รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
รหัสวิชา 3632103 ชื่อรายวิชา การเงินธุรกิจ
ตอนเรียน I1
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สาขาวิชาธุรกิจระหว่ างประเทศ
อาจารย์ ผ้ ูสอน
ร.ต.ท.หญิง ดร.เตือนใจ แสงทอง
อาจารย์ ผ้ ูประสานงานรายวิชา
นางอังคณา โสภารัตนกุล
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คานา
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ในการจัดทา มคอ.3 ในครัง้ นี ้เป็ นส่วนหนึ่งของวิชา 3632103การเงินธุรกิจ (Business
Finance) เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนศึกษาเป้าหมาย หน้ าที่และจริ ยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์ งบ
การเงิน การวางแผนและพยากรณ์ ทางการเงิน มูลค่าเงินตามกาลเวลา การจัดการเงินทุน
หมุนเวียน การจัดการเงินสด การบริ หารลูกหนี ้การค้ า การบริ หารสินค้ าคงเหลือ งบประมาณ
เงินทุน แหล่งเงินทุน ต้ นทุนเงินทุน โครงสร้ างของเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผู้ สอนควรได้ ศึ ก ษารายละเอี ย ดแต่ ล ะหั ว ข้ อ เพิ่ ม เติ ม อี ก และหวั ง ว่ า เอกสาร
ประกอบการสอนนี ้จะมีประโยชน์และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี ้ด้ วย
ผู้จดั ทา

สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หน้ า
ข้ อมูลทั่วไป
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หมวด 2

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
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หมวด 3

ลักษณะและการดาเนินการ
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หมวด 4

การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา

6

หมวด 5

แผนการสอนและการประเมินผล
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ทรั พยากรประกอบการเรียนการสอน
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การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3632103 การเงินธุรกิจ
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2. จานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ ร.ต.ท.หญิง ดร.เตือนใจ แสงทอง
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2558 / ชันปี
้ ที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง้ ล่ าสุด
6 มกราคม 2558

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ นกั ศึกษาทราบถึงเป้าหมาย หน้ าที่และจริยธรรมทางการเงิน
2. เพื่อให้ นกั ศึกษาทราบถึงหลักการเบื ้องต้ นในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ
3. เพื่อให้ นกั ศึกษาทราบถึงการจัดหาเงินทุนมาเพื่อใช้ ในการดาเนินการของธุรกิจ
4. เพื่อให้ นกั ศึกษาทราบถึงเทคนิควิธีการวางแผนและการควบคุมทางการเงินของ
ธุรกิจ
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2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
1. เพื่อให้ นกั ศึกษามีฐานความรู้ที่เป็ นรูปธรรมในการศึกษาวิชาการเงินธุรกิจ
2. เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ในศาสตร์ ทางด้ านการเงินเพิม่ มากขึ ้น
3. เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ ที่ได้ นาใช้ ในการวางแผนการจัดหาเงินทุน
และการจัดสรรเงินทุนของธุรกิจ
4. เพื่อให้ นกั ศึกษานาความรู้ที่ได้ มาใช้ ในการวางแผนและการควบคุมทางการเงินของ
กิจการ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
เป้าหมาย หน้ าที่และจริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและ
พยากรณ์ทางการเงิน มูลค่าเงินตามกาลเวลา การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการเงินสด
การบริหารลูกหนี ้การค้ า การบริหารสินค้ าคงเหลือ งบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุน ต้ นทุน
เงินทุน โครงสร้ างของเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
Goal, and financial ethics, financial analysis, planning and forecasting in
finance, the time value of money, working capital management, cash
management, account receivable management , inventory management, capital
budgeting, source of funds, cost of capital, capital structure, dividend policy.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก

45 ช.ม.
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริม

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
สอนเสริมตามความ
ไม่มีการฝึ ก
ต้ องการของ
ปฏิบตั ิงานภาคสนาม
นักศึกษาเฉพาะราย

