
มคอ. 3 

มคอ .   คณะบริ หา รธุ รกิจ  มหาวิทยา ลัย หอการค้ าไ ทย  

รายละเอียดของรายวชิา 
 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะบริหารธุรกิจ 

 

หมวดที 1  ข้อมูลทัวไป 

1. รหัสและชือรายวิชา  

 BF306 คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพือการจดัการทางการเงิน (Computer Applications for Financial Management) 

. จาํนวนหน่วยกิต 

       หน่วยกิต (4-0-5) 

. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา การเงิน 

ประเภทรายวิชา เอกบงัคบั 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดสุติ กอปรรักชาติ 

 อาจารย์ผู้สอน   ดสุติ กอปรรักชาติ 

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน 

 ภาคการศกึษา /2558 ชนัปีที 3 

6.  รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

 BF302 การจัดการทางการเงิน  

7.  รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 

 - 

8.  สถานทีเรียน  

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

9.  วันทีจดัทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด 

 11 มกราคม 2559 
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หมวดที 2 จดุมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์ 

. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

เพือให้นกัศกึษาสามารถใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับงานทางการ และสร้างแบบจําลองการเงิน ได้อย่างถกูต้อง 

.   วัตถปุระสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. เพือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการเงิน และโปรแกรมสําเร็จรูปประเภท Spreadsheet 

วางแผนทางด้านการเงินและสร้างแบบจําลองการเงินเพือช่วยการตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุนได้อย่าง

เหมาะสม 

2. เพือให้นกัศกึษาเข้าใจกระบวนการความคิดการสร้างแบบจําลองด้านการเงิน สาํหรับการพฒันาแบบจําลองด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดอืนๆ    

 

หมวดที  ลักษณะและการดําเนินการ 

. คําอธิบายรายวิชา  

การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานทางการเงิน เช่น โปรแกรมการวิเคราะห์  การประเมินมูลค่าต่างๆ ตามทฤษฎี

การเงิน  การสร้างแบบจําลองเพือการจัดการการเงิน  การจัดทําประมาณการงบการเงินเพือการวางแผนงาน  การจัดทํา

งบประมาณ  การนําเสนอรายงานทางการเงิน ตลอดจนแนวคิดการปรับปรุงโปรแกรมเพือให้สอดคล้องกบัความต้องการในแต่

ละกรณี 

2. จาํนวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย 

(ชวัโมง) 

สอนเสริม 

(ชวัโมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชวัโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ชวัโมง) 

30 - 30 - 

. จาํนวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 2 ชวัโมง 

 

หมวดที   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านทีมุ่งหวงั   มีดงัต่อไปนี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 .  คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา 

1.1.1 มีความซือสตัย์สจุริต ซือตรงต่อหน้าที ต่อตนเอง และต่อผู้อืน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อืน มีความอดทน เสยีสละ

และเพียรพยายาม 

1.1.2. มีความพอเพียงเป็นหลกัในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้าง

ภูมิคุ้มกนั 

1.1.3. มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม  

และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

1.1.4. มีจิตสาํนกึและมีมโนธรรมทีจะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชวั 
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 .  วิธีการสอน 

  1.2.1. การบรรยาย 

  1.2.2.การฝึกปฏิบติั 

 

 

 .  วิธีการประเมินผล 

  1.3.1.สอบกลางภาค 

  1.3.2.สอบปลายภาค 

. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้องได้รับ 

 2.1. . การใช้โปรแกรมประยกุต์ทางด้านการเงินพืนฐาน 

 2.1.2. สามารถสร้างแบบจําลองการเงินเพือใช้ในการตัดสนิใจทางการเงินได้อย่างถูกต้อง 

 2.1.3 สามารถใช้แบบจําลองการเงินวางแผนการเงิน และ วิเคราะห์ความเสยีงธุรกิจได้ถกูต้อง  

 .  วิธีการสอน 

  2.2.1. การบรรยาย 

  2.2.2.การฝึกปฏิบติั 

 

2.3 วิธีการประเมินผล 

  2.3.1.สอบกลางภาค 

  2.3.2.สอบปลายภาค 

 

