
แบบฟอรม์การเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู ้ด้านเทคนิคการเรียนการสอน 

  

 

1. ช่ือ -สกุล ผู้เล่าเร่ือง      อาจารย ์วฒันา   ศรีถาวร                      คณะบญัชี 

2 . ช่ือ -สกุล ผู้บันทึก      ผศ.ดร.น่ิมนวล วิเศษสรรพ ์             คณะบญัชี  

 

3 . บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เล่าเร่ือง 

 

 ผูรั้บผิดชอบรายวิชาการอาํนวยการทางการเงิน ACC 457 

 

4 .  เร่ืองที่เล่า    

 การนาํ Fin Tech มาใชใ้นการสอนวิชา การอาํนวยการทางการเงิน หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต คณะบญัชี 

 

5 .  ความเป็นมาของเร่ืองที่เล่า  

 ปัจจุบนัเทคโนโลยีทางการเงิน (Fin-Tech) กลายเป็นเร่ืองท่ีหลายคนจบัตามองกนัอย่างมาก ดว้ยความสามารถท่ีหลากหลาย และ

กาํลงัสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อวงการเงินทัว่โลกแบบกา้วกระโดด ไม่เวน้แมแ้ต่ประเทศไทยท่ี Fin-Tech เร่ิมเขา้มามีบทบาทอยา่งเห็นไดช้ดั 

ดังนั้น คณะบญัชี มหาวิทยาลยัรังสิต จึงได้มีการปรับการเรียนการสอนให้ทนัสมยักับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงิน ด้วย

แผนการปรับปรุงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  โดยการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดทกัษะดิจิทลั เพ่ือให้

บณัฑิตในหลกัสูตรบญัชีมีความรู้ ความสามรถ  สามารถปรับตวัในทาํงาน และเปิดใจสําหรับการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆอยู่เสมอ ดงันั้นเพ่ือสนอง

นโยบายการแจก iPad ให้นักศึกษาไดใ้ชใ้นการจดัการเรียนการสอนอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงไดม้ีการสร้างรายวิชาท่ีเป็นอตัลกัษณ์

ของคณะบญัชีให้เกิดขึ้นผ่านการเรียนรู้จาก Application Finansia HERO เพราะ “HERO” Stock Learning เป็นหลกัสูตรท่ีให้ความรู้เก่ียวกบั

การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์การใชร้ะบบซ้ือขายหลกัทรัพยอ์อนไลน์ (Online Trading Platform) ท่ีนาํมาประยกุต์ใชใ้นการวางแผนการ

ลงทุนของตนเองหรือองค์กร และช่วยให้การตดัสินใจลงทุนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซ่ึงสามารถบูรณาการเขา้รายวิชาการอาํนวยการทาง

การเงิน ของคณะบญัชี มหาวิทยาลยัรังสิต ไดอ้ย่างเหมาะสม โดยการประยุกต์ Work integrated learning  ในกระบวนการเรียนการสอนท่ี

เป็นการผสมผสานภาคทฤษฎีกบัภาคปฏิบติั โดยวิทยากรทางดา้นวิชาการ และทีมงานมืออาชีพท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจ

หลกัทรัพยม์ากกว่า 10 ปี 

 
6 . วิธีการ /ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ทําให้งานนั้นประสบความสําเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ใช้ ผู้มีส่วนร่วม อุปสรรคหรือปัญหาในการ

ทํางาน และแนวทางการแก้ไข 

1.  คณะบญัชีมหาวิทยาลยัจดัประชุมภายในคณะเพ่ือปรับปรุงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 

2.  คณะบญัชีจดัประชุมร่วมกบับริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั )มหาชน(  เพ่ือออกแบบรูปแบบการสอนสําหรับรายวิชา 

ACC 457 การอาํนวยการทางการเงิน โดยรายวิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อนคือ วิชา ACC 251 การบญัชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting 1) 

และ วิชา ACC 252 การบญัชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting 2) สอนโดยอาจารยค์ณะบญัชีจาํนวน 30 ชั่วโมงและสอนโดยบริษัท

หลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 15 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 45 ชัว่โมง 

3.  ประชุมกับ อ .ผูร่้วมสอนเพ่ือจดัทาํ Course Syllabus โดยออกแบบโดยคณะบญัชี มหาวิทยาลยัรังสิตร่วมบริษทัหลกัทรัพย ์

ฟินันเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) จากนั้นเจา้ของรายวิชาหรือ owner ทาํการเชิญ อ .ผูร่้วมสอนหรือ contributor ร่วมสอนโดยทั้งหมดมาแบ่ง

เน้ือหาในการสอน 

 4. ทาํการแบ่งเน้ือหาท่ีจะสอนออกเป็น 5 หลกัสูตร ดงัน้ี 

  4.1 หลกัสูตรการอาํนวยการทางการเงิน (30 ชัว่โมง) สอนโดยอาจารยป์ระจาํคณะบญัชี 

  4.2 หลกัสูตรการเรียนการสอนโปรแกรม Finansia HERO (6 ชัว่โมง) สอนโดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ 

  4.3 หลกัสูตร Technical Analysis (3 ชัว่โมง) สอนโดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ 

  4.4 หลกัสูตร Derivatives (3 ชัว่โมง) สอนโดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ 

  4.5 หลกัสูตรระบบซ้ือขายจาํลอง (3 ชัว่โมง) สอนโดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ 

 5.  การประยกุตใ์ช ้application ในการจดัการเรียนการสอน 

 

https://money.kapook.com/view190353.html
https://www.fnsyrus.com/
https://www.fnsyrus.com/
https://www.fnsyrus.com/
https://www.fnsyrus.com/


 
 

 
Rangsit Learning Management System 

 
5.1 ใชใ้นการจดัเก็บไฟล์เอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นส่ือการสอนต่างๆ เช่น Power Point  

เอกสารสําหรับการสอน ตลอดจนบทความ หรือ VDO ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งใช้สําหรับการสอบกลางภาคเพ่ือทาํารเก็บคะแนนจาํนวน 30 

คะแนน 

 

Application Finansia HERO 

 

 5.2 เป็น application ท่ีใชใ้นการลงทุนมาระดบัหน่ึง มีความคุน้เคยกบัขอ้มูลในระบบซ้ือขายเป็นอยา่งดีและตอ้งการขอ้มูล

ประกอบการตดัสินใจหลากหลาย โดยมีส่วนประกอบ ดงัน้ี 

  5.2.1 วินโดวส์รวมขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ 

o Favorite – สาํหรับใส่ช่ือหุ้นท่ีสนใจ 

o Portfolio – ดูหุ้นในพอร์ต พร้อมทั้ง Realized/Unrealized Gain/Loss 

o Chart – กราฟเทคนิค 

o Most Active – ขอ้มูลหุ้นท่ีมีปริมาณการซ้ือ /ขายมากท่ีสุดของวนั  

o Top Gain/Loss – ขอ้มูลเรียงตามลาํดบัการขึ้น /ลงของราคาหุ้นภายในวนั  

o Trading Summary – รายงานสรุปการซ้ือ /ขายประจาํ วนั รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

  5.2.2 Transaction by Time – ขอ้มูล Bid/Offer พร้อมการใส่เขา้ /ถอนออก แบบ Real-time ของหุ้นท่ีสนใจ 

  5.2.3 Top Projected – ขอ้มูลหุ้นท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของราคาท่ีคาดว่าจะเปิด /ปิด เทียบกบัราคาปิดเมื่อวาน  

  5.2.4 Price Movement – ขอ้มูลการเปลีย่นแปลงราคาหุ้นแบบ Real-time 

  5.2.5 Ticker – ขอ้มูลการซ้ือ /ขายท่ี Matched แลว้ของหุ้นทุกตวั แบบ Real-time 

  5.2.6 Stock Quote – ขอ้มลูแสดง 5 Bid / 5 Offer พร้อม Volume แบบ Real-time 

  5.2.7 Stock Ticker – ขอ้มูลการซ้ือ /ขายท่ี Matched แลว้ เฉพาะหุ้นสนใจแบบ Real-time 

  5.2.8 Technical Chart – กราฟเทคนิค 

  5.2.9 Order Tool bar – เมนูส่งคาํสังดา้นล่างของจอ ท่ีใชเ้พ่ือการส่งคาํสั่งและแสดงรายการคาํสั่งท่ีส่งแลว้ 

  5.2.10 Mini Order – ส่งคาํสั่งเป็นจาํนวนเงินท่ีตอ้งการสั่งซ้ือ หรือ %ของวงเงิน และร ะบบจะแปลงกลบัมาเป็น

จาํนวนหุ้นให้อตัโนมติั หรือสามารถซ้ือตามจาํนวนวงเงินท่ีมีอยู่ 

http://lms.rsu.ac.th/
http://lms.rsu.ac.th/


 
 