การศึกษาด้ วย
ตนเอง
6 ช.ม. ต่อสัปดาห์
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3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้ องการ 1
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรี ยบผู้อื่น มี ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้ อม
(2) มี ค วามพอเพี ย งเป็ นหลั ก ในการด าเนิ น ชี วิ ต โดยยึ ด แนวคิ ด ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้ างภูมิค้ ุมกัน
(3) มีวินยั เคารพและปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และข้ อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม
(4) มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในหลัก จริ ย ธรรม คุณ ธรรมที่ มี ความส าคัญ ทางธุ ร กิ จ
สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. มอบหมายงานให้ กบั นักศึกษาเป็ นรายบุคคล/เป็ นกลุ่ม
3. มอบหมายให้ นกั ศึกษาจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายพร้ อมทังสรุ
้ ปผลการใช้ จ่ายและ
วางแผนการใช้ จ่ายในเดือนถัดไป
4. อาจารย์ผ้ สู อนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้ าไปในเนื ้อหาวิชา
6
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1.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตจากการเข้ าเรี ยนและการส่งงานตรงต่อเวลา
2. สังเกตจากการเข้ าร่วมกิจกรรม/การมีส่วนร่วมของนักศึกษา
3. ประเมินจากการทากิจกรรมของนักศึกษาโดยการสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก
4. ประเมินจากงานที่ทาส่งในแต่ละครัง้ ว่ามีการลอกกันหรื อไม่
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
(1) มีความรู้ และความเข้ าใจในสาระสาคัญของแนวคิด ทฤษฎี หลักการ
และกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจระหว่ างประเทศ
(2) มีความรู้และความเข้ าใจในองค์ความรู้ อื่นๆที่เกี่ยวข้ อง โดยสามารถบูรณาการและ
นามาประยุกต์ใช้ ได้ อย่างเหมาะสม
(3) มีค วามรู้ เกี่ยวกับ ความก้ า วหน้ า ทางวิชาการและวิช าชีพด้ านธุร กิจ ระหว่า ง
ประเทศ รวมทั ้งมีความเข้ าใจในผลกระทบในสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและ
สังคมโลกอย่างเท่าทัน
2.2 วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. มอบหมายให้ นกั ศึกษาตอบคาถามท้ ายบทเรี ยน
3. ทากิจกรรมในชันเรี
้ ยน
2.3 วิธีการประเมินผล
1. การสังเกตจากงานที่ทา
2. การทดสอบย่อยในทุกคาบการเรี ยน
3. การสอบระหว่างภาค
4. การสอบปลายภาค
5. รายงาน
7
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3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถสืบค้ น แสวงหาความรู้และประเมินข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ด้วยตนเอง เพื่อการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและธุรกิจ
(2) มี ค วามคิ ด คิ ด อย่ า งสร้ างสรรค์ อย่ า งมี วิ จ ารณญาณและเป็ นระบบ
สามารถบูรณาการความรู้ จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์ เพื่อใช้ ในการ
แก้ ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ ท่ วั ไปได้ อย่ างเหมาะสม
(3) สามารถคิด ค้ น วางแผน วิเ คราะห์ท างเลือ กและผลกระทบจากทางเลือ ก
อย่างรอบด้ านมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้ องกับสถานการณ์
ทางธุรกิจ ทาให้ เกิดการได้ เปรี ยบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
3.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ นกั ศึกษาทารายงานที่เกี่ยวกับการใช้ ความรู้ในวิชาการเงินธุรกิจและ
นาเสนอผลงานในรูปของการอภิปรายกลุ่มหรื องานเดี่ยว เช่นการมอบหมายให้ นกั ศึกษา
จัดทาการวิเคราะห์ทางการเงินของกิจการที่กลุ่มตนเองเลือกพร้ อมทังน
้ าเสนอเป็ นรูปเล่ม
รายงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
การนาเสนอในรูปแบบรายงานพร้ อมทังสอบสั
้
มภาษณ์เป็ นรายบุคคลเกี่ยวกับงานที่
ตนเองรับผิดชอบ