. ทักษะทางปัญญา 

 .  ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา 

3.1 สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวนั การตดัสนิใจต่างๆ  

3.2 มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทีศึกษาและ

ประสบการณ์เพือให้เกิดนวตักรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ 

 .  วิธีการสอน 

  3.2.1.การปฏิบติั 

 .  วิธีการประเมินผล 

 3.3.1.สอบกลางภาค 

  3.3.2.สอบปลายภาค 

  

. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 .  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา 

4.1 สามารถประสานงาน มีมนษุยสมัพนัธ์ และสร้างสมัพนัธภาพอนัดีกบัผู้อืน 

4.2 สามารถทํางานเป็นกลุม่ และแสดงภาวะผู้นําผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ 
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4.3 สามารถแสดงความคิดริเริมและความคิดเห็นทีมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน 

4.4 สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์และวฒันธรรมทีหลากหลาย 

4.5 มีบคุลกิภาพทีดีทงัภายในและภายนอก รวมทงัมีความสามารถในการเข้าสงัคม 

 .  วิธีการสอน 

  4.2.1.การปฏิบติั  

 

 .  วิธีการประเมินผล 

 4.3.1.สอบกลางภาค 

  4.3.2.สอบปลายภาค 

 

. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 .  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา 

5.1 สามารถประยกุต์ใช้หลกัคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตดัสนิใจทางธุรกิจ 

5.2 สามารถสอืสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

5.3 สามารถสอืสารเพืออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ในรูปแบบสร้างรายงานและการนําเสนอด้วยวาจา 

5.4 สามารถนําเทคโนโลยีและสารสนเทศไปเป็นเครืองมือในการสนบัสนนุในการดําเนินงาน 

 .  วิธีการสอน 

  5.2.1.การบรรยาย 

  5.2.2.การปฏิบัติ 

 .  วิธีการประเมินผล 

5.3.1.สอบกลางภาค 

 5.3.2.สอบปลายภาค 

หมวดที   แผนการสอนและการประเมินผล 

. แผนการสอน 

สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

1 แนวคิดเบืองต้นการสร้าง

แบบจําลองด้วย Spreadsheet 

4 บรรยายและปฏิบติั ใช้คอมพิวเตอร์ 

สร้างแบบจําลองการเงิน 

ดสุติ กอปรรักชาติ 

2 การใช้งานพืนฐาน Microsoft Excel 4 บรรยายและปฏิบติั ใช้คอมพิวเตอร์ 

สร้างแบบจําลองการเงิน 

ดสุติ กอปรรักชาติ 

3 การคํานวณทางการเงินด้วย 

Microsoft Excel 

4 บรรยายและปฏิบติั ใช้คอมพิวเตอร์ 

สร้างแบบจําลองการเงิน 

ดสุติ กอปรรักชาติ 

4 วิธีสรุปข้อมลู และสร้างแบบจําลอง

ช่วยตดัสนิใจภายใต้เงือนไข 

4 บรรยายและปฏิบติั ใช้คอมพิวเตอร์ 

สร้างแบบจําลองการเงิน 

ดสุติ กอปรรักชาติ 

5 การคํานวณต้นทนุของเงินทนุ 

( the cost of capital) 

4 บรรยายและปฏิบติั ใช้คอมพิวเตอร์ 

สร้างแบบจําลองการเงิน 

ดสุติ กอปรรักชาติ 
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6 แบบจําลองการวิเคราะห์โครงการ

ลงทนุ 

4 บรรยายและปฏิบติั ใช้คอมพิวเตอร์ 

สร้างแบบจําลองการเงิน 

ดสุติ กอปรรักชาติ 

7 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวและ

สถานการณ์จําลอง (Sensitivity & 

Scenario Analysis) 

