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คาํนํา 
 
 

รายละเอียดรายวิชาการเงินธุรกิจ (Business Finance) รหัสวิชา 3821402 เปนการจัดทํา
รายละเอียดประกอบรายวิชาการเงินธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ
เกี่ ย ว กั บ ค ว า ม สํ า ค ัญ แ ล ะ เป า ห ม า ย ข อ ง ก า ร จ ัด ก า ร ท า ง ก า ร เ ง ิน  ก า ร ว ิเค ร า ะ ห 
งบการเงิน การวางแผนและพยากรณทางการเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินทุน การ
จัดหาเงินทุนระยะสั ้น การจัดหาเงินทุนระยะปานกลาง การจัดหาเงินทุนระยะยาว ตนทุนเงินทุน 
โครงสรางของเงินทุน นโยบายการจายเงินปนผล 

รายละเอียดรายวิชานี้ เปนสวนสําคัญตอผูเรียน  ที่เนนทั้งการเรียนการสอนที่เปนทฤษฎีและ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง  เพ่ือใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและกรณีศึกษา  จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน  รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ  โดยใชทักษะการคนควาดวย
ตนเองเพิ่มเติม  นอกเหนือจากการเรียนภายในหอง  ผู เรียนสามารถนําความรู ท่ีไดจากรายวิชาน้ีไป
ประยุกตใชในอนาคตได    

 
 
                                                                                                       

   อาจารยผูประสานงานรายวิชา 
                                                                   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

                    พฤศจิกายน  2560 
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สารบัญ 
 

หมวด           หนา 
 
หมวด 1  ขอมูลทั่วไป          4 
หมวด 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค        4 
หมวด 3  ลักษณะและการดําเนินการ        5 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา       6 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล       10 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน      16 
หมวด 7  การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา    16 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอดุมศกึษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ     วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    3821402   การเงนิธุรกิจ  (Business Finance) 
2. จํานวนหนวยกิต 
 3 (3-0-6) หนวยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    3.1  หลักสูตรบัญชีบัณฑติ  
 3.2  ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  อาจารยอังคณา  โสภารัตนกุล 
    4.2  อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารยสุรัชนา ชวยรอดหมด     ตอนเรียน A1   

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 1 
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)(ถามี) 
    ไมมี 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 
    ไมม ี
8. สถานที่เรียน 
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
    9.1  วันท่ีจัดทํา    1 ธันวาคม 2559     
    9.2  วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดลาสุด  27 พฤศจิกายน 2560 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
1) เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความสําคัญและเปาหมายของการจัดการทาง

การเงิน การวิเคราะหงบการเงิน การวางแผนและพยากรณทางการเงิน 
2) เพ่ือใหผูเรียนสามารถในการจัดการเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินทุน การจัดหาเงินทุน

ระยะสั้น การจัดหาเงินทุนระยะปานกลาง การจัดหาเงินทุนระยะยาว  
3) เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับตนทุนเงินทุน โครงสรางของเงินทุน นโยบายการ

จายเงินปนผล   
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4) เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพไดในอนาคต  
    
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอน โดยนํารูปแบบการสอนโดยใชการวิเคราะหโจทยปญหา และ
กิจกรรมกลุม มาใชในการเรียนการสอน และใหเกิดผลลัพธเปนผลงานของนักศึกษาในรายวิชานี้ 

2) เพื่อปรับเปลี่ยนเอกสารประกอบการสอนใหทันสมัย 
 3) ปรับจุดมุงหมายรายวิชาและรายละเอียดตาง ๆใหทันสมัย 
 
  

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา  
  ความสําคัญและเปาหมายของการจัดการทางการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน การวางแผนและ
พยากรณทางการเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินทุน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น การ
จัดหาเงินทุนระยะปานกลาง การจัดหาเงินทุนระยะยาว ตนทุนเงินทุน โครงสรางของเงินทุน นโยบาย
การจายเงินปนผล 