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถปฏิบัติและรั บผิด ชอบงานที่ได้ รับมอบหมายทัง้ ในฐานะผู้ นา
และผู้ตามได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ในการแก้ ไขสถานการณ์ ทงของตนเองและส่
ั้
วนรวม
พร้ อมทังช่
้ วยเหลือและอานวยความสะดวกด้ านต่างๆ
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(3) มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ ากับวัฒนธรรม
องค์การและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี
4.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายให้ ทารายงาน/โครงงานร่วมกันเป็ นกลุ่มโดยเน้ นความรู้ ที่เรี ยนในวิชากับ
ปั ญหาที่กาหนด
2. แทรกประสบการณ์จริงของอาจารย์ในระหว่างการสอน โดยผ่านการเล่าเรื่ องต่าง ๆ
ร่วมพูดคุยกับนักศึกษาถึงความจาเป็ นในวิชาที่เรี ยน
4.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมจากการทางานร่วมกัน
2. สังเกตจากพฤติกรรมการตอบคาถาม การปฏิสมั พันธ์ในชันเรี
้ ยน การเป็ นผู้นาใน
การทางาน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ต้ องพัฒนา
(1) สามารถประยุกต์ ใช้ หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์ เชิงปริ มาณในการ
วิเคราะห์ และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
(2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพทังการ
้
พูดและการเขียน และมีรูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
(3) สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและสื่ อ เพื่ อ การสื่ อ สาร ค้ นคว้ า
ประมวลผลและสนับสนุนการดาเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้ อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงานให้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจาก Website สื่อการสอนอื่น ๆ เช่น Elearning และทารายงานโดยเน้ นการนาตัวเลข หรื อมี สถิ ติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้ อมูลที่
น่าเชื่อถือ
2. นาเสนอโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
9

มคอ. 3

การนาเสนอเป็ นรู ปเล่มรายงานและการนาเสนอในชันเรี
้ ยน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

1.

บทที่ 1 ความรู้เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับ
การเงินธุรกิจ
1.1 ความหมายของการเงินธุรกิจ
1.2 โอกาสในการประกอบอาชีพ
ทางด้ านการเงิน
1.3 รูปแบบองค์กรธุรกิจ
1.4 หน้ าที่และบทบาทของผู้จดั การ
การเงิน
1.5 เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ
1.6 แนวโน้ มทิศทางด้ านการเงินธุรกิจ
ในปั จจุบนั

สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง
3

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

1.ข้ อตกลงเบื อ้ งต้ นเกี่ ย วกั บ ร.ต.ท.หญิง ดร.
กฎระเบียบในการเรี ยนการสอน เตือนใจ แสงทอง
และเกณฑ์การให้ คะแนน
2.แนะน าวิ ธี ก ารเรี ย นการสอน
และ อธิ บาย เ นื อ้ หารา ยวิ ช า
จุ ด ประสงค์ แ ละเป้ าหมายของ
รายวิ ช า เกณฑ์ ก ารวัด ผลและ
ประเมินผล แนะนาหนังสือเรี ยน
และ เวปไซด์ เพิ่มเติม
3.บรรยายโดยให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ น
ร่ วมในการอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวข้ องกับสาระการเรี ยนรู้
4.ให้ นกั ศึกษาจัดทาบัญชีรับ-จ่าย
ส่ว นบุ ค คลโดยมี ก ารจดบัน ทึ ก
เป็ นระยะเวลา 3 เดือน

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

10

มคอ. 3
2.

บทที่ 2 การวิเคราะห์ งบการเงิน
1.1 งบการเงิน
1.2 ส่วนประกอบของงบการเงิน

3

1.บรรยายโดยให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ น ร.ต.ท.หญิง ดร.
ร่ วมในการอภิปรายในประเด็นที่ เตือนใจ แสงทอง
เกี่ยวข้ องกับสาระการเรี ยนรู้
2.มอบหมายงานให้ นกั ศึกษาทา
แบบฝึ กหั ด ท้ ายบทพร้ อมทั ง้
ก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาส่ ง งานใน
อาทิตย์ถดั ไป

3.

