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แผนกจิกรรมการศึกษา 

 

60726 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการจดัการทางการเงนิ 

(Monetary  Economics  and  Financial  Management)  6(14-2-0-2) 

 

1.  รายละเอยีดชุดวชิา 

1.1  วตัถปุระสงค ์

 1.1.1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในองคป์ระกอบของระบบการเงนิ 

1.1.2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทฤษฎกีารเงนิและสามารถวเิคราะหผ์ลกระทบของ   

        นโยบายการเงนิต่อธุรกจิและเศรษฐกจิ 

1.1.3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจบทบาทหนา้ทีแ่ละการวเิคราะหผ์ลกระทบของตลาด   

        การเงนิ  และสถาบนัการเงนิต่อธุรกจิและเศรษฐกจิ                                         

1.1.4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทฤษฎกีารก าหนดอตัราดอกเบี้ยและโครงสรา้งอตัรา    

        ดอกเบี้ย และการวเิคราะหแ์นวโนม้อตัราดอกเบี้ย   

1.1.5.  เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นเครื่องมอืและตราสารทางการเงนิ  และหลกัการลงทนุทางการ 

        เงนิและการประยุกตใ์ช ้                                          

1.1.6.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจวธิกีารบริหารจดัการทางการเงนิขององคก์รและธุรกจิ 

        และการประยุกตใ์ช ้

   1.1.7.  เพือ่ใหม้คีวามสามารถและมทีกัษะในการวเิคราะหภ์าวะและแนวโนม้เศรษฐกจิและ 

          การเงนิและผลกระทบต่อธุรกจิและองคก์ร        

 
1.2  ค าอธบิายชุดวชิา 

 องคป์ระกอบของระบบการเงิน  ตลาดเงิน  ตลาดทุน  สถาบนัการเงิน  และตราสารทาง

การเงิน  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรก์ารเงนิและผลกระทบของนโยบายการเงินต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ บทบาทของ

ตลาดการเงินและสถาบนัการเงิน   ปญัหาและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินและสถาบนั

การเงินต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ   ทฤษฎีการก าหนดอตัราดอกเบี้ยและโครงสรา้งอตัราดอกเบี้ย  และการ

คาดการณแ์นวโนม้อตัราดอกเบี้ย   ตราสารทางการเงนิประเภทต่างๆ   ทฤษฎแีละหลกัการการลงทุนทางการเงนิ

และการประยุกตใ์ช ้  ปญัหาสารสนเทศในตลาดการเงนิ  หลกัการจดัการการเงนิขององคก์ร วิธีกา รวิเคราะห์

และวางแผนทางการเงนิ การจดัการเงนิทุนหมนุเวียน  การจดัการเกี่ยวกบัหลกัทรพัย ์   การจดัหาเงนิทุนใน

ตลาดทุน  ตน้ทุนของเงนิทุน   และการจดัท างบลงทุน   และกรณีศึกษาการจดัการทางการเงนิขององคก์รใน

สภาวะโลกาภวิตัน ์  
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1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 

ชดุวชิาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ เปิดเรยีนภาค 1/2558 โดยมรีายชื่อหน่วยการสอนดงัน้ี 

หน่วยที ่1   แนวคิดเกี่ยวกบัเศรษฐศาสตรก์ารเงนิกบัการจดัการทางการเงนิ 

หน่วยที ่2   ระบบการเงนิ  ตลาดการเงนิ   และประสทิธภิาพของตลาด 

หน่วยที ่3   สถาบนัการเงนิและการธนาคาร 

หน่วยที่ 4   ธนาคารกลางและนโยบายการเงนิ 

หน่วยที ่5   ตลาดเงนิตราต่างประเทศ และระบบการเงนิระหว่างประเทศ 

หน่วยที ่6   อปุทานของเงนิและอปุสงคก์ารถอืเงนิ 

หน่วยที ่7   ทฤษฎอีตัราดอกเบี้ยและโครงสรา้งอตัราดอกเบี้ย 

หน่วยที ่8   ทฤษฎเีศรษฐศาสตรก์ารเงนิในระบบเศรษฐกจิปิด 

หน่วยที ่9   ทฤษฎเีศรษฐศาสตรก์ารเงนิในระบบเศรษฐกจิเปิด 

หน่วยที ่10  การพยากรณ ์ การวางแผนทางการเงนิ  และการบรหิารความเสี่ยงทางการเงนิขององคก์ร 

หน่วยที ่11  อตัราผลตอบแทน ความเสีย่ง และแนวคิดมลูค่าตราสารทางการเงนิ 

หน่วยที ่12  การจดัการสนิทรพัย ์

หน่วยที ่13  การจดัหาเงนิทนุของธุรกจิ 

หน่วยที ่14  การจดัการการลงทุนในกลุม่หลกัทรพัย ์  

หน่วยที ่15  กรณีศึกษาการจดัการการเงนิและองคก์รในสภาวะโลกาภวิตัน์ 
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1.4  โครงสรา้งเน้ือหาชุดวชิา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัเงนิและตลาดการเงนิ 

หน่วยที ่1   แนวคิดเกี่ยวกบัเศรษฐศาสตรก์ารเงนิกบัการจดัการทางการเงนิ 

หน่วยที ่2   ระบบการเงนิ  ตลาดการเงนิ   และประสทิธภิาพของตลาด 

หน่วยที ่3   สถาบนัการเงนิและการธนาคาร 

หน่วยที่ 4   ธนาคารกลางและนโยบายการเงนิ 

หน่วยที ่5   ตลาดเงนิตราต่างประเทศ และระบบการเงนิระหว่างประเทศ 

    2. ทฤษฎแีละนโยบายการเงนิ 

หน่วยที ่6   อปุทานของเงนิและอปุสงคก์ารถอืเงนิ 

หน่วยที ่7   ทฤษฎอีตัราดอกเบี้ยและโครงสรา้งอตัราดอกเบี้ย 

หน่วยที ่8   ทฤษฎเีศรษฐศาสตรก์ารเงนิในระบบเศรษฐกจิปิด 

หน่วยที ่9   ทฤษฎเีศรษฐศาสตรก์ารเงนิในระบบเศรษฐกจิเปิด 

 