Importance and goal of financial management; financial statement analysis; 
planning and forecasting in finance; working capital management; capital budgeting; short-
term funding; medium-term funding; long-term funding; cost of capital; fund structure; 
dividend policy 

   
2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศกึษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝกปฏิบัติ การศึกษาดวยตนเอง 
45 ชั่วโมงตอภาค

การศกึษา 
 

สอนเสริมเพื่อทดแทนคาบ
เรียนที่ไมสามารถทําการสอน
ได หรือตามท่ีผู เรียนรองขอ 
เพื่ อท บ ท วน ความรู ค วาม
เขาใจใหมีความชัดเจนย่ิงขึ้น 

ไมมฝีกปฏิบัติ 90 ชั่วโมงตอภาค
การศกึษา 

 

  
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน   
    รายบุคคล 

อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 
(เฉพาะรายที่ตองการ) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อใหการดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืน
ในสังคมเปนปกติสุข สรางสรรค และทําประโยชนใหกับสวนรวม นอกจากนั้นการใชความรูและทักษะทาง
วิชาชีพบัญชี ตองพึงระมัดระวัง และคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการ
พัฒนาประเทศอยางย่ังยืน ซึ่งอาจารยจะตองสามารถเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษาทั้งในดานคุณธรรม และ
จริยธรรม ตอไปนี้ 

o 1) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
2) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม  
3) สามารถบรหิารเวลา และปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม 

 4) มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนอยางมี
คุณธรรม 
 1.2 วิธีการสอน 

1) สรางวัฒนธรรมองคกรในคณะเพื่อปลูกจิตสํานึกขั้น พ้ืนฐานใหกับนักศึกษา อาจารย และ
บุคลากรคณะ ในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมีสวนรวมในการพัฒนาคณะและ
มหาวิทยาลัย ชุมชน การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบในหนาที่ และความซื่อสัตยสุจรติ 

2) อาจารยผูสอนตองสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมท้ังฝายกิจการ
นักศึกษาของคณะตองสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดกับนักศกึษาโดยการจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนา
จิตสาธารณะ และการทําประโยชนใหกับชุมชน กิจกรรมภายใน ไดแก การยกยองชมเชยนักศึกษาที่
ประพฤติดีปฏิบัติชอบเปนที่ประจักษ นักศึกษาที่ทําประโยชนใหกับสังคม 
 1.3 วิธีการประเมินผล 

1) การประเมินผลคุณลักษณะที่กําหนดไวในมาตรฐานผลการเรียนรู โดยใชแบบประเมินที่
พัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการ และใหบุคคลตอไปน้ีอยางนอย 3 คน ไดประเมิน ไดแกเพื่อนรวมช้ันเรียน 
อาจารยผูสอน อาจารยท่ีปรึกษา ผูปกครอง นักศึกษาประเมินผลตนเอง ผูใหการฝกหัดงาน หรือสหกิจ
ศึกษา ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 

2) สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค มีจํานวนเพิ่มข้ึน เชน การเขาเรียนตรงเวลาจํานวนทุจริตในการ
สอบลดนอยลง ความพรอมเพรียงในการเขารวมโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา ความรับผิดชอบใน
หนาที่ เปนตน 

 
2. ความรู 
 2.1 ความรูที่ตองไดรับ 
 นักศึกษาตองมีความรูดานการบัญชี การเงิน การรายงาน และศาสตรอื่นที่เก่ียวของ ดานองคการและ
ธุรกิจ ความรูและความสามารถในเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู จึง
ครอบคลุมความรูตอไปนี้ 

1) มีความรูและความเขาใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 27 พ.ย. 60) 

 7

 2) มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอื่นที่สัมพันธกับองคความรูดานการบัญชี โดย
สามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