บทที่ 2 การวิเคราะห์ งบการเงิน
(ต่ อ)
1.3 การวิเคราะห์งบการเงิน
1.4 หลักการวิเคราะห์อตั ราส่วนทาง
การเงิน

3

1.บรรยายโดยให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ น ร.ต.ท.หญิง ดร.
ร่ วมในการอภิปรายในประเด็นที่ เตือนใจ แสงทอง
เกี่ยวข้ องกับสาระการเรี ยนรู้
2.มอบหมายงานให้ นกั ศึกษาทา
การวิเคราะห์การเงินของบริ ษัทที่
ตนเองสนใจโดยแบ่งกลุม่ กลุม่ ละ
2-3คน
3.มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาท า
แบบฝึ กหัด ท้ า ยบทพร้ อมส่ง ให้
อาทิตย์ถดั ไป

4.

บทที่ 2 การวิเคราะห์ งบการเงิน
(ต่ อ)
1.3การวิเคราะห์ งบการเงิน
1.4หลักการวิเคราะห์ อัตราส่ วนทาง
การเงิน

3

1.บรรยายโดยให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ น ร.ต.ท.หญิง ดร.
ร่ วมในการอภิปรายในประเด็นที่ เตือนใจ แสงทอง
เกี่ยวข้ องกับสาระการเรี ยนรู้
2.มอบหมายงานให้ นกั ศึกษาทา
การวิเคราะห์การเงินของบริ ษัทที่
ตนเองสนใจโดยแบ่งกลุม่ กลุม่ ละ
2-3คน
3.มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาท า
แบบฝึ กหัด ท้ า ยบทพร้ อมส่ง ให้
อาทิตย์ถดั ไป

สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

11

มคอ. 3
5.

บทที่ 3การวางแผนและการ
พยากรณ์ ทางการเงิน
1.1การพยากรณ์ทางการเงิน
1.2งบประมาณทางการเงิน

3

1.บรรยายโดยให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีส่วน ร.ต.ท.หญิง ดร.
ร่ วมในการอภิปรายในประเด็นที่ เตือนใจ แสงทอง
เกี่ยวข้ องกับสาระการเรี ยนรู้
2.มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาท า
แบบฝึ กหัด ท้ า ยบทพร้ อมส่ง ให้
อาทิตย์ถดั ไป

6.

บทที่ 4 การบริหารเงินทุน
หมุนเวียน
1.1 ความหมายของเงินทุนหมุนเวียน
1.2 ความสัมพันธ์ของเงินทุนหมุนเวียน
สภาพคล่องความเสีย่ ง และ กาไร
1.3 ลั ก ษ ณะ ข อ ง ผู้ บริ หา รเ งิ นทุ น
หมุนเวียน
1.4 ปั จจั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความ
ต้ องการเงินทุนหมุนเวียน
1.5 ลักษณะของเงินทุนหมุนเวียน

3

1.บรรยายโดยให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ น ร.ต.ท.หญิง ดร.
ร่ วมในการอภิปรายในประเด็นที่ เตือนใจ แสงทอง
เกี่ยวข้ องกับสาระการเรี ยนรู้
2.มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาท า
แบบฝึ กหัด ท้ า ยบทพร้ อมส่ง ให้
อาทิตย์ถดั ไป

7.

บทที่ 5 การจัดการเงินสด

3

1.บรรยายโดยให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ น ร.ต.ท.หญิง ดร.
ร่ วมในการอภิปรายในประเด็นที่ เตือนใจ แสงทอง
เกี่ยวข้ องกับสาระการเรี ยนรู้
2.มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาท า
แบบฝึ กหัด ท้ า ยบทพร้ อมส่ง ให้
อาทิตย์ถดั ไป

1.1 การจัดการเงินสดทางธุรกิจ
1.2 ระบบของการชาระเงิน
1.3 ระบบการจัดเก็บเงิน
1.4 จุดมุ่งหมายของระบบการเก็บเงิน
1.5 ประเภทของระบบการจัดเก็บเงิน
1.6 วงจรการจัดการเงินสด

สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

12

มคอ. 3
8.