นอกจากนั้นยงัใชเ้ป็นโปรแกรมสําหรับทดสอบนกัศึกษา ในการตดัสินใจการลงทุนระบบเทรดจาํลองในตลาดหลกัทรัพยโ์ดยใช้

ขอ้มูลบนระบบเทรดจริงแต่ใชเ้ป็นเงินจาํลอง เพ่ือให้นักศึกษาไดท้ดลองใชแ้ละศึกษาการลงทุนให้เหมาะสมซ่ึงสามารถนาํมาประยุกต์ใน

การจดัสอบไดจ้ริงสาํหรับการจดัสอบในปลายภาคเรียน 

6. เทคนิคหรือกลยุทธ์ท่ีทาํให้เกิดความสําเร็จ คือ พยายามให้นักศึกษาได้การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ การลองผิดลองถูก สามารถ

ประยุกต์ใช ้application มาทาํให้รายวิชาในมีความน่าสนใจย่ิงขึ้น และเม่ือเรียนจบสามารถเป็นช่องทางในการสร้างไดห้รือการลงทุนให้

เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาํวนั 

7.  ผูท่ี้มีส่วนร่วมทาํให้เกิดความสําเร็จ และบทบาทของบุคคลนั้น )ท่ีไม่ใช่ผูเ้ล่า(  เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของอาจารย์

ภายในคณะบญัชี ท่ีร่วมสอนจาํนวน 5 ท่านและท่านวิทยากรจาํนวน 5 ท่าน เพ่ือให้เน้ือหารายวิชามีครบถว้นสมบูรณ์  

 

7. ผลลัพธ์หรือความสําเร็จที่เกิดขึน้ และส่ิงที่ผู้เล่าเร่ืองที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าว 

 การออกแบบรายวิชาโดย Application Finansia HERO ในการเรียนการสอนเร่ิมจัดทาํคร้ังแรกในปีการศึกษา 1/2562 ได้แก่

รายวิชา ACC457 การอาํนวยการทางการเงิน ได้มีนักศึกษาให้ความสนใจในการลงทะเบียนทั้งส้ินจาํนวน 34 คน ซ่ึงทาํให้อาจารยแ์ละ

นักศึกษาสามารถมีความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้น สําหรับความสําเร็จท่ีเกิดขึ้นคือ นักศึกษามีความรู้พึงพอใจสาํหรับการเรียนเป็นอย่างมากเห็นไดจ้าก

ผลคะแนนประเมินการสอนโดยเฉลี่ย เท่ากบั 4.64  ซ่ึงทาํให้ในปีการศึกษา 2/2562 ทางหลกัสูตรไดจ้ดัให้มีการเปิดรายวิชา ACC457 การ

อาํนวยการทางการเงิน เป็นคร้ังท่ี 2 โดยมีนกัศึกษาลงทะเบียนทั้งส้ินจาํนวน 66 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 94 จากปีการศึกษา 1/2562 ซ่ึงต่อไปอาจมี

การศึกษาและนาํ application ท่ีช่วยในการจดัการเรียนการสอนมาใช้เพ่ิมเติม โดยอาจปรับขอ้สอบและเน้ือหาในระบบ LMS ให้มีความ

หลากหลายและทันสมยัมากย่ิงขึ้น ทั้ งน้ีเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ นํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือให้ประสิทธิภาพ เป็น

ประโยชน์ต่อนักศึกษาสําหรับการลงทุนในยุคดิจิทลั ในการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการใชข้อ้มูลเชิงปริมาณเพ่ือตดัสินใจในการลงทุน 

ด้านการจัดหาเงินทุนของกิจการ ด้วยหลักการท่ีถูกตอ้ง รวมถึงความสําเร็จในการฝึกหัดการใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีทางการเงิน            

(Fin-tech) ในการตดัสินใจวางแผนการลงทุนผา่นช่องทางออนไลน์ 

 

  
 


