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ค าน า 
 

  รายวิชา การเงินธุรกิจ (Business Finance) เป็นรายวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความส าคัญและเป้าหมายของการจัดการทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและ
พยากรณ์ทางการเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินทุน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น การ
จัดหาเงินทุนระยะปานกลาง การจัดหาเงินทุนระยะยาว ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างของเงินทุน นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล ทั้งนีผู้้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ 

 
                                        

                                                                                                            ผู้สอน 
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สารบัญ 
 

หมวด           หน้า 
 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป         4 
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์       4 
หมวด 3 ลักษณะและการด าเนินการ       5 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา      5 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล       8 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน      16 
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา    16 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    3821402 การเงินธุรกิจ 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3(3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
   อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวรรณ์  เรืองกัลปวงศ์ ตอนเรียน B1  
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    20 พฤศจิกายน 2561 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     1.1  เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงเป้าหมาย หน้าที่และจริยธรรมทางการเงิน 
 1.2 เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ  
 1.3  เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงการจัดหาเงินทุนมาเพ่ือใช้ในการด าเนินการของธุรกิจ  
 1.4 เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงเทคนิควิธีการวางแผนและการควบคุมทางการเงินของธุรกิจ  
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    2.1 เพ่ือให้นักศึกษามีฐานความรู้ที่เป็นรูปธรรมในการศึกษาวิชาการเงินธุรกิจ 
 2.2 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ในศาสตร์ทางด้านการเงินเพ่ิมมากขึ้น 
 2.3 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้น าใช้ในการวางแผนการจัดหาเงินทุนและการ
จัดสรรเงินทุนของธุรกิจ 
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 2.4 เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการวางแผนและการควบคุมทางการเงินของกิจการ 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
     ความส าคัญและเป้าหมายของการจัดการทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและ
พยากรณ์ทางการเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินทุน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น การ
จัดหาเงินทุนระยะปานกลาง การจัดหาเงินทุนระยะยาว ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างของเงินทุน นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล 
  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. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ช.ม. 
ต่อภาคการศึกษา 

 
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

 

6 ช.ม. ต่อสัปดาห์ 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
   (เฉพาะรายที่ต้องการ)  

 
หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
         นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือให้การด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมเป็นปกติสุข สร้างสรรค์ และท าประโยชน์ให้กับส่วนรวม นอกจากนั้นการใช้ความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพบัญชี ต้องพึงระมัดระวัง และค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งอาจารย์จะต้องสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาทั้งในด้านคุณธรรม  และ
จริยธรรม ต่อไปนี้ 

  1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม  
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3) สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
 4) มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี

คุณธรรม 
   1.2 วิธีการสอน 
          1. มอบหมายงานให้กับนักศึกษาเป็นรายบุคคล/เป็นกลุ่ม 
  2. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในเนื้อหาวิชา 
   1.3 วิธีการประเมินผล 

1. สังเกตจากการเข้าเรียนและการส่งงานตรงต่อเวลา จ านวนทุจริตในการสอบลดน้อยลง 
2. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม/การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
3. ประเมินจากการท ากิจกรรมของนักศึกษาโดยการสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก  

 2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นักศึกษาต้องมีความรู้ด้านการบัญชี การเงิน การรายงาน และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ด้านองค์การและ
ธุรกิจ ความรู้และความสามารถในเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ จึงครอบคลุม
ความรู้ต่อไปนี้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 
 2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี 

โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 3) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ 
  4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ  การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
      2.2 วิธีการสอน 
          1. บรรยาย 
 2. มอบหมายให้นักศึกษาตอบค าถามท้ายบทเรียน 
 3. ท ากิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 
 4. การวิเคราะห์กรณีศึกษา พร้อมน าเสนอในรูปแบบรายงาน 
  2.3 วิธีการประเมินผล 
         1. การพิจารณาจากงานที่ท า 
 2. การทดสอบย่อยในทุกคาบการเรียน/การสอบกลางภาค 
 3. การสอบปลายภาค 
 4. รายงาน/การน าเสนอการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

นักศึกษาจะต้องสามารถพัฒนาสติปัญญาของตนเอง โดยผู้สอนต้องมุ่งเน้นให้นักศึกษาใช้ความเข้าใจ
มากกว่าการจ า มีหลักการและเหตุผลในการคิด มีวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะกับตนเอง และสามารถตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้ เพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ต่อไปนี้ 
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 1) สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการระบุและวิเคราะห์
ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

2) สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพ
และดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 

3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
   3.2 วิธีการสอน 
         1. มอบหมายงานให้นักศึกษาท ารายงานที่เกี่ยวกับการใช้ความรู้ในวิชาการเงินธุรกิจและน าเสนอ
ผลงานในรูปของการอภิปรายกลุ่มหรืองานเดี่ยว เช่นการมอบหมายให้นักศึกษาจัดท าการวิเคราะห์ทาง
การเงินของกิจการที่กลุ่มตนเองเลือกพร้อมทั้งน าเสนอเป็นรูปเล่มรายงาน  
 2. มอบหมายงานให้นักศึกษาใช้ความรู้ในวิชาการเงินธุรกิจและน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
          3.  การสอนโดยใช้กรณีศึกษา โจทย์ปัญหา 
   3.3 วิธีการประเมินผล 
          1. การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยใช้กรณีศึกษา หรือโจทย์ปัญหา 
          2. พิจารณาจากรูปแบบรายงานพร้อมทั้งสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลเกี่ยวกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ 
 3. พิจารณาจากผลงานที่น าเสนอท่ีความน่าสนใจและน าไปใช้ได้จริง 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบให้กับนักศึกษาโดยสอดแทรก
เข้าไปในการสอนรายวิชา มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความ
แตกต่างกัน ผู้สอนจะต้องมีวิธีที่จะพัฒนาคุณลักษณะในด้านนี้ หรืออาจแนะน าให้นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนวิชาด้านสังคมศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษามีคุณสมบัติต่อไปนี้ 

1) สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และ

วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
3) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไข

ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอย่างต่อเนื่อง 

    4.2 วิธีการสอน 
 1. มอบหมายให้ท ารายงาน/โครงงานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชากับปัญหาที่
ก าหนด โดยให้มีการประยุกต์ความรู้เพ่ือสร้างผลงานเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ 
 2. แทรกประสบการณ์จริงของอาจารย์ในระหว่างการสอน โดยผ่านการเล่าเรื่องต่าง ๆ ร่วมพูดคุย  
    4.3 วิธีการประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมจากการท างานร่วมกัน และผลงาน 
 2. สังเกตจากพฤติกรรมการตอบค าถาม การปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน การเป็นผู้น าในการท างาน 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา 
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หน้าที่งานทางการบัญชีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตัวเลข และการสื่อสาร ให้เข้าใจ การออกแบบ
และวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ การควบคุมระบบ การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ รวมทั้ง การเป็น
ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องฝึกทักษะด้านนี้ เพ่ือให้นักศึกษามีคุณสมบัติเหล่านี้เมื่อ
ส าเร็จการศึกษา 

1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก และใช้รูปแบบการน าเสนอ

ที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
    5.2 วิธีการสอน 
 1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอนอ่ืนๆ เช่น E-learning และ
ท ารายงานโดยเน้นการน าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
 2. น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
    5.3 วิธีการประเมินผล 
          1. พิจารณาจากรายงานและผลงานที่ส าเร็จ 

  2. การน าเสนอทั้งในชั้นเรียนและสื่อออนไลน์ 
 
 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
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สัปด
าห์ที ่

 

หัวข้อ / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน           

สื่อการสอน สอดคล้อง
กับ

จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 

1. บทท่ี 1 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
การเงินธุรกิจ 
1.1 ความหมายของการเงินธุรกิจ  
1.2 โอกาสในการประกอบอาชีพ
ทางด้านการเงิน  
1.3 รูปแบบองค์กรธุรกจิ  
1.4 หน้าท่ีและบทบาทของผู้จัดการ
การเงิน  
1.5 เป้าหมายในการประกอบธุรกจิ 
1.6 แนวโน้มทิศทางด้านการเงินธรุกิจ
ในปัจจุบัน 
Learning Outcome  
นักศึกษาเข้าใจจุดประสงค์ของ
รายวิชาและสามารถเปรียบเทียบ
แหล่งเงินทุนต่างๆ ที่มีส าหรับ
องค์กร รวมถึงการจัดหาเงินทุน
จากธนาคาร  เ ครื่ อ งมื อทา ง
การเงิน ตลาดหุ้นกู้ ตลาดหุ้นทุน
และตลาดพันธบัตรรัฐบาลได ้