บทที่ 6การบริหารลูกหนี ้
1.1 การบริ หารลูกหนี ้
1.2นโยบายสินเชื่อที่สาคัญ
1.3การติดตามและประเมินผลการ
บริ หารลูกหนี ้การค้ า

3

1.บรรยายโดยให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ น ร.ต.ท.หญิง ดร.
ร่ วมในการอภิปรายในประเด็นที่ เตือนใจ แสงทอง
เกี่ยวข้ องกับสาระการเรี ยนรู้
2.มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาท า
แบบฝึ กหัด ท้ า ยบทพร้ อมส่ง ให้
อาทิตย์ถดั ไป

9.

บทที่ 7 การบริหารสินค้ าคงเหลือ
1.1 ปั จจัยที่มากาหนดปริ มาณสินค้ า

3

1.บรรยายโดยให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ น ร.ต.ท.หญิง ดร.
ร่ วมในการอภิปรายในประเด็นที่ เตือนใจ แสงทอง
เกี่ยวข้ องกับสาระการเรี ยนรู้
2.มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาท า
แบบฝึ กหัด ท้ า ยบทพร้ อมส่ง ให้
อาทิตย์ถดั ไป

3

1.บรรยายโดยให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ น ร.ต.ท.หญิง ดร.
ร่ วมในการอภิปรายในประเด็นที่ เตือนใจ แสงทอง
เกี่ยวข้ องกับสาระการเรี ยนรู้
2.มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาท า
แบบฝึ กหัด ท้ า ยบทพร้ อมส่ง ให้
อาทิตย์ถดั ไป

คงเหลือ
1.2 ขนาดการสัง่ ซื ้อที่ประหยัด
(Economic Order Quantity : EOQ)
1.3 ส่วนลดปริ มาณ (Quantity
Discounts)
1.4 Safety Stock (SS) หรื อสินค้ า
คงเหลือที่มีไว้ เพื่อความปลอดภัย
1.5 ประโยชน์ของสินค้ าคงเหลือ
(Benefit of Inventory)
1.6 การวัดประสิทธิภาพของการจัดการ
สินค้ าคงเหลือ
1.7
10.

บทที่ 8 ต้ นทุนเงินทุน
1.1 ต้ นทุนแต่ละแหล่งเงินทุน
1.2 ต้ นทุนถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก
(Weighted Average Cost of Capital:
WACC)
1.3 ต้ นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal Cost of
Capital: MCC)

สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

13

มคอ. 3
11.

บทที่ 9 มูลค่ าเงินตามกาลเวลา
1.1 แนวคิดเบื ้องต้ นของมูลค่าของเงิน
ตามเวลา
1.2 ดอกเบี ้ย

3

12.

บทที่ 9 มูลค่ าเงินตามกาลเวลา (ต่ อ)
1.3 มูลค่าเงินตามเวลา
1.4 มูลค่าอนาคต
1.5 มูลค่าปั จจุบนั

3

13.

บทที่ 10 งบลงทุน

3

1.1 ความหมายของงบลงทุน
1.2 การประมาณการกระแสเงินสด
1.3 การเปรี ยบเทียบเครื่ องทีใ่ ช้ ในการ
ตัดสินใจ

1.บรรยายโดยให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ น ร.ต.ท.หญิง ดร.
ร่ วมในการอภิปรายในประเด็นที่ เตือนใจ แสงทอง
เกี่ยวข้ องกับสาระการเรี ยนรู้
2.มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาท า
แบบฝึ กหัด ท้ า ยบทพร้ อมส่ง ให้
อาทิตย์ถดั ไป
1.บรรยายโดยให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ น ร.ต.ท.หญิง ดร.
ร่ วมในการอภิปรายในประเด็นที่ เตือนใจ แสงทอง
เกี่ยวข้ องกับสาระการเรี ยนรู้
2.มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาท า
แบบฝึ กหัด ท้ า ยบทพร้ อมส่ง ให้
อาทิตย์ถดั ไป
1.บรรยายโดยให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ น ร.ต.ท.หญิง ดร.
ร่ วมในการอภิปรายในประเด็นที่ เตือนใจ แสงทอง
เกี่ยวข้ องกับสาระการเรี ยนรู้
2.มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาท า
แบบฝึ กหัด ท้ า ยบทพร้ อมส่ง ให้
อาทิตย์ถดั ไป

1.4 การติดตามและประเมินผลโครงการ
14.