     3. การจดัการทางการเงนิของกรณีศึกษา 

หน่วยที ่10  การพยากรณ ์ การวางแผนทางการเงนิ  และการบรหิาร 

              ความเสีย่งทางการเงนิขององคก์ร 

หน่วยที ่11  อตัราผลตอบแทน ความเสีย่ง และแนวคิดมลูค่าตราสาร 

              ทางการเงนิ 

หน่วยที ่12  การจดัการสนิทรพัย ์

หน่วยที ่13  การจดัหาเงนิทนุของธุรกจิ 

หน่วยที ่14  การจดัการการลงทุนในกลุม่หลกัทรพัย ์  

หน่วยที ่15  กรณีศึกษาการจดัการการเงนิและองคก์รในสภาวะโลกาภวิตัน์ 

ชุดวิชาเศรษฐศาสตร ์

การเงนิและการ

จดัการทางการเงนิ 
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2.  สือ่การศึกษาประจ าชดุวชิาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ 

 2.1  ประมวลสาระ 

  ประมวลสาระมเีน้ือหาสาระครอบคลุมท ัง้ 15 หน่วย มค่ีา 6 หน่วยกติ เน้ือหาสาระจดัเป็น 3 

เลม่ ดงัน้ี 

 เลม่ที ่1  มเีน้ือหาตัง้แต่หน่วยที่ 1-5 

 เลม่ที ่2  มเีน้ือหาตัง้แต่หน่วยที่ 6-10 

 เลม่ที ่3  มเีน้ือหาตัง้แต่หน่วยที่ 11-15 

 

 2.2  แนวการศึกษา 

  แนวการศึกษาประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1  แบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนและหลงัเรยีนและเฉลยค าตอบ 

 ส่วนที ่2  สรุปสาระสงัเขปหรอืประเดน็หลกัของแต่ละเรื่อง หรอืเสนอปญัหาเพือ่ใหน้กัศึกษา 

 ไดป้ฏบิตักิจิกรรมที่ก  าหนดใหแ้ละใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้เพิม่เติมจากแหลง่วทิยาการ  

 เช่น เอกสาร ต ารา บทความ หรอืสือ่อื่น ๆ 

 ส่วนที ่3  แนวตอบกจิกรรมและเฉลยค าตอบแบบประเมนิผลก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

  

3.  วธิีการศึกษา 

   3.1  การเตรยีมตวัของนักศึกษา 

  3.1.1 ประมวลกจิกรรมที่ตอ้งท า 

           - นกัศึกษามเีวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษาที ่ 1/2558  ตัง้แต่วนัที ่ 15 กนัยายน  

            2558  ถงึวนัที ่ 20  มกราคม  2559  ใหเ้หลอืเวลาไวส้  าหรบัทบทวนก่อนสอบไล ่ 

            1 สปัดาห ์ ในช่วงเวลาดงักลา่ว 

           - ควรใชเ้วลาประมาณ  14  ช ัว่โมงต่อสปัดาหใ์นการศึกษาชดุวชิาเศรษฐศาสตร ์

            การเงนิและการจดัการทางการเงนิ  โดยศึกษาจากประมวลสาระ ท ากจิกรรมตามที่ 

                ก าหนดไวใ้นแนวการศึกษา  (ตอบค าถาม ศึกษาคน้ควา้เพิม่เตมิ ท ารายงาน ฯลฯ) 

                             - เขา้รบัการสมัมนาเสริม 2 ครัง้ ๆ ละ 2 วนั คือ 

    วนัที ่ 10 - 11  ตลุาคม  2558  และในวนัที่  21 - 22  พฤศจกิายน  2558 

            - ท ากจิกรรมตามทีก่  าหนดไวใ้นขอ้ 3.3 

           - ศึกษาคน้ควา้เพิม่เติม 

  3.1.2 จดัท าตารางการศึกษาตลอดภาคการศึกษาที ่1/2558 

         (ตามแบบฟอรม์หนา้ 15 ทีแ่นบมาดว้ยน้ี) โดยเตมิกจิกรรมที่ตอ้งท า 

  3.1.3 จดัท าตารางเรียนประจ าสปัดาห ์
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 3.2  การด าเนินการศึกษา 

  ในการศึกษาชดุวชิาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการจดัการทางเงนินัน้ นกัศึกษาควรด าเนินกจิกรรม 

ดงัน้ี 

  3.2.1 ศึกษาดว้ยตนเอง 

   1)  ศึกษาแผนกจิกรรมการศึกษา วางแผนการศึกษา และปฏบิตัิตามแผนโดย 

       เคร่งครดั  

   2)  ศึกษาแนวการศึกษา ศึกษาแผนผงัแนวคิด ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อน 

           เรยีนแต่ละหน่วยและศึกษาสาระสงัเขป 

   3)  ศึกษาประมวลสาระ ศึกษาแผนหน่วย แผนตอนเนน้วตัถปุระสงคข์องแต่ละตอน 

   4)  ศึกษาเอกสารประกอบที่ก  าหนดแหลง่วทิยาการในแต่ละหน่วย 

   5)  ท ากจิกรรมประจ าหน่วยในแนวการศึกษา และตรวจดูแนวตอบ 

6)  ท าแบบประเมนิผลหลงัเรยีน แลว้ตรวจค าตอบจากเฉลยเพือ่เปรียบเทยีบผล 

  3.2.2 ศึกษาคน้ควา้ท ากจิกรรมตามที่ก  าหนด 

   1) ศึกษางานที่ก  าหนดใหท้  าในแผนกจิกรรมการศึกษาขอ้ 3.3 

   2) พมิพร์ายงานลงบนกระดาษ A4 

   3) น ารายงานชิ้นที ่ 1  ส่งภายในวนัที่  10 ตลุาคม 2558 

   4) น ารายงานชิ้นที ่ 2  ส่งภายในวนัที่  21 พฤศจกิายน 2558 

      3.2.3 สมัมนาเสรมิ 

           1)  นกัศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียนชดุวชิาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการจดัการ 

