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  ในการจดัท า มคอ.3 ในครัง้นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของวิชา 3632103การเงินธุรกิจ (Business 
Finance) เพ่ือให้ผู้ เรียนศึกษาเป้าหมาย หน้าท่ีและจริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์งบ
การเงิน การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน มูลค่าเงินตามกาลเวลา การจัดการเงินทุน
หมนุเวียน การจดัการเงินสด การบริหารลกูหนีก้ารค้า การบริหารสินค้าคงเหลือ งบประมาณ
เงินทนุ แหล่งเงินทนุ ต้นทนุเงินทนุ โครงสร้างของเงินทนุ นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 
ผู้ สอนควรได้ศึกษารายละเอียดแต่ละหัวข้อ เพิ่มเติมอีกและหวังว่าเอกสาร

ประกอบการสอนนีจ้ะมีประโยชน์และขอขอบคณุในความอนเุคราะห์มา ณ โอกาสนีด้้วย 
                                        

                                                                                                            

ผู้จดัท า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
 

หมวด           หน้า 
 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป        4 



มคอ. 3 

 3 

หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์     5 

หมวด 3 ลักษณะและการด าเนินการ     5 

หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   6 

หมวด 5 แผนการสอนและการประเมนิผล    10 

หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน    16 

หมวด 7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวชิา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะวิทยาการจดัการ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหสัและช่ือรายวิชา 
    3632103 การเงินธุรกิจ 
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2. จ านวนหน่วยกติ 
    3(3-0-6) หน่วยกิต 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ ร.ต.ท.หญิง ดร.เตือนใจ แสงทอง 
 

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
    ภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2558 / ชัน้ปีท่ี 1 
 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
 

8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
    6 มกราคม 2558 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     1. เพ่ือให้นกัศกึษาทราบถึงเป้าหมาย หน้าท่ีและจริยธรรมทางการเงิน 
 2. เพ่ือให้นกัศกึษาทราบถึงหลกัการเบือ้งต้นในการจดัสรรเงินทนุภายในธุรกิจ  
 3. เพ่ือให้นกัศกึษาทราบถึงการจดัหาเงินทนุมาเพ่ือใช้ในการด าเนินการของธุรกิจ  
 4.  เพ่ือให้นกัศึกษาทราบถึงเทคนิควิธีการวางแผนและการควบคุมทางการเงินของ
ธุรกิจ  
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    1. เพ่ือให้นกัศกึษามีฐานความรู้ท่ีเป็นรูปธรรมในการศกึษาวิชาการเงินธุรกิจ 
 2. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ในศาสตร์ทางด้านการเงินเพิม่มากขึน้ 
 3. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถประยกุต์ความรู้ท่ีได้น าใช้ในการวางแผนการจดัหาเงินทนุ
และการจดัสรรเงินทนุของธุรกิจ 
 4. เพ่ือให้นกัศกึษาน าความรู้ท่ีได้มาใช้ในการวางแผนและการควบคมุทางการเงินของ
กิจการ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

     เป้าหมาย หน้าท่ีและจริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและ
พยากรณ์ทางการเงิน มลูค่าเงินตามกาลเวลา การจดัการเงินทนุหมนุเวียน การจดัการเงินสด 
การบริหารลกูหนีก้ารค้า  การบริหารสินค้าคงเหลือ งบประมาณเงินทนุ แหล่งเงินทนุ ต้นทนุ
เงินทนุ โครงสร้างของเงินทนุ นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

  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. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 
บรรยาย การฝึก 

 
สอนเสริม ปฏบิัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

45 ช.ม. 
ต่อภาคการศกึษา 

 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของ

นกัศกึษาเฉพาะราย 

ไม่มีการฝึก
ปฏิบตัิงานภาคสนาม 

 

6 ช.ม. ต่อสปัดาห์ 
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3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 
ชัว่โมงต่อสปัดาห์  
     (เฉพาะรายท่ีต้องการ) 