บทที่ 11 นโยบายเงินปั นผล
1.1 ความหมายของเงินปั นผล

3

1.2 ความหมายของนโยบายเงินปั นผล
1.3 ทฤษฎีเงินปั นผล
1.4 ปั จจัยที่กาหนดนโยบายเงินปั นผล

1.บรรยายโดยให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ น ร.ต.ท.หญิง ดร.
ร่ วมในการอภิปรายในประเด็นที่ เตือนใจ แสงทอง
เกี่ยวข้ องกับสาระการเรี ยนรู้
2.มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาท า
แบบฝึ กหัด ท้ า ยบทพร้ อมส่ง ให้
อาทิตย์ถดั ไป

1.5 ประเภทของการจ่ายเงินปั นผล
1.6 ผลกระทบการจ่ายหุ้นปั นผลที่มีตอ่ ผู้
ถือหุ้น

1.7 กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องกับการจ่ายปั น
ผล

สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

14

มคอ. 3
15.

ประมวลความรู้รวบยอด

3

1.บรรยายโดยให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ น ร.ต.ท.หญิง ดร.
ร่ วมในการอภิปรายในประเด็นที่ เตือนใจ แสงทอง
เกี่ ย วข้ อ งกับ สาระการเรี ย นรู้ ใน
ภาพรวมทังหมด
้
2.ส่ง รายงานการวิ เ คราะห์ ท าง
การเงิน
3.ส่งบัญชีรายรับรายจ่าย

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม
ผลการ
วิธีการประเมิน
ที่
เรี ยนรู้
1.

2.
3.
4.

1.1,1.3,1.4,2.1,2.2,3.
1,3.2,3.3,4.1,4.2,5.1,
5.2,5.3,5.4
4.1,5.1,5.2,1.1,1.3,2.
1,3.1
1.1,1.2,1.3,1.4,3.3,5.
3
1.1,1.3,1.4,2.1,3.3

5

สัดส่ วนของ
การ
ประเมินผล
25

แบบฝึ กหัดท้ ายบท

2-14

20

บันทึกรายรับรายจ่าย
ตลอดระยะเวลา 3 เดือน
สอบปลายภาค

1-14

15

16

40

รายงานการวิเคราะห์งบ
การเงิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
(ร่าง) เอกสารประกอบการสอนวิชาการเงินธุรกิจ
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2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
การจัดการการเงิน โดย ณัฎฐดา ศรี มขุ และอาจารย์วรานี เวสสุนทรเทพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต.
Monthly Review จัดทาโดย: ฝ่ ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้ อมูลสถิติประจาปี 2545-2551(Fact book 2002-2008) จัดทาโดย: ฝ่ ายสื่อสิ่งพิมพ์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
วารสารตลาดหลักทรัพย์ จัดทาโดย : ฝ่ ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
หนังสือทุกเล่มที่เกี่ยวข้ องกับการเงินธุรกิจ การบริหารการเงิน และการจัดการทางการเงิน

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
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- การฝึ กทักษะเพื่อดูพฤติกรรมตอบสนองของผู้เรี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรี ยน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรั บปรุ งการสอน
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในชันเรี
้ ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่าน
อื่น หรื อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มี การตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ ของ
นักศึกษา โดยตรวจสอบข้ อสอบ รายงาน วิธีการให้ คะแนนสอบ และการให้ คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี การศึกษาที่เปิ ดการเรี ยนการสอน
- เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผ้ สู อน เพื่อให้ นกั ศึกษามีมมุ มองในเรื่ องการประยุกต์ความรู้
นี ้กับปั ญหาที่มาจากงานวิจยั ของอาจารย์
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