ทางการเงนิ 

                 ตอ้งเขา้รบัการสมัมนาเสรมิ 2 ครัง้ ไดแ้ก่ 

                 ครัง้ที่  1 วนัที ่ 10 - 11  ตลุาคม  2558 

                 ครัง้ที่  2 วนัที ่ 21 - 22  พฤศจกิายน  2558 

          2)  จดัเตรียมศึกษาประเดน็เน้ือหาสาระ 

          3)  จดัเตรียมสือ่เพือ่เสนอผลงานเช่น แผ่นโปร่งใส, Power  Point เป็นตน้ 

          4)  รบัการทดสอบความรูก่้อนสมัมนาเสริม 

5)  ร่วมสมัมนาอภปิรายแสดงความคิดเหน็ 

 3.2.4 การประเมนิผล 

              1)  ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของแต่ละหน่วย 

              2)  ประเมนิผลตนเองจากกจิกรรมประจ าหน่วย 

              3)  ประเมนิจากการอภปิรายแสดงความคิดเหน็ในการสมัมนา 

            4)  ประเมนิจากรายงานทีส่่งและการน าเสนอผลงานในวนัสมัมนาเสรมิ 

            5)  ประเมนิจากการสอบไล่  
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 3.3  งานที่ก าหนดใหท้ า  ใหน้กัศึกษาจดัพมิพง์านลงบนกระดาษ A4 มคีวามยาวไม่ต า่กว่า 10 หนา้มี

แหลง่อา้งองิไมน่อ้ยกว่า 3 รายการ โดยเขยีนเอกสารอา้งอิงตามมาตรฐานทางวชิาการ และมปีกตามแบบฟอรม์ที่

ก  าหนดไวใ้นหนา้  19  ท าส าเนารายงานส่งอาจารย ์1 ชดุ 
 

งานก าหนดสง่ในสมัมนาเสรมิคร ัง้ที่ 1    (งานชิ้นที ่1)   มที ัง้หมด 2 ขอ้   

ขอ้ 1   บอกเหตผุลที่ท่านเลอืกเรยีนวชิาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการจดัการทางการเงนิ ท่านคาดหวงัจะได ้ 

         ความรูห้รอืประโยชนอ์นัใดจากการเรียนวชิาน้ี 

  
ขอ้ 2   ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัชดุวชิาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิของหน่วยที ่1-7 

 1)  จงอธบิายความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการจดัการทางการเงนิ 

 2)  จงอธบิาย 

 ก. องคป์ระกอบของระบบการเงนิ และตราสารทางการเงนิประเภทต่างๆ 

 ข. ปญัหาสารสนเทศ (Adverse  Selcetion)  และ  Moral  Hazard 

 ค. Market  Efficiency  Hypothesis 

 3)  จงอธบิาย 

 ก. ความส าคญัของธนาคารพาณิชย ์

 ข. การสรา้งเงนิฝากของธนาคารพาณิชย ์

 4)  ธนาคารกลางมบีทบาทและหนา้ทีอ่ะไรบา้ง  และอธิบายถงึกรอบการด าเนินนโยบายการเงนิ  ตวั

แปรเป้าหมายข ัน้ตน้ ข ัน้กลาง  และเป้าหมายสุดทา้ย 

 5)  จงอธบิายทฤษฎกีารก าหนดอตัราดอกเบี้ยระยะส ัน้  Intest  Rate  Arbitrage  และ  ระยะยาว  

Interest Rate Parity 

 6)  จงอธบิาย 

 ก. แนวคิดเกี่ยวกบัอุปทานปรมิาณเงนิ 

 ข. ทฤษฎอีปุสงคก์ารถอืเงนิของส านกัคลาสสกิ  เคนส ์ และฟรีดแมน 

 ค. การก าหนดดุลยภาพ 

 7)  จงอธบิายทฤษฏกี าหนดอตัราแลกเปลีย่นมา  2 ทฤษฎ ีคือ 

      ก. ทฤษฎคีวามเท่าเทยีมกนัของอ านาจซื้อ 

      ข. ทฤษฎคีวามเท่าเทยีมกนัของอตัราดอกเบี้ย 
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งานก าหนดสง่ในสมัมนาเสรมิคร ัง้ที่ 2    (งานชิ้นที ่2 )   มที ัง้หมด 2 ขอ้ 

ขอ้1 ใหน้กัศึกษาเลอืกท ารายงาน  1  เรื่องในขอบเขตของวชิาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการจดัการทางการเงนิ

ตามความสนใจและ  ความถนดั  ควรเป็นประเด็นเศรษฐกจิกจิการเงนิในปจัจุบนั  รายงานควรประกอบดว้ย  

3  ตอน ตอนที ่1  กลา่วถงึสภาพปญัหาปจัจุบนัของเรื่องที่เลอืกท า  พรอ้มท ัง้ระบุความส าคญัของ เรื่องที่ศึกษา  

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา  ประเดน็ของการศึกษา  ทฤษฎหีรอืงานศึกษาที่เกี่ยวขอ้งขอ้มลูต่างๆ  ที่เกี่ยวขอ้งกบั

ศึกษา ตอนที ่ 2 วเิคราะห/์อธิบาย เน้ือหาสาระในเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษารวมท ัง้ อธิบายถงึความเชื่อมโยงของ

ตวัแปรต่างๆ (ถา้ม)ี ตอนที่ 3 ขอ้สรุป  ความเห็น  และขอ้เสนอแนะ  รายงานตอ้งระบุเอกสารอา้งอิงหรือ

บรรณานุกรมใหช้ดัเจน  (ขอใหน้ักศึกษาทุกคนแจง้ช่ือเรื่องรายงานที่จะท าส่งภายในวนัที่  10 ตุลาคม 2558  

โดยขอใหน้ักศึกษาส่งช่ือเรื่องรายงานผ่านทาง  E-mail  ของอาจารย ์ apinya_stou@yahoo.com  ทัง้น้ีเพื่อ

