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพบญัชี 
ความรับผดิชอบต่อสังคม และกรอบโครงสร้างของบรรษทัภิบาลท่ีดี 
รวมทั้งประโยชน์ของการมีบรรษทัภิบาลท่ีดีจากมุมมองของบริษทั ผูถื้อหุน้ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียซ่ึงหมายรวมถึงสังคมโดยรวมดว้ย  
 2.2 วธีิการสอน  

บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
การมอบหมายใหน้กัศึกษาลงมือท ากิจกรรมเพื่อสังคมและสะทอ้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากมุมมองต่างๆ 
การมอบหมายใหน้กัศึกษาคน้หาข่าวท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีเช่ืองโยงกบัหวัขอ้ท่ีเรียนและการมอบหมายใหน้กั
ศึกษาวเิคราะห์บรรษทัภิบาลของบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 2.3 วธีิการประเมินผล  
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1) การทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัองคค์วามรู้ หลกัการ ทฤษฎี 
และรวมการคิดวเิคราะห์เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงและเหตุการณ์ท่ีสมมติ  

2) วเิคราะห์กรณีศึกษา 
3) การท ารายงานและการน าเสนอรายงานการวเิคราะห์บรรษทัภิบาลของบริษทัมหาชนท่ีจ

ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
4) การน าเสนอรายงานการท ากิจกรรมเพื่อสังคมของนกัศึกษาและการสะทอ้นประโยชน์จา

กกิจกรรมจากมุมมองต่างๆ 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจ สามารถใชห้ลกัการและเหตุผลในการคิดวเิคราะห์ โดย  

1) ผูเ้รียนสามารถสืบคน้ขอ้มูล ข่าว หลกัฐาน และแนวคิดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ช่น 
ข่าวเก่ียวกบัการทุจริต รายงานทางการเงินปีปัจจุบนัและยอ้นหลงัราคาหุน้ยอ้นหลงั 
คุณสมบติัต่างๆของผูบ้ริหารและกรรมการบริษทั 

2) ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ทางบญัชี การใชง้บการเงินและรายงานประจ าปี 
จรรยาบรรณวชิาชีพ กรอบโครงสร้างของบรรษทัภิบาล 
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในมาประยกุตใ์ชแ้ละแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนได ้
รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะในสถานการณ์ๆไดอ้ยา่งสร้างสรรค์ 

3) ผูเ้รียนสามารถคิดและท าท ากิจกรรมเพื่อสังคมและการสะทอ้นประโยชน์ ผลดี 
ผลเสียจากกิจกรรมจากมุมมองต่างๆ 

 3.2 วธีิการสอน  
1) มอบหมายใหน้กัศึกษาประเมินบรรษทัภิบาล ปัญหา 

และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆและน าเสนอรายงาน 
2) มีการจดัให้อภิปรายกลุ่ม 
3) มอบหมายใหน้กัศึกษาน าเสนอข่าวสารและความเคล่ือนไหวต่างๆท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัอั

นเก่ียวเน่ืองกบับรรษทัภิบาล 
4) มอบหมายใหน้กัศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลจากกรณีศึกษา 
5) มอบหมายใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมเพื่อสังคม และน าเสนอกิจกรรมนั้น 

รวมทั้งการสะทอ้นประโยชน์ ผลดี ผลเสียจากกิจกรรมจากมุมมองต่างๆ 
 3.3 วธีิการประเมินผล  
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1) ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมายรวมทั้งการสะทอ้นความคิดเห็นและขอ้เสน
อแนะต่างๆ 

2) การทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค โดยเนน้การคิดวเิคราะห์สถานการณ์ 
และการประยกุตอ์งคค์วามรู้เพื่อแกไ้ขสถานการณ์ 

3) พฤติกรรมการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน 
4) การส่งกรณีศึกษาตามท่ีก าหนด 

 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนพฒันามีทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
รวมทั้งมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี โดย  

1) สามารถปฏิบติัและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

และปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมและกฎเกณฑท่ี์มีร่วมกนัในสังคมได้ 
3) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์แกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผูน้ า 

หรือในบทบาทของผูร่้วมงานได้ 
4) เห็นความส าคญัของวชิาชีพบญัชีและมีการพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถของตนเอง  

 4.2 วธีิการสอน  
1) มอบหมายใหน้กัศึกษาท ารายงานกลุ่ม และรายงานคู่ เช่น การวเิคราะห์บรรษทัภิบาล 

การรายงานข่าว 
2) การน าเสนอรายงาน 
3) การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4) การท ากิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
5) การท ากิจกรรมเพื่อสังคมเป็นกลุ่ม 

 4.3 วธีิการประเมินผล  
1) การประเมินของสมาชิกกลุ่มตามหวัขอ้ท่ีก าหนด 
2) การน าเสนอรายงาน 
3) พฤติกรรมในชั้นเรียน และระหวา่งการท ากิจกรรมกลุ่มภายในชั้นเรียน 
4) คุณภาพของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
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1) ทกัษะการคิดค านวณเชิงปริมาณ 
2) ทกัษะในการส่ือสาร ทั้งการน าเสนอในชั้นเรียน การพูด การเขียน การฟัง การอ่าน 

การแปล และการตีความ 
3) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร เช่น การใช ้Social Media, 

การทดสอบยอ่ยผา่น e-learning  
4) ทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 5.2 วธีิการสอน  
1) มอบหมายใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจาก website, ส่ือการสอน e-learning 
2) มอบหมายใหน้กัศึกษาน าตวัเลขในรายงานทางการเงิน 

ขอ้มูลทางสถิติมาร่วมคิดวเิคราะห์ประกอบการท ารายงาน 
3) มอบหมายใหน้กัศึกษาน าเสนอรายงานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น powerpoint, 

video 
4) ก าหนดใหมี้การส่งงาน และการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัผา่นระบบสารสนเทศ เช่น email, 

facebook, e-learning 
 5.3 วธีิการประเมินผล  

1) การจดัท ารายงานและน าเสนอรายงานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น powerpoint, 
video 

2) พฤติกรรมการส่งงานและติดต่อส่ือสารผา่นระบบสารสนเทศ 
3) การท ากรณีศึกษา 
4) การทดสอบยอ่ย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยเนน้ทกัษะดา้นการตีความ 

การเขียนบรรยายและการอธิบายความ 
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หมวดที ่5แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรีย
นการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 แนะน ารายละเอยีดในรายวชิา 
ความหมายและความเป็นมาของบรร
ษัทภิบาล 

 รูปแบบของธุรกิจ 
 ความหมายของบรรรษทัภิบาล  
 ความส าคญัและประโยชน์ของบร

รษทัภิบาล 

3 
 
 
 

บรรยายประกอบ 
Power 
Pointยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.นวพร พวงมณี 

2 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบับรรษัทภิบาล 

 ทฤษฎีตวัแทน(Agency Theory) 
 ปัญหาตวัแทน(Agency Problem) 
 ปัญหาขอ้มูลไม่สมมาตร 

(Asymmetric Information 
Problem) 

 ปัญหาเก่ียวกบับรรษทัภิบาล 

3 บรรยายประกอบ 
Power 
Pointยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.นวพร พวงมณี 

3 กลไกของบรรษัทภิบาล (Corporate 
Governance Mechanisms) 

 การก ากบัดูแลโดยผูถื้อหุน้รายให
ญ่ และเจา้หน้ี 

 การก ากบัดูแลโดยคณะกรรมการ
บริษทั 

 การควบคุมภายในและการตรวจ
สอบภายใน 

 การถ่วงดุลอ านาจ 
 ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร 

3 บรรยายประกอบ 
Power 
Pointยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.นวพร พวงมณี 