3 แนะน าวิธีการ
เรียนการสอน 
ช้ี แ จ ง วั ต ถุ  
ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ
ข อ บ เ ข ต ข อ ง
เ นื้ อ ห า แ ล ะ
รายงานที่ ต้ อ ง
น า เ ส น อ ใ น
สัปดาห์สุดท้าย 
บรรยาย 
แ บ บ ฝึ ก หั ด
ท้ายบท 
กิจกรรมกลุ่ม 

1.เอกสารประ กอบ
การบรรยายราย 
วิชาการเงินธุรกิจ 
2.PowerPoint 
 

ข้อ1.1 ผศ.ดร.
สราวรรณ์  
เรืองกัล
ปวงศ์ 

2. บทท่ี 2 การวิเคราะห์งบการเงิน 
1.1 งบการเงิน 
1.2 ส่วนประกอบของงบการเงิน 
Learning Outcome 
นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบาย
การวิ เคราะห์ฐานะการเงินใน
ปัจจุบันและในอนาคตขององค์กร
โดยใช้ เทคนิคต่างๆ ซึ่ งรวมถึง    
การวิ เคราะห์ อัตราส่ วน การ
วิ เ คราะห์ แนว โน้ ม  และการ
วิเคราะห์กระแสเงินสดได้ 

3  บรรยาย 
 แบบฝึกหัด
ท้ายบท 

1.เอกสารประ กอบ
การบรรยายราย 
วิชาการเงินธุรกิจ 
2.PowerPoint 
3.ข้ อ มู ล จ า ก อิ น 
เทอร์เน็ต 
 

ข้อ
1.1,1.2, 

1.3 

ผศ.ดร.
สราวรรณ์  
เรืองกัล
ปวงศ์ 
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3. บทท่ี 2 การวิเคราะห์งบการเงิน 
(ต่อ) 
1.3 การวิเคราะห์งบการเงิน 
1.4 หลักการวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงิน 
Learning Outcome 
นักศึกษาเข้ า ใจและสามารถ
อธิบายการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
ในปัจจุบันและในอนาคตของ
องค์กรโดยใช้ เทคนิคต่างๆ ซึ่ ง
รวมถึง    การวิเคราะห์อัตราส่วน 
การวิเคราะห์แนวโน้ม และการ
วิเคราะห์กระแสเงินสดได ้

3  บรรยาย 

 แบบฝึกหัด
ท้ายบท 
 กรณีศึกษา 

1.เอกสารประ กอบ
การบรรยายรายวิ 
ชาการเงินธุรกิจ 
2.PowerPoint 
3.ข้ อ มู ล จ า ก อิ น 
เทอร์เน็ต 
 

ข้อ
1.1,1.2, 

1.3 

ผศ.ดร.
สราวรรณ์  
เรืองกัล
ปวงศ์ 

4. บทท่ี 3 การวางแผนและการ
พยากรณ์ทางการเงิน 
1.1 การพยากรณ์ทางการเงิน 
1.2 งบประมาณทางการเงิน 
Learning Outcome 
นักศึกษาเข้ า ใจและสามารถ
วางแผนรวมถึงพยากรณ์ทาง
การเงินได ้

3  บรรยาย 
 แบบทดสอบ

ย่อย 

 แบบฝึกหัด
ท้ายบท 

1.เอกสารประ กอบ
การบรรยายราย 
วิชาการเงินธุรกิจ 
2.PowerPoint 
3.ข้ อ มู ล จ า ก อิ น 
เทอร์เน็ต 
 

ข้อ
1.1,1.2, 
1.3,1.4 

ผศ.ดร.
สราวรรณ์  
เรืองกัล
ปวงศ์ 

5. บทท่ี 4 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
1.1  ความหมายของเงินทุนหมุนเวียน 
1.2 ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง เ งิ น ทุ น
หมุนเวียน สภาพคล่องความเสี่ยง และ 
ก าไร  
1.3 ลักษณะของผู้ บริ หาร เ งินทุน
หมุนเวียน   
1.4 ปัจจัยที่มี ผลกระทบต่อความ
ต้องการเงินทุนหมุนเวียน 
1.5 ลักษณะของเงินทุนหมุนเวียน 
Learning Outcome 
นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบาย
เ กี่ ย ว กั บกา ร วิ เ ค ร า ะห์ ค ว าม
ต้องการด้านกระแสเงินสดและ
เงินทุนหมุนเวียนขององค์กรได้ 