ลดปญัหาการซ ้าซอ้นของช่ือเรื่องรายงาน)  

 
ขอ้ 2  ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัชดุวชิาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิของหน่วยที ่8-15 

 1. ก.  ในระบบเศรษฐกจิที่ไดดุ้ลยภาพ  ต่อมาเกดิภาวะเศรษฐกจิตกต า่  ผูบ้รโิภคขาดความม ัน่ใจ 

        ในการใชจ่้าย  จงใชแ้บบจ าลอง  IS-LM  วเิคราะหผ์ลกระทบต่อเศรษฐกจิของการด าเนิน 

        นโยบายการเงนิผ่อนคลาย  เพือ่กระตุน้รายจ่ายการบริโภคของประชาชนทีล่ดลง  (ก าหนด  

        ขอ้สมมตติามสมควร) 

  ข.  ในระบบเศรษฐกจิที่ไดดุ้ลยภาพ  ต่อมารฐับาลด าเนินโยบายการเงินแบบขยายตวั  ในขณะ 

        เดยีวกนัมกีารคน้พบเทคโนโลยีใ่หม่ทีไ่มม่ใีครคิดมาก่อนล่วงหนา้  ซึง่มผีลท าใหต้น้ทนุใน  

        การผลติสนิคา้ลดลง  ภายใตก้รอบการวเิคราะห ์ AD–AS  จงวเิคราะหว์่าระบบเศรษฐกจิ 

        จะไดร้บัผลกระทบอย่างไร ?  (ก าหนดขอ้สมมตติามสมควร) 

 2. ก.  กลไกการปรบัตวัอตัโนมตัดิา้นรายไดภ้ายใตร้ะบบอตัราแลกเปลีย่นคงทีเ่กดิขึ้นไดอ้ย่างไร ? 

  ข.  จงวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของการใชน้โยบายการเงนิและนโยบายการคลงัภายใตร้ะบบอตัรา    

        แลกเปลีย่นคงทีแ่ละลอยตวัในระบบเศรษฐกจิเปิด 

 3. นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2543  เป็นตน้มา  ประเทศไทยไดม้กีารประกาศใชก้รอบการด าเนินนโยบาย 

  การเงนิแบบการตัง้เป้าหมายอตัราเงนิเฟ้อ  (inflation  targeting)  การด าเนินการดงักลา่วม ี 

  หลกัการอย่างไร  จงอธบิาย  และวเิคราะหข์อ้ดขีอ้เสยีของการตัง้เป้าหมายอตัราเงนิเฟ้อ 

 4. จงอธบิายสาระส าคญัของตวัแบบก าหนดราคาหลกัทรพัย ์ (Capital Asset  Pricing   

  Model : CAPM) 

 5. จากแนวคิดทฤษฎกีลุม่หลกัทรพัยล์งทุน  (Portfolio  Theory) ท่านคิดว่าการกระจายการลงทนุ 

  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ย่างไร 
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6. ต่อไปน้ีคือวตัถปุระสงคห์ลกัของการจดัการการเงนิและมลูค่าของกจิการ 

 วตัถปุระสงคห์ลกัของการจดัการการเงนิ 

 1) สรา้งความม ัง่ค ัง่สูงสุดใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

  - การบรหิารก าไร 

  - สภาพคลอ่งในการด าเนินงาน 

  - จรยิธรรมในการด าเนินงาน 

  - ความโปร่งใส 

 2) การสรา้งมลูค่าของธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากขา้งตน้ใหท้  า 

1) อธบิายวตัถปุระสงคห์ลกัของการจดัการการเงนิ 

2) อธบิายการท าใหม้ลูค่ากจิการเพิม่ขึ้น 

  

  

Sales 
Revenues 

Operating 
Costs and 

Taxes 

Required 
Investments 
in Operation 

Financing 
Decision 

Interest 
Rate 

Firm 
Risk 

Market 
Risk 

Free Cash Flow 

(FCF) 

Weighted  Average 

Cost  of  Capital 

(WACC) 

Value  of  the  Firm 

𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 = 
𝑭𝑪𝑭𝟏

 𝟏+𝑾𝑨𝑪𝑪 𝟏
+

𝑭𝑪𝑭𝟐
 𝟏+𝑾𝑨𝑪𝑪 𝟐

+
𝑭𝑪𝑭𝟑

 𝟏+𝑾𝑨𝑪𝑪 𝟑
+ ⋯+

𝑭𝑪𝑭∝

 𝟏+𝑾𝑨𝑪𝑪 ∝
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7. จากกรณีศึกษา ต่อไปน้ี 

 

 

 ผูบ้ริหารซมิโฟน่ี ระบุ ก าหนดราคาขายหุน้ไอพีโอสปัดาหห์นา้คาดจะมสี่วนลดใหแ้ก่นกัลงทุนตามสมควร 

“ซิมโพน่ี คอมมูนิเคช ัน่” เลง็ชูปนัผล-ส่วนลดล่อใจ คาดสรุปราคาไอพีโอสปัดาหห์นา้และเดินหนา้เขา้เทรด 26 

พ.ย. น้ี ยนัรายไดปี้น้ีมากกว่าปีที่แลว้ ดา้นบอรด์ผลธญัญะ ส ัง่ป ันผลระหว่างกาลใหผู้ถ้อืหุน้-ผูซ้ื้อหุน้ไอพโีอหุน้

ละ 0.15 บาท พรอ้มจ่าย 14 ม.ค. 2557 

 นายกรณัยพ์ล  อศัวสุวรรณ ์ กรรมการผูจ้ดัการ  บรษิทั  ซมิโฟน่ี  คอมมนิูเคช ัน่  จ ากดั  (มหาชน)  หรือ  

SYMC  ผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูใ้หบ้ริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ เปิดเผยว่า บริษทัคาดการณ์ว่า

จะสามารถด าเนินการขายหุน้ไอพโีอ 72 ลา้นหุน้ ไดภ้ายในกลางเดอืน พ.ย. น้ี และเขา้ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย ์