4 บรรษัทภิบาลของ OECD 3 บรรยายประกอบ อ.นวพร พวงมณี 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรีย
นการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

 ประวติัความเป็นมา 
 หลกัการบรรษทัภิบาลของ OECD 
 การพฒันาบรรษทัภิบาลในประเท

ศไทย 
หลกัการบรรษัทภิบาลของตลาดหลั
กทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(Principles of Corporate 
Governance by SET) 

Power 
Pointยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

5 บรรษัทบริบาล (Corporate Social 
Responsibility) 

 ความหมายของบรรษทับริบาล 
 วธีิการตอบแทนสังคม  
 การจดัท านโยบายตอบแทนสังค

ม 
 ตวัอยา่งการตอบแทนสังคมท่ีดี 

3 บรรยายประกอบ 
Power 
Pointยกตวัอยา่ง
ประกอบ 
 

อ.นวพร พวงมณี 

6 การควบคุมภายใน (Internal 
Control) 

 องคป์ระกอบของการควบคุมภา
ยใน 

 ประโยชน์ท่ีมุ่งหวงัไดจ้ากการคว
บคุมภายใน 

 ปัจจยัในการพิจารณาตดัสินใจใ
หมี้ระบบการควบคุมภายใน 

 ขอ้จ ากดัของการควบคุมภายใน 
 บทบาทและความรับผดิชอบในเ

ร่ืองการควบคุมภายใน 

3 บรรยายประกอบ 
Power 
Pointยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.นวพร พวงมณี 

7 กจิกรรม/ กรณศึีกษา 3 น าเสนอกรณีศึก อ.นวพร พวงมณี 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรีย
นการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

ษา 
8 สอบกลางภาค   อ.นวพร พวงมณี 
9 บรรษัทภิบาลกบัการทุจริตในองค์ก

ร 

 การทุจริตในองคร์กร 
 ความลม้เหลวของบรษทัใหญ่ใน

ต่างประเทศ เช่น Enron เป็นตน้ 

6 บรรยายประกอบ 
Power 
Pointยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.นวพร พวงมณี 

10 ผู้ถือหุ้น (Shareholders) 
และผู้มีส่วนได้เสีย(Stakeholders) 

 โครงสร้างผูถื้อหุน้ (Shareholder 
Structure) 

 สิทธิของผูถื้อหุน้ (Shareholder 
Rights) 

 การปฎิษติัอยา่งเท่าเทียมกนัต่อผู ้
ถือหุน้ (Shareholder Equitable 
Treatment) 

 การปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้ราย
ยอ่ย 

3 บรรยายประกอบ 
Power 
Pointยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.นวพร พวงมณี 

11 กรรมการบริษัท (Board of 
Directors) 

 โครงสร้างของกรรมการบริษทั(B
oard Structure) 

 ความรับผดิชอบและหนา้ท่ีของกร
รมการบริษทั (Responsibilities 
and Duties of the Board) 

 ความเป็นอิสระของกรรมการบริษั
ท (Independence of the Board) 

3 บรรยายประกอบ 
Power 
Pointยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.นวพร พวงมณี 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรีย
นการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

 กรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 
(The Board and Management) 

 โครงสร้างกรรมการบริษทัและกา
รเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั (Board 
Structure and Information 
Disclosure) 

12 กรรมการตรวจสอบ (Audit 
Committee) 

 หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
(Duties and Responsibility of 
Audit Committee) 

 ความเป็นอิสระของกรรมการตร
วจสอบ (Independent of Audit 
Committee) 

 ความสัมพนัธ์ของกรรมากรตรว
จสอบและผลการด าเนินงานของ
บริษทั (Relationship between 
Audit Committee and Firm 
Performance) 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยายประกอบ 
Power 
Pointยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