3  บรรยาย 
 แบบทดสอบ

ย่อย 

 แบบฝึกหัด
ท้ายบท 

1.เอกสารประ กอบ
การบรรยายราย 
วิชาการเงินธุรกิจ 
2.PowerPoint 
3.ข้ อ มู ล จ า ก อิ น 
เทอร์เน็ต 
 

ข้อ1.1,  
1.4 

ผศ.ดร.
สราวรรณ์  
เรืองกัล
ปวงศ์ 
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6. บทท่ี 5 การจัดการเงินสด  
1.1 การจัดการเงินสดทางธุรกิจ 
1.2 ระบบของการช าระเงิน 
1.3 ระบบการจัดเก็บเงิน 
1.4 จุดมุ่งหมายของระบบ
การเก็บเงิน  
Learning Outcome 
นักศึ กษา เข้ า ใจและสามารถ
อธิบายเกี่ยวกับการจัดการเงินสด
ได้ 

3  บรรยาย 
 แบบทดสอบ

ย่อย 

 แบบฝึกหัด
ท้ายบท 

1 . เ อกสา รประ 
กอบการบรรยาย
ราย วิชาการเงิน
ธุรกิจ 
2.PowerPoint 
3.ข้อมูลจากอิน 
เทอร์เน็ต 
 

ข้อ 
1.4 

ผศ.ดร.
สราวรรณ์  
เรืองกัล
ปวงศ์ 

7. บทท่ี 5 การจัดการเงินสด (ต่อ) 
1.5 ประเภทของระบบการ
จัดเก็บเงิน  
1.6  วงจรการจัดการเงินสด
 Learning Outcome 
นักศึกษาเข้าใจและสามารถ
อธิบายเกี่ยวกับการจดัการเงินสด
ได ้

3  บรรยาย 
 แบบทดสอบ

ย่อย 

 แบบฝึกหัด
ท้ายบท 

1 . เ อกสา รประ 
กอบการบรรยาย
รายวิชาการเงิน
ธุรกิจ 
2.PowerPoint 
3.ข้อมูลจากอิน 
เทอร์เน็ต 
 

ข้อ 
1.4 

ผศ.ดร.
สราวรรณ์  
เรืองกัล
ปวงศ์ 

8. บทท่ี 6 การบริหารลูกหนี้   
1.1  การบริหารลูกหนี ้ 
1.2 นโยบายสินเช่ือท่ีส าคญั 
1.3 การติดตามและประเมินผล
การบริหารลูกหนี้การค้า 
Learning Outcome 
นักศึ กษา เข้ า ใจและสามารถ
ค านวณเกี่ยวกับการบริหารลูกหนี้
ได้   

3  บรรยาย 
 แบบทดสอบ

ย่อย 

 แบบฝึกหัด
ท้ายบท 

1 . เ อกสา รประ 
กอบการบรรยาย
รายวิชาการเงิน
ธุรกิจ 
2.PowerPoint 
3.ข้อมูลจากอิน 
เทอร์เน็ต 
 

ข้อ 
1.4 

ผศ.ดร.
สราวรรณ์  
เรืองกัล
ปวงศ์ 
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9. บทท่ี 7 การบริหารสินค้า
คงเหลือ  
1.1 ปัจจัยที่มาก าหนดปริมาณ
สินค้าคงเหลือขนาดการสั่งซื้อท่ี
ประหยดั (Economic Order 
Quantity : EOQ)  
1.2 ส่วนลดปริมาณ (Quantity  
Discounts) 
1.3 Safety Stock (SS) หรือ
สินค้าคงเหลือท่ีมีไว้เพื่อความ
ปลอดภัย  
1.4 ประโยชน์ของสินค้าคงเหลือ 
(Benefit of Inventory)  
1.5 การวัดประสิทธิภาพของการ
จัดการสินค้าคงเหลือ  
Learning Outcome 
นักศึ กษา เข้ า ใจและสามารถ
ค านวณเกี่ยวกับการบริหารสินค้า
คงเหลือได้ 

3  บรรยาย 
 แบบทด 

สอบย่อย 

 แบบฝึกหัด
ท้ายบท 

1 . เ อก ส า รปร ะ 
กอบการบรรยาย
ราย วิชาการเงิน
ธุรกิจ 
2.PowerPoint 
3.ข้ อ มู ล จ า ก
อินเทอร์เน็ต 
 