 3) มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอื่น ๆ โดยใชวิธี   การเรียนรูจาก
ประสบการณ 

o 4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
 2.2 วิธีการสอน 

1) การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจในทฤษฎี และการ
ประยุกตใชความรู ในการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน การใหเสนอแนวทางในการพัฒนา 
ปรบัปรุงได 

2) การเรียนรูจากกรณีศึกษาตาง ๆ รวมท้ังงบการเงินของสถานประกอบการจรงิ      
 2.3 วิธีการประเมินผล 

1) การทดสอบยอย 
2) การสอบกลางภาค 
3) การสอบปลายภาค 
4) การรายงานผลการศกึษาคนควา โครงงาน โดยการนําเสนอหนาชั้นเรยีน และเอกสารรายงาน 
 

3. ทักษะทางปญญา 
 3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
 นักศึกษาจะตองสามารถพัฒนาสติปญญาของตนเอง โดยผูสอนตองมุงเนนใหนักศึกษาใชความเขาใจ
มากกวาการจํา มีหลักการและเหตุผลในการคิด มีวิธีการเรียนรูท่ีเหมาะกับตนเอง และสามารถตัดสินใจ 
แกปญหาได เพ่ือใหบรรลุผลการเรยีนรูตอไปนี้ 

 1) สามารถสืบคนขอมูล ประมวลขอมูล และแนวคิดตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการระบุและวิเคราะห
ปญหาที่มีความซับซอนไดดวยตนเอง 

2) สามารถประยุกตและบูรณาการความรูทางการบัญชีและดานอ่ืนท่ีสัมพันธกัน ใชทักษะทาง
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหารวมท้ังเสนอแนะแนวทางใหมในสถานการณตาง ๆ อยางสรางสรรค 
โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตดัสินใจ 

3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน 
 3.2 วิธีการสอน 

1) การสอนแบบการสัมมนา อภิปรายกลุมโดยมุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการเงินธุรกิจ  พรอมใชกรณีศึกษา โจทยปญหา 

2) การฝกปฏิบัติในหองเรียน รวมท้ังมอบหมายงานใหนักศึกษาสืบคนขอมูลทํารายงานที่เก่ียวกับ
การใชความรูในวิชาการเงินธุรกิจและนําเสนอผลงานในรูปของการอภิปรายกลุมหรืองานเดี่ยว เชนการ
มอบหมายใหนักศึกษาจัดทําการวิเคราะหทางการเงินของกิจการท่ีกลุมตนเองเลือกพรอมท้ังนําเสนอเปน
รูปเลมรายงาน 
   3.3  วิธีการประเมินผล 

1) การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยใชกรณศีกึษา หรือโจทยปญหา 
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2) การรายงานผลการศกึษาคนควา โครงงาน โดยการนําเสนอหนาชั้นเรยีนและเอกสารรายงาน 
3) การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานท่ีมอบหมาย 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะ ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบใหกับนักศึกษาโดยสอดแทรก
เขาไปในการสอนรายวิชา มีความสําคัญอยางยิ่งตอความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นที่มีความ
แตกตางกัน ผูสอนจะตองมีวิธีที่จะพัฒนาคุณลักษณะในดานนี้ หรืออาจแนะนําใหนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนวิชาดานสังคมศาสตร เพ่ือใหนักศึกษามีคุณสมบัติตอไปนี้ 

1) สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
o 2) มมีนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนและปรบัตัวใหเขากับสถานการณ และวัฒนธรรม

ขององคกรไดเปนอยางดี 
3) มีความคิดริเร่ิม สรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไข

ปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรอืในบทบาทของผูรวมงาน 
4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอยางตอเน่ือง 

 4.2 วิธีการสอน 
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหทําเปนงานกลุม การทํางานที่ตองประสานกับนักศึกษา 

บุคลากรของหนวยงาน เปนตน       
    4.3  วิธีการประเมินผล 

1) การสัมภาษณ การรายงานหนาชั้นเรยีน 
2) สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางท่ีทํางานรวมกัน 
3) ใหผูรวมงานของนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผล 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