4 บรรยายและปฏิบติั ใช้คอมพิวเตอร์ 

สร้างแบบจําลองการเงิน 

ดสุติ กอปรรักชาติ 

8 การวิเคราะห์การสญัญาเช่าการเงิน 4 บรรยายและปฏิบติั ใช้คอมพิวเตอร์ 

สร้างแบบจําลองการเงิน 

ดสุติ กอปรรักชาติ 

9 แบบจําลองทฤษฎี CAPM  

และการประเมินค่าเบต้า 

4 บรรยายและปฏิบติั ใช้คอมพิวเตอร์ 

สร้างแบบจําลองการเงิน 

ดสุติ กอปรรักชาติ 

10 การพยากรณ์และสร้างแบบจําลอง

งบการเงิน 

4 บรรยายและปฏิบติั ใช้คอมพิวเตอร์ 

สร้างแบบจําลองการเงิน 

ดสุติ กอปรรักชาติ 

11 

การประเมินมูลค่ากิจการ 

4 บรรยายและปฏิบติั ใช้คอมพิวเตอร์ 

สร้างแบบจําลองการเงิน 

ดสุติ กอปรรักชาติ 

12 แบบจําลองพอร์ตโฟลโิอการลงทนุ 4 บรรยายและปฏิบติั ใช้คอมพิวเตอร์ 

สร้างแบบจําลองการเงิน 

ดสุติ กอปรรักชาติ 

13 การประเมินมูลค่าตราสารหนี 4 บรรยายและปฏิบติั ใช้คอมพิวเตอร์ 

สร้างแบบจําลองการเงิน 

ดสุติ กอปรรักชาติ 

14 เทคนิคการจําลองค่าและความ

เสยีงทางการเงิน 

4 บรรยายและปฏิบติั ใช้คอมพิวเตอร์ 

สร้างแบบจําลองการเงิน 

ดสุติ กอปรรักชาติ 

15 วิธีการหาค่าทีเหมาะสมทีสดุทาง

การเงิน 

4 บรรยายและปฏิบติั ใช้คอมพิวเตอร์ 

สร้างแบบจําลองการเงิน 

ดสุติ กอปรรักชาติ 

 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

กิจกรรม

ท ี

ผลการ

เรียนรู้ 
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที

ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1  การบ้าน -  % 

2  สอบกลางภาค  30% 

3  สอบปลายภาค  50% 
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หมวดที  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

1. Simon  Benninga , Financial Modeling, 3rd edition, MIT Press ,2008 

2. Timothy R.Mayes, Tood M. Shank,  Financial Analysis with Microsoft Excel , 5th edition , South-

Western     College,2010 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

1. Chandan Sengupta,  Financial Modeling Using Excel and VBA, 1st edition,Wiley,  2004 

2. Alastair Day, Mastering Financial Modelling in Microsoft Excel: A practitioner's guide to applied 

corporate finance , 2nd edition,FT Press, 2007 

3. Eugene F. Brigham, and Michael C. Ehrhardt , Financial Management :Theory and Practice, 11th 

edition, South-Western College, 2005  

 

. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

Strategic Finance (Creating and Excel-Based Budget You’ll Really Use, Jason Porter and Teresa 

Stephenson, CMA, Feb, 2010, page26-33) 

Strategic Finance (Excel-Based Budgeting for Production, Jason Porter and Teresa Stephenson, CMA, 

March, 2010, page33-41) 

www.investopedia.com, Financial Forecasting: The Bayesian Method, Daniel McNulty 

www.investopedia.com, Style Matters In Financial Modeling, Bryn Harman,CFA 

  

 

หมวดที  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ตรวจสอบความถกูต้องแบบฝึกหัด และ การบ้าน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 ตรวจสอบผลลพัธ์การปฏิบติั ระหว่างชนัเรียน 

3. การปรับปรุงการสอน  

 ตรวจสอบผลลพัธ์ของแบบฝึกหดั การบ้าน และผลสอบกลางภาค เพือใช้ปรับปรุงวิธีการสอน 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

 ตงักรรมการกํากบัมาตรฐานการเรียนรู้ ตรวจสอบความถกูต้องการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศกึษา  

 สอบทานความตรงประเด็นของข้อสอบ การวดัและการประเมินผลการสอบ 

 ทวนสอบจากแบบประเมินเพือทวนสอบผลสมัฤทธิ ทางการเรียน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ปรับปรุงประมวลรายวิชาทกุปี หรือตามข้อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ 