วนัที ่26 พ.ย. ปีน้ี 

 ทัง้น้ีมวีตัถุประสงคร์ะดมทุน เพื่อขยายพื้นที่ใหบ้ริการในนิคมอุตสาหกรรม 11 แห่งทวัประเทศ 120 ลา้น

บาท  และตดิตัง้โครงขา่ยใยแกว้ภายในอาคารเพิม่เติม 122 ลา้นบาท ส่วนที่เหลอืใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนภายใน

กิจการใหช้ าระหน้ีสถาบนัการเงนิ เขากล่าวว่า นกัลงทุนที่ลงทุนในหุน้ไอพโีอคร ัง้น้ี อาจจะไดส้ิทธิรบัเงนิปนัผล

ส าหรบัผลประกอบการงวดปี 2553 บริษทัมนีโยบายปนัผลไม่ต า่กว่า 40% ขึ้นอยู่กบัการพจิารณาของที่ประชุม

คณะกรรมการ 

 บรษิทัมทีนุจดทะเบยีน  300  ลา้นบาท  เป็นทนุช าระแลว้  225  ลา้นบาท  เตรียมเสนอขายหุน้  75  ลา้น

หุน้  หรือ  25%  ของทุนที่ช  าระแลว้  แบ่งเป็นเสนอขายใหแ้ก่พนกังานของบริษทั  3  ลา้นหุน้  และอีก  72  

ลา้นหุน้  จะเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนท ัว่ไป  โดยม ี บล.ธนชาต  เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิ 

 การก าหนดราคาเสนอขายหุน้ไอพโีอ  คาดว่า  จะไดข้อ้สรุปสปัดาหห์นา้  โดยบริษทัจะมสี่วนลด  ใหก้บันกั

ลงทนุตามสมควร  ท ัง้น้ีคาดหุน้ไอพโีอของบรษิทัจะไดร้บัความสนใจจากนกัลงทุน  หลงัจากโรดโชวแ์ก่นกัลงทุน

สถาบนัละไดร้บัความสนใจ  เบื้องตน้คาดจะจดัสรรหุน้ใหก้บันกัลงทุนสถาบนั  50%  และนกัลงทุนท ัว่ไป  50%  

ทัง้น้ีสดัส่วนการกระจายหุน้  สามารถเปลีย่นแปลงได ้ ขึ้นอยู่กบัการหารอืร่วมกบัทีป่รกึษาทางการเงนิอกีคร ัง้ 

 นายกรณัยพ์ล  กล่าวอีกว่าผลประกอบการปีน้ีมแีนวโนม้เติบโตจากปีที่แลว้  ซึ่งมรีายไดร้วม  481  ลา้น

บาท  และมกี าไรสุทธ ิ 192  ลา้นบาท  โดยครึ่งปีแรกบรษิทัมรีายไดร้วม  260  ลา้นบาท  และมกี าไรสุทธิ  100  

ลา้นบาท 

 บรษิทัมอีตัราก าไรข ัน้ตน้  70%  และอตัราก าไรสุทธ ิ 35%  สาเหตุที่อตัราก าไรข ัน้ตน้สูง  เพราะการลงทุน

ของบรษิทัช่วงแรกมตีน้ทนุสูงแต่สามารถรองรบัการใหบ้รกิารได ้ 10  ปี  เป็นอย่างต า่ 

 “ช่วง  3-4  ปี  บริษทัลงทุนไปแลว้ราว  400  ลา้นบาท  จะตดัค่าเสื่อมมากกว่า  10  ปี  แต่  แอสเซทที่

ลงทนุไปใชไ้ดม้ากกว่า  10  ปี  การเพิม่อตัราก าไรสุทธขิองบรษิทัอยู่ทีก่ารขยายฐานลูกคา้เพื่อเพิ่มรายได ้ ขณะที่

ไมต่อ้งลงทนุเพิม่  หรอืหากลงทนุเพิม่เพือ่ไปพื้นทีอ่ื่นอกี  กส็ามารถหาลูกคา้มาเพือ่ใหบ้รกิารไดอ้กี” 

 ดา้น  นายพรศกัดิ์  ชุนหจินดา  ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงนิ  บริษทั  ผลธญัญะ  จ ากดั  

(มหาชน)  ผูป้ระกอบธุรกิจดา้นการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑอ์าชีวอนามยั  ความปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้มครบ

วงจรระดบัแนวหนา้ของประเทศไทย  กลา่วว่า  มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการเมือ่วนัที่  1  พ.ย.  ที่ผ่านมา  อนุมตัิ

“ผลธญัญะ”  จ่ายทนัที  0.15  บาท    2  หุน้ใหม่ชู  “ปันผล”  ดึงคนซ้ือไอพีโอ 
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ในหลกัการใหจ้ดัสรรก าไรจากก าไรสะสม  เพื่อจ่ายเป็นเงนิปนัผลระหว่างกาลหุน้ละ  0.15  บาท  รวมเป็นเงนิ   

20.25  ลา้นบาท 

 ทัง้น้ีโดยจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทกุรายของบรษิทัรวมถงึผูล้งทนุซื้อหุน้ไอพโีอ  โดยมเีงือ่นไขว่าบริษทัตอ้งขายหุน้

ต่อประชาชนแลว้เสรจ็  และหุน้ของบรษิทัไดร้บัการจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ เอม็  เอ  ไอ  เรยีบรอ้ย 

 นอกจากน้ีก าหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบริษทัในวนัที่ 20 ธ.ค. 2556 เพื่อพจิารณายนืยนัแผนการ

จ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลข ัน้ตน้  โดยปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้  เพื่อรบัเงนิปนัผลในวนัที่ 5 ม.ค. 2557  

และจ่ายเงนิปนัผลวนัที ่ 14  ม.ค.  2557 

 “การจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้คร ัง้น้ีเพราะบริษทัมกี าไรสะสมอยู่ในระดบัที่สามารถจ่ายปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้ได ้ โดยไม่กระทบต่อการขยายธุรกิจและการลงทุนอื่นๆ  และตอ้งการสรา้งผลตอบแทนที่ม ัน่คงใหแ้ก่ผูถ้ือ