หนาที่งานทางการบัญชีมีสวนเกี่ยวของกับการวิเคราะหตัวเลข และการสื่อสาร ใหเขาใจ การออกแบบ
และวิเคราะหระบบสารสนเทศ การควบคุมระบบ การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ รวมทั้ง การเปน
ผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น ผูสอนจําเปนตองฝกทักษะดานนี้ เพื่อใหนักศึกษามีคุณสมบัติเหลานี้เมื่อ
สําเร็จการศึกษา 
 1) มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอยางสรางสรรค ในการแปลความหมาย 
และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง 

o 2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือก และใชรูปแบบการ
นําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงท่ีแตกตางกัน 

o 3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม
ขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
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   5.2  วิธีการสอน 
1) มอบหมายงานใหนักศึกษา ศึกษาคนควาดวยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning และ

การทํารายงาน โดยมีการอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูลที่นาเชื่อถือ 
2) กําหนดใหนักศึกษานําเสนอผลงาน /รายงานที่ไดจากการศึกษาคนควา  โดยใชรูปแบบและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอรดวยตนเอง 
    5.3  วิธีการประเมินผล  

1) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ไดรับมอบหมาย 
2) ประเมินจากผลการสืบคน  เทคนิคการนําเสนอโดยการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง

เหมาะสม 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาหที่ 

 
หัวขอการสอน / Learning Outcome จํานวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ

จุดมุงหมายรายวิชา  
ผูสอน 

(ระบุลําดับ) 
1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ            

  
Learning Outcome 
- นักศึกษาไดรับความรูเก่ียวกับความสําคญัและเปาหมาย
ของการจัดการการเงิน 

3 
 
 

1. ขอตกลงเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎระเบียบในการเรียน
การสอนและเกณฑการใหคะแนน 
2. แนะนําวิธีการเรียนการสอนและอธิบายเน้ือหา
รายวิชาจุดประสงคและเปาหมายของรายวิชา 
เกณฑการวัดผลและประเมินผล แนะนําหนังสือ
เรียน และ เวปไซด เพ่ิมเติม 
3. บรรยายโดยให นักศึกษาไดมีสวนรวมในการ
อภิปรายในประเด็นท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
3.kahoot 
 

1 ผศ. สุรัชนา     
ชวยรอดหมด 

2 การวิเคราะหงบการเงิน  
- งบการเงิน 
- สวนประกอบของงบการเงิน 
Learning Outcome 
- ไดรับความรูเก่ียวกับงบการเงินและสวนประกอบของ
งบการเงิน รวมท้ังสามารถวิเคราะหฐานะการเงินได 

3 1. บรรยายโดยให นักศึกษาไดมีสวนรวมในการ
อภิปรายในประเด็นท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 
2. มอบหมายงานใหทําเปนงานกลุมในช้ันเรียนเพ่ือ
วิเคราะหและอภิปรายรวมกัน 
3.มอบหมายงานใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท
พรอมทั้งกําหนดใหนักศึกษาสงงานในอาทิตยถัดไป 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
3. kahoot 

1,4 ผศ. สุรัชนา     
ชวยรอดหมด 

3 การวิเคราะหงบการเงิน (ตอ) 
- หลักการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 
Learning Outcome 
- ไดรับความรูในเร่ืองวิธีการวิเคราะหอัตราสวนทาง
การเงิน และสามารถทําการคํานวนและวิเคราะห
อัตราสวนทางการเงินขององคกรได 
- นักศึกษามีความรวมมือและทํางานเปนทีมได 