 
หมวดที่ 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศกึษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

(2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล  และการสร้างภูมิคุ้มกัน 

(3) มีวินยั เคารพและปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัต่าง ๆ ขององค์กรและ
สงัคม 

(4) มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมท่ีมีความส าคัญทางธุรกิจ 
สามารถจดัการปัญหาทางคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
    1.2 วิธีการสอน 
         1. บรรยาย 
 2. มอบหมายงานให้กบันกัศกึษาเป็นรายบคุคล/เป็นกลุ่ม 

3. มอบหมายให้นกัศกึษาจดัท าบญัชีรายรับรายจ่ายพร้อมทัง้สรุปผลการใช้จ่ายและ
วางแผนการใช้จ่ายในเดือนถดัไป 

4. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคณุธรรมจริยธรรมเข้าไปในเนือ้หาวิชา   
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 1.3 วิธีการประเมินผล 

1. สงัเกตจากการเข้าเรียนและการส่งงานตรงต่อเวลา 
2. สงัเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม/การมีส่วนร่วมของนกัศกึษา 
3. ประเมินจากการท ากิจกรรมของนกัศกึษาโดยการสงัเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4. ประเมินจากงานท่ีท าส่งในแต่ละครัง้ว่ามีการลอกกนัหรือไม่  

 
2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี หลักการ
และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับธุรกจิระหว่างประเทศ 

(2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง โดยสามารถบรูณาการและ
น ามาประยกุต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีความรู้เกี่ยวกบัความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านธุรกิจระหว่าง
ประเทศ รวมทัง้มีความเข้าใจในผลกระทบในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงของประเทศและ
สงัคมโลกอย่างเท่าทนั 
  
 2.2 วิธีการสอน 

1. บรรยาย 
2. มอบหมายให้นกัศกึษาตอบค าถามท้ายบทเรียน 
3. ท ากิจกรรมในชัน้เรียน    

 
2.3 วิธีการประเมินผล 
         1. การสงัเกตจากงานท่ีท า 
 2. การทดสอบย่อยในทกุคาบการเรียน 
 3. การสอบระหว่างภาค 
 4. การสอบปลายภาค 
 5. รายงาน 
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3. ทกัษะทางปัญญา 
   3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

(1) สามารถสืบค้น แสวงหาความรู้และประเมินข้อมลูเพิม่เติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและทนัต่อการเปล่ียนแปลงไปของโลกและธุรกิจ 

(2) มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
สามารถบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 

(3) สามารถคิดค้น วางแผน วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือก
อย่างรอบด้านมีความสามารถในการตดัสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกบัสถานการณ์
ทางธุรกิจ ท าให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขนัทางธุรกิจ 
   3.2 วิธีการสอน 
        มอบหมายงานให้นกัศกึษาท ารายงานท่ีเก่ียวกบัการใช้ความรู้ในวิชาการเงินธุรกิจและ
น าเสนอผลงานในรูปของการอภิปรายกลุ่มหรืองานเด่ียว เช่นการมอบหมายให้นกัศกึษา
จดัท าการวิเคราะห์ทางการเงินของกิจการท่ีกลุ่มตนเองเลือกพร้อมทัง้น าเสนอเป็นรูปเล่ม
รายงาน 
  3.3 วิธีการประเมินผล 
        การน าเสนอในรูปแบบรายงานพร้อมทัง้สอบสมัภาษณ์เป็นรายบคุคลเก่ียวกบังานท่ี
ตนเองรับผิดชอบ 
 
 
 