ข้อ 
1.4 

ผศ.ดร.
สราวรรณ์  
เรืองกัล
ปวงศ์ 

10. บทท่ี 8 ต้นทุนเงินทุน  
1.1 ต้นทุนแต่ละแหล่งเงินทุน 
1.2 ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
(Weighted Average Cost of 
Capital: WACC)  
1.3 ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal 
Cost of Capital: MCC)   
Learning Outcome 
นักศึ กษา เข้ า ใจและสามารถ
ประเมินความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ใน
การค านวณต้นทุนเงินทุนของ
องค์กรได้   

3 บรรยาย 
แบบทดสอบ
ย่อย 
แบบฝึกหัดท้าย
บท 

1 . เ อก ส า รปร ะ 
กอบการบรรยาย
ราย วิชาการเงิน
ธุรกิจ 
2.PowerPoint 
3.ข้อมู ล จากอิ น 
เทอร์เน็ต 
 

ข้อ 
1.2,1.3,1.4 

ผศ.ดร.
สราวรรณ์  
เรืองกัล
ปวงศ์ 
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11. บทท่ี 9 มูลค่าเงินตามกาลเวลา 
1.1 แนวคิดเบื้องต้นของมลูค่า
ของเงินตามเวลา 
1.2 ดอกเบี้ย 
Learning Outcome 
นักศึกษาเข้าใจแนวคิดเบื้องต้น
ของมูลค่าของเงินตามเวลาและ
สามารถค านวณเกี่ยวกับ ดอกเบี้ย
ได้ 

3 บรรยาย 
แบบทดสอบ
ย่อย 
แบบฝึกหัดท้าย
บท 

1 . เ อก ส า รปร ะ 
กอบการบรรยาย
ราย วิชาการเงิน
ธุรกิจ 
2.PowerPoint 
3.ข้ อ มู ล จ า ก
อินเทอร์เน็ต 
 

ข้อ 
1.1, 1.4 

ผศ.ดร.
สราวรรณ์  
เรืองกัล
ปวงศ์ 

12. บทท่ี 9 มูลค่าเงินตามกาลเวลา 
(ต่อ) 
1.3 มูลค่าเงินตามเวลา  
1.4 1.4 มูลคา่อนาคต  
1.5 มูลคา่ปัจจุบัน Learning 
Outcome 
นักศึ กษา เข้ า ใจและสามารถ

ค านวณเกี่ยวกับมูลค่าเงินตามเวลา
มูลค่าอนาคต และมูลค่าปัจจุบันได้ 

3 บรรยาย 
แบบทดสอบ
ย่อย 
การน าเสนอ
ผลงาน 

1 . เ อก ส า รปร ะ 
กอบการบรรยาย
ราย วิชาการเงิน
ธุรกิจ 
2.PowerPoint 
3.ข้ อ มู ล จ า ก
อินเทอร์เน็ต 
 

ข้อ 
1.1, 1.4 

ผศ.ดร.
สราวรรณ์  
เรืองกัล
ปวงศ์ 
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13. 
 
 

บทท่ี 10 งบลงทุน  
1.1 ความหมายของงบลงทุน 
1.2 การประมาณการกระแส
เงินสด  
1.3 การเปรยีบเทียบเครื่องท่ีใช้
ในการตัดสินใจ  
1.4 การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
Learning Outcome 
1.นักศึกษาเข้าใจและสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดท า
งบประมาณการลงทุนต่าง ๆ 
ในการประเมินการตัดสินใจ
ลงทุน 
2.นักศึกษาเข้าใจและสามารถ
อธิบายวิธีการประเมินมูลค่า
ด้วยวิธีรายได้ วิธีสินทรัพย์ และ
วิธีมูลค่าตลาดที่ใช้ส าหรับการ
ตัดสินใจลงทุน การวางแผน
ธุรกิจ และการบริหารการเงิน
ในระยะยาวได้ 
3.น าเครื่องมือและเทคโน โลยี
ที่ เ หม าะสมมา ใ ช้ เพื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพและประ สิทธิผล
และการตัดสินใจที่ดีขึ้นได้ 

3  บรรยาย 
 แบบฝึกหัด

ท้ายบท 
 กรณีศึกษา 

1.เอกสารประ 
ก อ บ ก า ร
บรรยายรายวิชา
การเงินธุรกิจ 
2.PowerPoint 
3.ข้อมูลจากอิน 
เทอร์เน็ต 
 

ข้อ 
1.1,1.2, 
1.3, 1.4 

ผ ศ . ด ร .
ส ร า ว ร ร ณ์   
เรืองกัลปวงศ์ 
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14. 
 