หุน้ทกุคนในระยะยาว” 

 ทัง้น้ี  ครึ่งปีแรกที่ผ่านมา  ผลธญัญะ  มรีายได ้ 305.18  ลา้นบาท  เพิ่มขึ้น  42.97%  จากงวดเดียวกนั

ของปีก่อนเพราะค าส ัง่ซื้อที่เพิ่มขึ้นและมกี าไรสุทธิครึ่งปีแรก  16.97  ลา้นบาท  เติบโตกา้วกระโดด  79%  จาก

งวดเดยีวกนัของปีก่อน  ซึง่เพยีงครึ่งปีกม็กี  าไรเกอืบเท่าก าไรในปี  2555  ท ัง้ปีทีท่  าได ้ 17.61  ลา้นบาท 

 

โครงสรา้งฐานะการเงนิ  “ซิมโฟน่ี-ผลธญัญะ” 

ประเภท ซิมโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ ผลธญัญะ 

รายไดค้รึ่งแรกปี  56 260  ลา้นบาท 305.18  ลา้นบาท 

ก าไรสุทธคิรึ่งแรกปี  56 100  ลา้นบาท 16.97  ลา้นบาท 

 

จากกรณีศึกษา  (ขา่วทางการเงนิ)  ขา้งตน้ ใหน้กัศึกษาท ากจิกรรมดงัต่อไปน้ี  

  1) ระบชุื่อกรณีศึกษา (ขา่วทางการเงนิ) 

  2) ระบวุ่าเกี่ยวกบัการจดัการการเงนิในเรื่องอะไร 

  3) อธบิายประเดน็สาระส าคญัของกรณีศึกษา 

  4) สรุปรายละเอยีดของกรณีศึกษา (ขา่วทางการเงนิ) 

  5) ระบุวตัถุประสงคข์องการระดมทุนของ บริษทั ซิมไฟน่ี พรอ้มท ัง้อธิบายเปรียบเทียบกับหลกัการ

จดัการการเงนิ 

  6) “การจดัหาเงนิทนุคร ัง้น้ี บรษิทั ซมิไฟน่ี ใชท้ ัง้กลยุทธท์างการเงนิและกลยุทธท์างการตลาด” ท่านเหน็

ดว้ยกบัขอ้ความขา้งตน้หรอืไม ่อย่างไร จงอธบิายพอสงัเขป 

  7) จงอธบิายถงึหุน้ ไอพโีอ และวธิกีารออกจ าหน่ายหุน้สามญัของ บรษิทั ซมิไฟน่ี  
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  3.4  การส่งงาน 

          ใหน้กัศึกษาน างานส่งที่อาจารยท์ี่มาสมัมนาเสริม ณ ศูนยส์มัมนาเสรมิตามก าหนด ดงัน้ี 

   งานชิ้นที ่1  ส่งภายในวนัที่ 10 ตลุาคม 2558 

   งานชิ้นที ่2  ส่งภายในวนัที่ 21 พฤศจกิายน 2558 

 

    3.5  การเตรยีมเสนอผลงาน 

           นกัศึกษาตอ้งเตรยีมเสนอรายงานผลงานทีก่  าหนดใหแ้ต่ละชิ้นในวนัสมัมนาเสรมิ โดยจะตอ้ง

เตรียม ดงัน้ี 

              1)  เตรียมประเดน็ทีน่ ามาเสนอดว้ยวาจาไมเ่กนิเวลา 5 นาท ี

  2)  เตรียมสือ่ประกอบการน าเสนอรายงาน เช่น แผ่นโปร่งใส แผนภมู ิPower Point เป็นตน้ 

  3)  ซกัซอ้มการน าเสนอผลงานประกอบการใชส้ือ่ 

  4)  เตรียมตอบขอ้ซกัถามจากสมาชกิ คณาจารยท์ีเ่ขา้ร่วมการสมัมนาเสริม 

  นกัศึกษามเีวลาน าเสนอผลงานและอภปิรายประมาณคนละ 5 นาท ีควรน าเสนอโดยใชส้ือ่

ประกอบ ไม่ควรน าเสนอผลงานโดยวธิอ่ีาน 

 

4.  การสมัมนาเสริม 

 การสมัมนาเสริมเป็นกิจกรรมที่บงัคบัใหน้กัศึกษาทุกคนตอ้งเขา้ร่วมเพื่อเสนอผลงาน และส่งงานตามที่

ก  าหนดไวใ้นแผนกิจกรรมการศึกษาและแนวการศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริมความรู ้สรา้ง

ความเขา้ใจอนัดต่ีอกนั 

 ส าหรบัชดุวชิาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการจดัการทางการเงนิ ก าหนดใหม้กีารสมัมนา ดงัน้ี 

 ครัง้ที่ 1  วนัที ่ 10 - 11  ตลุาคม  2558  สมัมนาหน่วยที ่1-7  และส่งงานชิ้นที ่1 

 ครัง้ที่ 2  วนัที ่ 21 - 22  พฤศจกิายน  2558  สมัมนาหน่วยที่ 8-15 และน าเสนอผลงานชิ้นที ่2 

           (ดูตารางกจิกรรมสมัมนาเสรมิ) 
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5.  การประเมินผลการศึกษา 

 การประเมนิผลชุดวชิาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการจดัการทางการเงนิ ประเมนิจากผลงานและการเขา้

ร่วมการสมัมนารอ้ยละ 40  และประเมนิจากการสอบประจ าภาครอ้ยละ 60 

 5.1  ประเมนิจากผลงานและการเขา้ร่วมสมัมนารอ้ยละ 40  จดัแบง่ ดงัน้ี 

 

  1) ประเมนิจากผลงานรอ้ยละ 30 โดยพจิารณาถงึ 

   - ความสมบูรณแ์ละความถกูตอ้งของเน้ือหาสาระของรายงาน 

   - การน าหลกัการและทฤษฎมีาใชอ้ย่างเหมาะสม 

                     - การแสดงความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์ไมล่อกเลยีนแบบผูอ้ื่น 