 
4. ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพฒันา 

(1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทัง้ในฐานะผู้น า
และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (2) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการแก้ไขสถานการณ์ทัง้ของตนเองและส่วนรวม 
พร้อมทัง้ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ 
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 (3) มีมนุษยสมัพนัธ์สามารถยอมรับการเปล่ียนแปลงและปรับตวัเข้ากับวฒันธรรม
องค์การและท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   4.2 วิธีการสอน 
 1. มอบหมายให้ท ารายงาน/โครงงานร่วมกนัเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ท่ีเรียนในวิชากบั
ปัญหาท่ีก าหนด 
 2. แทรกประสบการณ์จริงของอาจารย์ในระหว่างการสอน โดยผ่านการเล่าเร่ืองต่าง ๆ 
ร่วมพดูคยุกบันกัศกึษาถึงความจ าเป็นในวิชาท่ีเรียน       
    4.3 วิธีการประเมินผล 
 1. สงัเกตพฤติกรรมจากการท างานร่วมกนั 
 2. สงัเกตจากพฤติกรรมการตอบค าถาม การปฏิสมัพนัธ์ในชัน้เรียน การเป็นผู้น าใน
การท างาน 
 
5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ต้องพัฒนา 
          (1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถติ ิการวิเคราะห์เชิงปริมาณในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
               (2) สามารถส่ือสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้การ
พดูและการเขียน และมีรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม 

         (3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือเพ่ือการส่ือสาร ค้นคว้า 
ประมวลผลและสนบัสนนุการด าเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 

     
   5.2 วิธีการสอน 
 1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website ส่ือการสอนอ่ืน ๆ เช่น E-
learning และท ารายงานโดยเน้นการน าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งท่ีมาข้อมูลท่ี
น่าเช่ือถือ 
 2. น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
    5.3 วิธีการประเมินผล 
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           การน าเสนอเป็นรูปเล่มรายงานและการน าเสนอในชัน้เรียน 
 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1. บทที่ 1 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับ
การเงนิธุรกิจ 
1.1 ความหมายของการเงินธุรกิจ  
1.2 โอกาสในการประกอบอาชีพ
ทางด้านการเงิน  
1.3 รูปแบบองค์กรธุรกิจ  
1.4 หน้าที่และบทบาทของผู้จดัการ
การเงิน  
1.5 เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ  
1.6 แนวโน้มทิศทางด้านการเงินธุรกิจ
ในปัจจบุนั  

3 1. ข้อตกลงเบื อ้ ง ต้น เ ก่ียวกับ
กฎระเบียบในการเรียนการสอน
และเกณฑ์การให้คะแนน 
2.แนะน าวิธีการเรียนการสอน
และอ ธิบาย เนื อ้ ห า ร ายวิ ช า
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชา เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล แนะน าหนงัสือเรียน 
และ เวปไซด์ เพิ่มเติม 
3.บรรยายโดยให้ผู้ เรียนได้มีสว่น
ร่วมในการอภิปรายในประเด็นที่
เก่ียวข้องกบัสาระการเรียนรู้ 
4.ให้นกัศกึษาจดัท าบญัชีรับ-จ่าย
ส่วนบุคคลโดยมีการจดบันทึก
เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

ร.ต.ท.หญิง ดร.
เตือนใจ แสงทอง 

 
สัปดาห์ที่ 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
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2. บทที่ 2  การวิเคราะห์งบการเงนิ  
1.1 งบการเงิน 
1.2 สว่นประกอบของงบการเงิน 

3 1.บรรยายโดยให้ผู้ เรียนได้มีสว่น
ร่วมในการอภิปรายในประเด็นที่
เก่ียวข้องกบัสาระการเรียนรู้ 
2.มอบหมายงานให้นกัศึกษาท า
แบบฝึกหัด ท้ายบทพ ร้อมทั ง้
ก าหนดให้นักศึกษาส่งงานใน
อาทิตย์ถดัไป 
 

ร.ต.ท.หญิง ดร.
เตือนใจ แสงทอง 

3. บทที่ 2  การวิเคราะห์งบการเงนิ 
(ต่อ) 
1.3 การวเิคราะห์งบการเงิน 
1.4 หลกัการวเิคราะห์อตัราสว่นทาง