บทท่ี 11 นโยบายเงินปันผล  
1.1 ความหมายของเงินปันผล                                          

1.2 ความหมายของนโยบาย
เงินปันผล   

1.3 ทฤษฎีเงินปันผล 

1.4 ปัจจัยที่ก าหนดนโยบาย
เงินปันผล  

1.5 ประเภทของการจ่ายเงิน
ปันผล  

1.6 ผลกระทบการจา่ยหุ้นปัน
ผลที่มตี่อผู้ถือหุ้น   

1.7 กฎหมายที่เกีย่วข้องกับ
การจ่ายปันผล  
Learning Outcome 
1.นักศึกษาเข้าใจและสามารถ
อธิบายเกี่ยวกับนโยบายเงินปัน
ผล 
2.วิเคราะห์ทางเลือกของวิธี
ปฏิบั ติ และระบุ ถึ ง ผลที่
ตามมาทางจริยธรรมของ
แต่ละทางเลือกได้ 

3 บรรยาย 
แ บ บ ฝึ ก หั ด
ท้ายบท 

1.เอกสารประ 
ก อ บ ก า ร
บรรยายรายวิชา
การเงินธุรกิจ 
2.PowerPoint 
3.ข้ อ มู ล จ า ก
อินเทอร์เน็ต 
 

ข้อ 
1.1,1.2, 
1.3, 1.4 

ผศ.ดร.
สราวรรณ์  

เรืองกัลปวงศ ์

15. ประมวลความรู้รวบยอดและ
น าเสนอรายงาน 
Learning Outcome 
1.นักศึกษาเข้าใจและสามารถ
ให้ความร่วมมือและท างาน
เป็นทีม เพ่ือปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กร 
2.ประยุกต์ใช้เหตุผล การ
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และ
การคิดเชิงนวัตกรรมในการ
แก้ปัญหา 

3  น าเสนอ
รายงาน 
 ส่งรายงาน 

PowerPoint ข้อ 
1.1,1.2, 
1.3, 1.4 

ผศ.ดร.
สราวรรณ์  

เรืองกัลปวงศ ์

16. สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ผลการ 

เรียนรู้ 
วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 

ประเมิน 
สัดส่วนของ

การ 
ประเมินผล 

1. 1.1,1.2,1.3.1.4,1.5,1.6,1.7,2.1,2.2,2.3, 
2.5,2.8,3.1,3.3,4.1,4.4,4.5,5.3,5.4 

การน าเสนองานเดี่ยว 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 

2-6 10 

2. 1.1,1.5,2.1,3.1,3.3 ทดสอบย่อยกลางภาค 7 30 
3. 1.1,1.2,1.3.1.4,1.5,1.6,2.1,2.2,2.3,2.5,3.1,4.1, 

4.3,4.5,5.3,5.4 
การน าเสนองานกลุ่ม 13-14 20 

4. 3.1, 3.2,3.4, 5.3, 5.4 สอบปลายภาค 16 40 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและต าราหลัก 
   ต าราวิชาการเงินธุรกิจ คณาจารย์หลักสูตรการเงิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    การจัดการการเงิน โดย ณัฎฐดา  ศรีมุข และอาจารย์วรานี  เวสสุนทรเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต. 

Monthly Review จัดท าโดย: ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ข้อมูลสถิติประจ าปี 2545-2551(Fact book 2002-2008) จัดท าโดย: ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย. 
วารสารตลาดหลักทรัพย์ จัดท าโดย : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    หนังสือทุกเล่มที่เก่ียวของกับการเงินธุรกิจ การบริหารการเงินและการจัดการทางการเงิน 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 - การฝึกทักษะเพ่ือดูพฤติกรรมตอบสนองของผู้เรียน 
 - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    - ผลการสอบ 
 - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน 
     - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 - การวิจัยในชั้นเรียน 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอ่ืน  หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา  โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     - ปรับปรุงรายวิชาทุกปีการศึกษาท่ีเปิดการเรียนการสอน 
 - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 

 