                     - ความชดัเจนของการเขยีนรายงาน ไดแ้ก่ การเสนอเรื่อง การใชภ้าษา การใช ้

                             แผนภมูแิละภาพประกอบเพือ่ใหเ้ขา้ใจงา่ย 

      - ความเหมาะสมของรูปแบบรายงานไดแ้ก่ การจดัรูปแบบรายงาน การจดัเคา้  

          โครงเรื่อง การอา้งองิ 

     2) ประเมนิจากการเขา้ร่วมสมัมนา รอ้ยละ 10 โดยค านึงถงึ 

                      - ความชดัเจนของการน าเสนอรายงานและตอบขอ้ซกัถาม 

          - การมสี่วนร่วมเสนอความคิดเหน็และวพิากษว์จิารณผ์ลงานที่มผูีเ้สนอ 

 5.2  ประเมนิจากการสอบประจ าภาค  1/2558  รอ้ยละ 60 การประเมนิผลจากการสอบไลเ่ป็นขอ้สอบ

อตันยั โดยใชเ้วลาในการสอบ 3 ช ัว่โมง 
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ตารางการสมัมนาเสรมิชดุวชิาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการจดัการทางการเงนิ 

ภาคการศึกษาที่  1/2558 

 

คร ัง้ที่ 
         เวลา 

วนั 
09.00-09.30 09.30-10.30 พกั 10.45-12.00 พกั 13.00-13.30 13.30-15.30 15.30-16.00 

1 10 ต.ค. 

2558 

ปฐมนิเทศชดุวชิา 

ประเมนิก่อน 

สมัมนา 

นกัศึกษา 

อาจารย ์

สมัพนัธ ์

 สรุปสาระส าคญั 

หน่วยที ่1-7 

 

 สรุปสาระส าคญัหน่วยที ่1-7 

(ต่อ) 

 11 ต.ค.  

2558 

สรุปสาระส าคญัหน่วยที ่1-7 

(ต่อ) 

 สรุปสาระส าคญั 

หน่วยที ่1-7 

(ต่อ) 

 สรุปสาระส าคญัหน่วยที ่1-7 

(ต่อ) 

- สรุปประเดน็การ

การสมัมนาเสริม

ครัง้ที ่1 

- ประเมนิหลงั 

สมัมนา 

- แนะน างานที ่

ก าหนดใหท้  า 

ชิ้นที ่2 

 

2 21 พ.ย. 

2558 

ประเมนิก่อน

สมัมนา 

นกัศึกษา 

อาจารย ์

สมัพนัธ ์

 สรุปสาระส าคญั 

หน่วยที ่8-15 และ 

น าเสนอประเดน็เพือ่ 

อภปิราย 

 สรุปสาระส าคญัหน่วยที ่8-15 และ 

น าเสนอประเดน็เพือ่การอภปิราย 

(ต่อ) 

 22 พ.ย.  

2558 

สรุปสาระส าคญัหน่วยที ่8-15 

และน าเสนอประเดน็เพือ่การ 

อภปิราย (ต่อ) 

 เสนอผลงาน 

ชิ้นที ่2 และ 

อภปิราย 

 เสนอผลงานชิ้นที ่2 และ

อภปิราย (ต่อ) 

- สรุปประเดน็ 

การสมัมนา 

- ประเมนิหลงั 

สมัมนา  

 

หมายเหต ุ (1)  นกัศึกษา - อาจารยส์มัพนัธเ์ป็นการใหค้วามกระจ่างแก่นกัศึกษาเกี่ยวกบัวธิีการเรียน การใหค้วามรู ้

เพิ่มเติมจากสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นการน าอภิปราย ใหแ้นวคิด หลกัการและทฤษฎตีามวตัถปุระสงคข์องชุดวชิาและตอบขอ้ขอ้งใจ

เกี่ยวกบัการเรยีนและการสรา้งแรงจูงใจใหก้บันกัศึกษา 

   (2)  กจิกรรมและก าหนดเวลาในตารางนี้  อาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 
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ตารางการศึกษาประจ าสปัดาห ์

ชดุวชิาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการจดัการทางการเงนิ 

ภาคการศึกษาที่ 1/2558 

15 กนัยายน 2558 – 20 มกราคม 2559 

 

สปัดาห/์วนัที่ ช่ือหน่วย กจิกรรมการศึกษา 

1 หน่วยที ่1 แนวคิดเกี่ยวกบั

เศรษฐศาสตรก์ารเงนิกบัการจดัการ

ทางการเงนิ 

1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนในแนวการ  

   ศึกษาหน่วยที ่1 

2. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที ่1 

3. ท ากจิกรรมตามทีก่  าหนดในแนวการศึกษา 

4. ประเมนิผลหลงัเรยีน 

5. ตรวจแนวตอบกจิกรรม 

2 หน่วยที ่2 ระบบการเงนิ  ตลาด

การเงนิ   และประสทิธภิาพของตลาด 

1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนในแนวการ 

   ศึกษา หน่วยที ่2 

2. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที ่2 

3. ท ากจิกรรมตามทีก่  าหนดในแนวการศึกษา 

4. ประเมนิผลหลงัเรยีน 

5. ตรวจแนวตอบกจิกรรม   

3 หน่วยที ่3 สถาบนัการเงนิและการ

ธนาคาร 

1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนในแนว 

   การศึกษา หน่วย 3 

2. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที ่3 

3. ท ากจิกรรมตามทีก่  าหนดในแนวการศึกษา 

4. ประเมนิผลหลงัเรยีน 

5. ตรวจแนวตอบกจิกรรม    

4 หน่วยที ่4 ธนาคารกลางและนโยบาย

การเงนิ 

1.ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนในแนวการ 

  ศึกษาหน่วยที่ 4 

2. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที ่4 

3. ท ากจิกรรมตามทีก่  าหนดในแนวการศึกษา 

4. ประเมนิผลหลงัเรยีน 

5. ตรวจแนวตอบกจิกรรม 
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สปัดาห/์วนัที่ ช่ือหน่วย กจิกรรมการศึกษา 