การเงิน 

3 1.บรรยายโดยให้ผู้ เรียนได้มีสว่น
ร่วมในการอภิปรายในประเด็นที่
เก่ียวข้องกบัสาระการเรียนรู้ 
2.มอบหมายงานให้นกัศึกษาท า
การวิเคราะห์การเงินของบริษัทที่
ตนเองสนใจโดยแบ่งกลุม่กลุม่ละ
2-3คน 
3.มอบหมายให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมส่งให้
อาทิตย์ถดัไป 
 

ร.ต.ท.หญิง ดร.
เตือนใจ แสงทอง 

4. บทที่ 2 การวเิคราะห์งบการเงนิ 
(ต่อ) 
1.3การวเิคราะห์งบการเงนิ 
1.4หลักการวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงนิ 

3 1.บรรยายโดยให้ผู้ เรียนได้มีสว่น
ร่วมในการอภิปรายในประเด็นที่
เก่ียวข้องกบัสาระการเรียนรู้ 
2.มอบหมายงานให้นกัศึกษาท า
การวิเคราะห์การเงินของบริษัทที่
ตนเองสนใจโดยแบ่งกลุม่กลุม่ละ
2-3คน 
3.มอบหมายให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมส่งให้
อาทิตย์ถดัไป 
 
 

ร.ต.ท.หญิง ดร.
เตือนใจ แสงทอง 

 
สัปดาห์ที่ 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
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5. บทที่  3การวางแผนและการ
พยากรณ์ทางการเงนิ 
1.1การพยากรณ์ทางการเงิน 
1.2งบประมาณทางการเงิน 

3 1.บรรยายโดยให้ผู้ เรียนได้มีส่วน
ร่วมในการอภิปรายในประเด็นที่
เก่ียวข้องกบัสาระการเรียนรู้ 
2.มอบหมายใ ห้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมส่งให้
อาทิตย์ถดัไป 
 

ร.ต.ท.หญิง ดร.
เตือนใจ แสงทอง 

6. บทที่ 4 การบริหารเงนิทุน
หมุนเวียน  
1.1  ความหมายของเงินทนุหมนุเวียน  
1.2 ความสมัพนัธ์ของเงินทนุหมนุเวียน 
สภาพคลอ่งความเสีย่ง และ ก าไร  
1.3 ลักษณะของผู้ บ ริ หา ร เ งิ นทุน
หมนุเวียน   
1.4 ปัจจัยที่ มี ผลกระทบต่อความ
ต้องการเงินทนุหมนุเวียน 
1.5 ลกัษณะของเงินทนุหมนุเวียน 
 

3 1.บรรยายโดยให้ผู้ เรียนได้มีสว่น
ร่วมในการอภิปรายในประเด็นที่
เก่ียวข้องกบัสาระการเรียนรู้ 
2.มอบหมายให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมส่งให้
อาทิตย์ถดัไป 

ร.ต.ท.หญิง ดร.
เตือนใจ แสงทอง 

7. บทที่ 5 การจัดการเงนิสด 
  
1.1 การจดัการเงินสดทางธุรกิจ 
1.2 ระบบของการช าระเงิน 
1.3 ระบบการจดัเก็บเงิน 
1.4 จุดมุ่งหมายของระบบการเก็บเงิน 
1.5 ประเภทของระบบการจดัเก็บเงิน  
1.6  วงจรการจดัการเงินสด  

3 1.บรรยายโดยให้ผู้ เรียนได้มีสว่น
ร่วมในการอภิปรายในประเด็นที่
เก่ียวข้องกบัสาระการเรียนรู้ 
2.มอบหมายให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมส่งให้
อาทิตย์ถดัไป 

ร.ต.ท.หญิง ดร.
เตือนใจ แสงทอง 

 
 
 
 
 

 
สัปดาห์ที่ 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
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8. บทที่ 6การบริหารลูกหนี ้ 
1.1 การบริหารลกูหนี ้ 
1.2นโยบายสนิเช่ือที่ส าคญั 
1.3การติดตามและประเมินผลการ
บริหารลกูหนีก้ารค้า   