3 1. บรรยายโดยให นักศึกษาไดมีสวนรวมในการ
อภปิรายในประเด็นท่ีเก่ียวของกับสาระการเรยีนรู 
2. มอบหมายงานใหนักศึกษาทําการวิ เคราะห
การเงินของบริษัทท่ีตนเองสนใจโดยแบงกลุม กลุม
ละ3-5 คน และอภิปรายรวมกัน 
3. มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท
พรอมสงใหอาทิตยถัดไป 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
3. กรณีศึกษางบ
การเงิน 

1,4 ผศ. สุรัชนา     
ชวยรอดหมด 
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สัปดาหที่ 
 

หัวขอการสอน / Learning Outcome จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา  

ผูสอน 
(ระบุลําดับ) 

4 การวิเคราะหงบการเงิน (ตอ) 
- การวิเคราะหแนวโนมและกระแสเงินสด 
Learning Outcome 
- ไดรับความรูในเร่ืองการวิเคราะหแนวโนมและกระแส
เงินสด รวมท้ังสามารถทําการคํานวนการวิเคราะห
แนวโนมทางการเงินขององคกรได 
- นักศึกษามีความรวมมือและทํางานเปนทีมได 
- นักศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ตัดสินใจได 

3 1. บรรยายโดยให นักศึกษาไดมีสวนรวมในการ
อภิปรายในประเด็นท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 
2. มอบหมายงานใหนักศึกษาทําการวิ เคราะห
การเงินของบริษัทท่ีตนเองสนใจโดยแบงกลุม กลุม
ละ 3-5 คน และอภิปรายรวมกัน 
3. มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท
พรอมสงใหอาทิตยถัดไป 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
3. กรณีศึกษางบ
การเงิน 

1,4 ผศ. สุรัชนา     
ชวยรอดหมด 

5 การวางแผนและการพยากรณทางการเงิน 
 
Learning Outcome 
- ไดรับความรูในเร่ืองการวางแผนและการพยากรณทาง
การเงิน และสามารถประยุกตใชเทคนิคการจัดทํา
งบประมาณทางการเงินได 
- นักศึกษามีความรวมมือและทํางานเปนทีมได 
- นักศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ตัดสินใจได 

3 1. บรรยายโดยใหนักศึกษาได มีสวนรวมในการ
อภิปรายในประเด็นท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 
2. แบงกลุมนักศึกษา 3-5 คน ชวยกันระดมสมอง
วิเคราะหโจทยปญหาในการวางแผนทางการเงิน 
3. มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท
พรอมสงใหอาทิตยถัดไป 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
3.โจทยปญหาเร่ือง
การวางแผนทาง
การเงิน 

1,4 ผศ. สุรัชนา     
ชวยรอดหมด 

6 การจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
 
Learning Outcome 
- ไดรับความรูในเร่ืองการจัดการเงินทุนหมุนเวียน และ 
สามารถวิเคราะหความตองการดานกระแสเงินสดและ
เงินทุนหมุนเวียนขององคกรได 
 

3 1. บรรยายโดยให นักศึกษาไดมีสวนรวมในการ
อภิปรายในประเด็นท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 
2. แบงกลุมนักศึกษา 3-5 คน ชวยกันระดมสมอง
วิเคราะหโจทยปญหาเร่ืองการจัดการเงินทุน
หมุนเวียน 
3. มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท
พรอมสงใหอาทิตยถัดไป 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
3. kahoot 

2 ผศ. สุรัชนา     
ชวยรอดหมด 
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สัปดาหที่ 
 

หัวขอการสอน / Learning Outcome จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา  

ผูสอน 
(ระบุลําดับ) 

7 การจัดการเงินทุนหมุนเวียน (ตอ) 
 -การบริหารสินคาคงเหลือ 

Learning Outcome 
- นักศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ตัดสินใจได 

3 1. แบงกลุมนักศึกษา 3-5 คน ชวยกันระดมสมอง
วิเคราะหโจทยปญหาเร่ืองการจัดการเงินทุน
หมุนเวียน โดยนําเทคโนโลยมีาชวยในการตดัสินใจ 
2.มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทพรอม
สงใหอาทิตยถัดไป  