อ.นวพร พวงมณี 

13 กรณีศึกษา และการน าเสนอ 3 
 

 อ.นวพร พวงมณี 

14-15 การน าเสนอกิจกรรมบรรษทับริบาล 
(CSR) 

6  อ.นวพร พวงมณี 

16 ทบทวนเน้ือหาบรรษัทภิบาล 
 

3 บรรยายประกอบ 
Power Point 

อ.นวพร พวงมณี 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
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ผลการเรียน
รู้ 

วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมิน 
สัดส่วนของ
การประเมิน

ผล 
1, 4 การเขา้ชั้นเรียนและการบา้น ทุกสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา 5 

1, 2, 3, 4, 5 กิจกรรมในชั้นเรียนและ e-learning ทุกสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา 10 
1, 2, 3, 4, 5 กรณีศึกษาและการน าเสนอ 7. 13 20 

1, 2, 3, 4, 5 
การท ากิจกรรมบรรษทับริบาล 
และการน าเสนอ 

14-15 20 

1, 2, 3, 5 สอบกลางภาค ระหวา่งสัปดาห์ท่ี 8 20 
1, 2, 3, 5 สอบปลายภาค หลงัสัปดาห์ท่ี 15 25 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสารหลกั 

- เอกสารประกอบการบรรยายของผูส้อนซ่ึงนกัศึกษาสามารถ download ไดจ้ากระบบ e-
learning 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
1) Websiteของบริษทัท่ีนกัศึกษาแต่ละกลุ่มท าการประเมินบรรษทัภิบาล 
2) ศิลปพร ศรีจัน่เพชร.(2548.) การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี..: TBS. 
3) อญัญาขนัธวทิย,์ บก., ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, บก., เดือนเพญ็ จนัทร์ศิริศรี, บก..(2552.) 

การก ากบัดูแลเพ่ือสร้างมูลค่ากจิการ..: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

Kim, K. A., J. R. Nofsinger and D. J. Mohr,  2010, Corporate Governance 3rd Edition, 
International Edition, Pearson, USA. 
Lee, T. A., 2006, Financial Reporting & Corporate Governance,  John Wiley & Sons, Ltd. USA. 
Mallin, C. A. 2007, Corporate Governance 2nd Edition, Oxford University Press, UK. 
Solomon, J. 2007, Corporate Governance and Accountability, 2nd Edition, John Wiley & Sons, 
Ltd. USA. 
Monks, R. A. G. and N. Minow, Corporate Governance, 4th Edition, John Wiley & Sons, Ltd. 
USA. 
Website ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ีบรรยายหรือใหท้ ารายงาน เช่น Wikipedia,www.sec.or.th, 
www.cgthailand.org เป็นตน้ 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
1) การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
2) การใหผู้เ้รียนเขียนขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัรายวชิา 
3) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
4) แบบประเมินผูส้อน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1) ผลการสอบของนกัศึกษา 
2) การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 
3) ผลการท างานและรายงานของนกัศึกษา 
4) การสังเกตการณ์สอนของอาจารยท่ี์เคยสอนรายวชิาน้ี 

3. การปรับปรุงการสอน  
 จากการประเมินการสอนในขอ้ 2 
น าขอ้ท่ีควรปรับปรุงร่วมประชุมหารือในกลุ่มอาจารยผ์ูส้อนเทอมถดัไป 
และปรับปรุงแกไ้ขแผนการสอน 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา ไดจ้ากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา 
การสอบถามนกัศึกษา การพิจารณาผลทดสอบยอ่ย 
สอบกลางภาคหรือการสอบปลายภาคโดยมีการด าเนินการดงัน้ี 
               4.1.1 
การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์นๆหรือผูท้รงคุณวุ
ฒิท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
               4.1.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา 
ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน 
วธีิการใหค้ะแนนสอบและการใหค้ะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
   จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา  

ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากยิง่ข้ึนดงัน้ี  
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              5.1  ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี 
หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 

                5.2  เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน 
เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหา 