3 1.บรรยายโดยให้ผู้ เรียนได้มีสว่น
ร่วมในการอภิปรายในประเด็นที่
เก่ียวข้องกบัสาระการเรียนรู้ 
2.มอบหมายให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมส่งให้
อาทิตย์ถดัไป 
 

ร.ต.ท.หญิง ดร.
เตือนใจ แสงทอง 

9. บทที่ 7 การบริหารสินค้าคงเหลือ  
1.1 ปัจจยัที่มาก าหนดปริมาณสนิค้า

คงเหลอื  

1.2 ขนาดการสัง่ซือ้ที่ประหยดั 

(Economic Order Quantity : EOQ)  

1.3 สว่นลดปริมาณ (Quantity  

Discounts) 

1.4 Safety Stock (SS) หรือสนิค้า

คงเหลอืที่มีไว้เพื่อความปลอดภยั  

1.5 ประโยชน์ของสนิค้าคงเหลอื 

(Benefit of Inventory)   

1.6 การวดัประสทิธิภาพของการจดัการ

สนิค้าคงเหลอื  

1.7  

3 1.บรรยายโดยให้ผู้ เรียนได้มีสว่น
ร่วมในการอภิปรายในประเด็นที่
เก่ียวข้องกบัสาระการเรียนรู้ 
2.มอบหมายให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมส่งให้
อาทิตย์ถดัไป 

ร.ต.ท.หญิง ดร.
เตือนใจ แสงทอง 

10. บทที่ 8 ต้นทุนเงนิทุน   
1.1 ต้นทนุแตล่ะแหลง่เงินทนุ 
1.2 ต้นทนุถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 
(Weighted Average Cost of Capital: 
WACC)   
1.3 ต้นทนุสว่นเพิ่ม (Marginal Cost of 
Capital: MCC)     

3 1.บรรยายโดยให้ผู้ เรียนได้มีสว่น
ร่วมในการอภิปรายในประเด็นที่
เก่ียวข้องกบัสาระการเรียนรู้ 
2.มอบหมายให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมส่งให้
อาทิตย์ถดัไป 
 

ร.ต.ท.หญิง ดร.
เตือนใจ แสงทอง 

 
สัปดาห์ที่ 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
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11. บทที่ 9 มูลค่าเงนิตามกาลเวลา 
1.1 แนวคดิเบือ้งต้นของมลูคา่ของเงิน
ตามเวลา  
1.2 ดอกเบีย้ 

3 1.บรรยายโดยให้ผู้ เรียนได้มีสว่น
ร่วมในการอภิปรายในประเด็นที่
เก่ียวข้องกบัสาระการเรียนรู้ 
2.มอบหมายให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมส่งให้
อาทิตย์ถดัไป 

ร.ต.ท.หญิง ดร.
เตือนใจ แสงทอง 

12. บทที่ 9 มูลค่าเงนิตามกาลเวลา (ต่อ) 
1.3 มลูคา่เงินตามเวลา   
1.4 มลูคา่อนาคต  
1.5 มลูคา่ปัจจบุนั  

3 1.บรรยายโดยให้ผู้ เรียนได้มีสว่น
ร่วมในการอภิปรายในประเด็นที่
เก่ียวข้องกบัสาระการเรียนรู้ 
2.มอบหมายให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมส่งให้
อาทิตย์ถดัไป 

ร.ต.ท.หญิง ดร.
เตือนใจ แสงทอง 

13. 
 
 

บทที่ 10 งบลงทุน  
  
1.1 ความหมายของงบลงทนุ 

1.2 การประมาณการกระแสเงินสด  

1.3 การเปรียบเทียบเคร่ืองทีใ่ช้ในการ

ตดัสนิใจ  

1.4 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

3 1.บรรยายโดยให้ผู้ เรียนได้มีสว่น
ร่วมในการอภิปรายในประเด็นที่
เก่ียวข้องกบัสาระการเรียนรู้ 
2.มอบหมายให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมส่งให้
อาทิตย์ถดัไป 

ร.ต.ท.หญิง ดร.
เตือนใจ แสงทอง 

14. 
 