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 

2,4 ผศ. สุรัชนา     
ชวยรอดหมด 

8 -สอบเก็บคะแนน 
-การจัดหาเงินทุนระยะส้ัน 
 
Learning Outcome 
- นักศึกษามีความรูในการจัดหาเงินทุนระยะสั้น 

3 1. การสอบเก็บคะแนน 
2.บรรยายโดยให นักศึกษาได มีสวนรวมในการ
อภิปรายในประเด็นท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 
3. มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท
พรอมสงใหอาทิตยถัดไป 
 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
3. แบบทดสอบ 

2,4 ผศ. สุรัชนา     
ชวยรอดหมด 

9 การจัดหาเงินทุนระยะปานกลางและระยะยาว 

 

Learning Outcome 
- นักศึกษามีความรูในการจัดหาเงินทุน และสามารถ

เปรียบเทียบแหลางเงินทุนตาง ๆ ท่ีมีได 

- นักศึกษามีความรวมมือและทํางานเปนทีมได และ

สามารถระบุไดถึงผลท่ีจะตามมาของแตละทางเลือก 

3 1. บรรยายโดยให นักศึกษาไดมีสวนรวมในการ
อภิปรายในประเด็นท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 
2. แบงกลุมนักศึกษา 3-5 คน ชวยกันระดมสมอง
วิเคราะหโจทยปญหาเร่ืองการจัดหาเงินทุนของ
องคกร 
3.มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทพรอม
สงใหอาทิตยถัดไป 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
3.โจทยปญหาเร่ือง
การจัดหาเงินทุน 
4. kahoot 

2,4 ผศ. สุรัชนา     
ชวยรอดหมด 

10 งบลงทุน 

-แนวคิดและการจัดทํางบลงทุน 

 

Learning Outcome 
- นักศึกษามีความรูในการจัดทํางบลงทุนได 

 1. บรรยายโดยให นักศึกษาไดมีสวนรวมในการ
อภิปรายในประเด็นท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 
2. แบงกลุมนักศึกษา 3-5 คน ชวยกันระดมสมอง
วิเคราะหโจทยปญหาเร่ืองงบลงทุนขององคกร 
3.มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทพรอม
สงใหอาทิตยถัดไป 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
3.โจทยปญหาเร่ืองงบ

2 ผศ. สุรัชนา     
ชวยรอดหมด 
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สัปดาหที่ 
 

หัวขอการสอน / Learning Outcome จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา  

ผูสอน 
(ระบุลําดับ) 

- นักศึกษามีความรวมมือและทํางานเปนทีมได  ลงทุน 

11 งบลงทุน (ตอ) 

-การประเมินโครงการลงทุน 

Learning Outcome 
- นักศึกษามีความรูในการจัดทํางบลงทุนได 

- นักศึกษามีความรวมมือและทํางานเปนทีมได และ

สามารถระบุไดถึงผลท่ีจะตามมาของแตละทางเลือก 

 1. บรรยายโดยให นักศึกษาไดมีสวนรวมในการ
อภิปรายในประเด็นท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 
2. แบงกลุมนักศึกษา 3-5 คน ชวยกันระดมสมอง
วิเคราะหโจทยปญหาเร่ืองงบลงทุนขององคกร 
3.มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทพรอม
สงใหอาทิตยถัดไป 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
3.โจทยปญหาเร่ืองงบ
ลงทุน 

2,4 ผศ. สุรัชนา     
ชวยรอดหมด 

12 ตนทุนเงินทุน  
 ตนทุนของหน้ีสิน 
Learning Outcome 
- นักศึกษามีความรูเรื่องตนทุนเงินทุน รวมท้ัง คํานวณหา
ตนทุนเงินทุนขององคกรได 