5 หน่วยที ่5 ตลาดเงนิตราต่างประเทศ 

และระบบการเงนิระหว่างประเทศ 

1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนในแนว 

   การศึกษา หน่วยที ่5 

2. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที ่5 

3. ท ากจิกรรมตามทีก่  าหนดในแนวการศึกษา 

4. ประเมนิผลหลงัเรยีน 

5. ตรวจแนวตอบกจิกรรม 

6 หน่วยที ่6 อปุทานของเงนิและอุปสงค์

การถอืเงนิ 

1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนในแนวการ 

   ศึกษา หน่วยที ่6 

2. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที ่6 

3. ท ากจิกรรมตามทีก่  าหนดในแนวการศึกษา 

4. ประเมนิผลหลงัเรยีน 

5. ตรวจแนวตอบกจิกรรม 

7 หน่วยที ่7 ทฤษฎอีตัราดอกเบี้ยและ

โครงสรา้งอตัราดอกเบี้ย 

1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนในแนว 

   การศึกษา หน่วยที ่7 

2. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที ่7 

3. ท ากจิกรรมตามทีก่  าหนดในแนวการศึกษา 

4. ประเมนิผลหลงัเรยีน 

5. ตรวจแนวตอบกจิกรรม 

6. เตรียมน าเสนอผลงานชิ้นที ่1 

   ในการสมัมนาเสรมิคร ัง้ที ่1 

8 หน่วยที ่8 ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์

การเงนิในระบบเศรษฐกจิปิด 

1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนใน 

   แนวการศึกษาหน่วยที ่8 

2. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที ่8 

3. ท ากจิกรรมตามทีก่  าหนดในแนวการศึกษา 

4. ประเมนิผลหลงัเรยีน 

5. ตรวจแนวตอบกจิกรรม 
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สปัดาห/์วนัที่ ช่ือหน่วย กจิกรรมการศึกษา 

9 หน่วยที ่9 ทฤษฎเีศรษฐศาสตรก์ารเงนิใน

ระบบเศรษฐกจิเปิด 

1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนในแนว 

   การศึกษาหน่วยที ่9 

2. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที ่9 

3. ท ากจิกรรมตามทีก่  าหนดในแนวการศึกษา 

4. ประเมนิผลหลงัเรยีน 

5. ตรวจแนวตอบกจิกรรม 

10 หน่วยที ่10 การพยากรณ ์ การวางแผน

ทางการเงนิ  และการบรหิารความเสีย่ง

ทางการเงนิขององคก์ร 

1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนในแนว 

   การศึกษาหน่วยที ่10 

2. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที ่10 

3. ท ากจิกรรมตามทีก่  าหนดในแนวการศึกษา 

4. ประเมนิผลหลงัเรยีน 

5. ตรวจแนวตอบกจิกรรม 

11 หน่วยที ่11 อตัราผลตอบแทน ความ

เสีย่ง และแนวคิดมลูค่าตราสารทาง

การเงนิ 

1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนในแนว 

   การศึกษาหน่วยที ่11 

2. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที ่11 

3. ท ากจิกรรมตามทีก่  าหนดในแนวการศึกษา 

4. ประเมนิผลหลงัเรยีน 

5. ตรวจแนวตอบกจิกรรม 

12 หน่วยที ่12 การจดัการสนิทรพัย ์ 1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนในแนว 

   การศึกษาหน่วยที ่12 

2. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที ่12 

3. ท ากจิกรรมตามทีก่  าหนดในแนวการศึกษา 

4. ประเมนิผลหลงัเรยีน 

5. ตรวจแนวตอบกจิกรรม 

13 หน่วยที ่13 การจดัหาเงนิทนุของธุรกจิ 1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนในแนว 

   การศึกษาหน่วยที ่13 

2. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที ่13 

3. ท ากจิกรรมตามทีก่  าหนดในแนวการศึกษา 

4. ประเมนิผลหลงัเรยีน 

5. ตรวจแนวตอบกจิกรรม 
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สปัดาห/์วนัที่ ช่ือหน่วย กจิกรรมการศึกษา 

14 หน่วยที ่14 การจดัการการลงทุนในกลุม่

หลกัทรพัย ์

1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนในแนว 

   การศึกษาหน่วยที ่14 

2. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที ่14 

3. ท ากจิกรรมตามทีก่  าหนดในแนวการศึกษา 

4. ประเมนิผลหลงัเรยีน 

5. ตรวจแนวตอบกจิกรรม 

15 หน่วยที ่15 กรณีศึกษาการจดัการการเงนิ

และองคก์รในสภาวะโลกาภวิตัน ์

1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนในแนว 

   การศึกษาหน่วยที ่15 

2. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที ่15 

3. ท ากจิกรรมตามทีก่  าหนดในแนวการศึกษา 

4. ประเมนิผลหลงัเรยีน 

5. ตรวจแนวตอบกจิกรรม 

6. เตรียมน าเสนอผลงานชิ้นที ่2 ในการสมัมนา 

    เสรมิคร ัง้ที ่2 

 

หมายเหตุ ตารางน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอแนะ นกัศึกษาอาจปรบัตารางไดต้ามความเหมาะสมโดยยดึการ

สมัมนาเสรมิเป็นหลกั 
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แบบฟอรม์ปกรายงาน 

 

รายงานการสมัมนาเสรมิ 

                                                                  

ชดุวชิาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการจดัการทางการเงนิ  (ครัง้ที ่….) 

 

เรื่อง 

 

 

                        

 

จดัท าโดย 

 

  ชื่อ – สกลุ …………………………………………………………….. 

  เลขประจ าตวั …………………………………………………………. 

 

     

              

 

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 สถานที่สมัมนาเสรมิ …………………………………………………… 

 ระหว่างวนัที ่……..เดอืน …………………….. พ.ศ. …………………. 

ภาคการศึกษาที ่1/2558 

 

 

 

  

 