บทที่ 11 นโยบายเงนิปันผล  

1.1 ความหมายของเงินปันผล                                          

1.2 ความหมายของนโยบายเงินปันผล  

1.3 ทฤษฎีเงินปันผล  

1.4 ปัจจยัที่ก าหนดนโยบายเงินปันผล  

1.5 ประเภทของการจ่ายเงินปันผล  

1.6 ผลกระทบการจ่ายหุ้นปันผลที่มีตอ่ผู้

ถือหุ้น   

1.7 กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัการจ่ายปัน

ผล   

3 1.บรรยายโดยให้ผู้ เรียนได้มีสว่น
ร่วมในการอภิปรายในประเด็นที่
เก่ียวข้องกบัสาระการเรียนรู้ 
2.มอบหมายให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมส่งให้
อาทิตย์ถดัไป 

ร.ต.ท.หญิง ดร.
เตือนใจ แสงทอง 

 
สัปดาห์ที่ 

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
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15. ประมวลความรู้รวบยอด 3 1.บรรยายโดยให้ผู้ เรียนได้มีสว่น
ร่วมในการอภิปรายในประเด็นที่
เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้ใน
ภาพรวมทัง้หมด 
2.ส่งรายงานการวิเคราะห์ทาง
การเงิน 
3.สง่บญัชีรายรับรายจ่าย 

ร.ต.ท.หญิง ดร.
เตือนใจ แสงทอง 

 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ที่ 

ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
1. 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 

รายงานการวิเคราะห์งบ
การเงิน 

5 25 

2. 4.1,5.1,5.2,1.1,1.3,2.

1,3.1 

แบบฝึกหดัท้ายบท 2-14 20 

3. 1.1,1.2,1.3,1.4,3.3,5.
3 

บนัทกึรายรับรายจา่ย
ตลอดระยะเวลา 3 เดือน 

1-14 15 

4. 1.1,1.3,1.4,2.1,3.3 สอบปลายภาค 16 40 

 
 
 
 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลัก 
   (ร่าง) เอกสารประกอบการสอนวิชาการเงินธุรกิจ  
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    การจดัการการเงิน โดย ณฎัฐดา  ศรีมขุ และอาจารย์วรานี  เวสสนุทรเทพ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต. 

Monthly Review จดัท าโดย: ฝ่ายส่ือสิ่งพมิพ์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ข้อมลูสถิติประจ าปี 2545-2551(Fact book 2002-2008) จดัท าโดย: ฝ่ายส่ือสิ่งพมิพ์          

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย. 
วารสารตลาดหลกัทรัพย์ จดัท าโดย : ฝ่ายส่ือสิ่งพมิพ์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    หนงัสือทกุเล่มท่ีเก่ียวข้องกบัการเงินธุรกิจ การบริหารการเงิน และการจดัการทางการเงิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้ เรียน 
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 - การฝึกทกัษะเพ่ือดพูฤติกรรมตอบสนองของผู้ เรียน 
 - การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้ เรียน 
 - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    - ผลการสอบ 
 - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 
3. การปรับปรุงการสอน 
     - สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 
 - การวิจยัในชัน้เรียน 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
     - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารย์ท่าน
อ่ืน หรือผู้ทรงคณุวฒุิ ท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
 - มีการตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นกัศกึษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     - ปรับปรุงรายวิชาทกุปีการศกึษาท่ีเปิดการเรียนการสอน 
 - เปล่ียนหรือสลบัอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นกัศกึษามีมมุมองในเร่ืองการประยกุต์ความรู้
นีก้บัปัญหาท่ีมาจากงานวิจยัของอาจารย์ 
 