3 1. บรรยายโดยให นักศึกษาไดมีสวนรวมในการ
อภิปรายในประเด็นท่ีเก่ียวของกับสาระการเรยีนรู 
2. มอบหมายงานใหนักศึกษาทําสืบคนขอมูลและทํา
การวิเคราะหตนทุนเงินทุนของบริษัทท่ีตนเองสนใจ
โดยแบงกลุม กลุมละ 3-5 คน และอภิปรายรวมกัน 
3.มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทพรอม
สงใหอาทิตยถัดไป 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 

3 ผศ. สุรัชนา     
ชวยรอดหมด 

13 ตนทุนเงินทุน (ตอ)  
 ตนทุนของสวนผูถือหุน 
Learning Outcome 
- สามารถประเมินความเหมาะสมของตนทุนเงินทุน 
รวมท้ัง คํานวณหาตนทุนเงินทุนขององคกรได และ
สามารถตัดสินใจวางแผนธุรกิจและบริหารการเงนิใน
ระยะยาวได 
- นักศกึษามีความรวมมือและทํางานเปนทีมได 

3 1. บรรยายโดยให นักศึกษาไดมีสวนรวมในการ
อภิปรายในประเด็นท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 
2. มอบหมายงานใหนักศึกษาทําสืบคนขอมูลและทํา
การวิเคราะหตนทุนเงินทุนของบริษัทท่ีตนเองสนใจ
โดยแบงกลุม กลุมละ 3-5 คน และอภิปรายรวมกัน 
3. มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท
พรอมสงใหอาทิตยถัดไป 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 

3,4 ผศ. สุรัชนา     
ชวยรอดหมด 
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สัปดาหที่ 
 

หัวขอการสอน / Learning Outcome จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา  

ผูสอน 
(ระบุลําดับ) 

14 โครงสรางเงินทุน 
    ตนทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
Learning Outcome 
- สามารถประเมินความเหมาะสมของตนทุนเงินทุน 
รวมท้ัง คํานวณหาตนทุนเงินทุนขององคกรได 
 

3 1. บรรยายโดยให นักศึกษาไดมีสวนรวมในการ
อภิปรายในประเด็นท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 
2. มอบหมายงานใหนักศึกษาทําการวิเคราะห
โครงสรางเงินทุนของบริษัทท่ีตนเองสนใจโดย
แบงกลุม กลุมละ 3-5 คน และอภิปรายรวมกัน 
3.มอบหมายใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทพรอม
สงใหอาทิตยถัดไป 
 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 
 

3 ผศ. สุรัชนา     
ชวยรอดหมด 

15 นโยบายเงินปนผล และประมวลความรูรวบยอด 
 

Learning Outcome 
- ไดรับความรูในเร่ืองการจายเงินปนผล และสามารถ

ตัดสินใจวางแผนธุรกิจและบริหารการเงินในระยะยาวได 

- สามารถวิเคราะหเชิงวิพากษและคิดแกปญหาการเงนิ

ขององคกรได 

3 1. บรรยายโดยให นักศึกษาไดมีสวนรวมในการ
อภิปรายในประเด็นท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู 
2. นักศึกษานําเสนอและมีสวนรวมในการอภิปราย
ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรูในภาพรวม
ท้ังหมด 
3. สงรูปเลมรายงาน 
 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
3. ขอคําถามสําหรับ
การซักถาม 
 

1,2,3,4 ผศ. สุรัชนา     
ชวยรอดหมด 

 
หมายเหต ุ :  ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่

ประเมิน 
สัดสวนการ 
ประเมินผล 

1. รายงานกลุม 
 

(1.4) (2.2) 
(2.3) (3.1)  

1. ประเมิ นจากการส งงานตาม กําหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย  

3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่จาก

ที่ไดรับมอบหมายรายกลุมและบุคคล 

3. ประเมิ นจากการนํ าเสนอในรูปแบบ

ราย งาน พ ร อม ทั้ งส อบ สั ม ภ าษ ณ เป น

รายบุคคลเก่ียวกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ 

4. ประเมินจากงาน /กิจกรรม /โจทยปญหา 

/รายงานท่ีไดรับมอบหมาย 

5. ประเมินจากพฤติกรรมในหองเรียน เชน 

การมี ส วนรวม ใน กิจกรรม ในห องเรี ยน 

พฤตกิรรมการทํางานเปนทีม  

6.ประเมินจากผลการสืบคน  เทคนิคการ
นํ า เส น อ โด ย ก า ร เลื อ ก ใช เท ค โน โล ยี
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

2-15 
 

20% 

2. แบบฝกหัดทาย
บท 

(1.4) (2.2) 1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาใน

การเขาช้ันเรียน การสงงานตามกําหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย  

2. ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่  ที่
ไดรับมอบหมายรายกลุมและบุคคล  
3. ประ เมิ น จากงาน /กิ จกรรมต างๆ ท่ี
มอบหมายใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ ตองมีความ
ซื่อสัตย ไมทุจริต ไมนําผลงานของผู อ่ืนมา
เปนของตน เชนแบบฝกหัดทบทวน เพ่ือวัด
ความเขาใจของนักศึกษา  
4. ประเมิ นจากการนํ าเสนอในรูปแบบ

ราย งาน พ ร อม ทั้ งส อบ สั ม ภ าษ ณ เป น

รายบุคคลเก่ียวกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ 

5. ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดง
ความคดิเห็นการอภิปรายกลุม 

2-14 
 

10% 
 

3 . ก ารสอบ เก็บ

คะแนน 

(2.2) (2.3) 
(3.1) 

1. ประเมินจากการสอบโดยใชขอสอบอัตนัย 
8 
 

30% 
 

4. สอบปลายภาค 
 

(2.2) (2.3) 
(3.1) 

1. ประเมินจากการสอบปลายภาค  โดยใช
ขอสอบแบบปรนัย 

16 40% 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 
    สุรัชนา ชวยรอดหมด. (2560). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการเงินธุรกิจ. กรงุเทพฯ: ศูนยบริการ
สื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท มสด. 
    คณาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน. (2557). การเงนิธุรกิจ. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
    พูนศักดิ์  แสงสันต และกิตติพันธ คงสวัสดิ์ เกียรติ . (2557). การจัดการการเงินธุรกิจ (แปลจาก 
Fundamentals of Corporate Finance Standard). (พิมพคร้ังท่ี 4). กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิล อินเตอร
เนชั่นแนล เอ็นเตอรไพรส แอลแอลซี. 

เว็บไซดตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย http://www.set.or.th 
    เว็บไซด ก.ล.ต. http://www.sec.or.th 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา     
    หนังสือทุกเลมท่ีเกี่ยวของกับการเงินธุรกิจ การบริหารการเงินและการจัดการทางการเงิน  
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 
   - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
   - การฝกทักษะเพ่ือดูพฤติกรรมตอบสนองของผูเรยีน 
   - การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
    - ผลการสอบ และแบบประเมินผลการสอนของอาจารยประจําภาคเรียน 
3. การปรับปรุงการสอน 

- ใชสื่ออิเล็กทรอนกิสและสื่อการสอนสารสนเทศทาง website ของอาจารยผูสอน 
- เนนกิจกรรมการเรียนการสอนดวย Active Learning  เชน ใหนักศึกษาทําโครงงาน กิจกรรมกลุม  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาในรายวิชา 
    - สังเกตการเขาเรยีนและพฤติกรรมการเรียน 

 - พิจารณาจากขอบกพรองจากการทํารายงานและคะแนนสอบ 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     - แลกเปลี่ยนความคดิเห็นเก่ียวกับกิจกรรมการสอนจากอาจารยผูสอนและนักศึกษา 
     - ปรบัปรุงเน้ือหารายวิชาใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันทุกปการศกึษาที่เปดการเรียนการสอน 


