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ค าน า 
 
 

รายละเอียดรายวิชาการเงินธุรกิจ (Business Finance) รหัสวิชา 3632103 เป ็นการจัดท า
รายละเอียดประกอบรายวิชาการเงินธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน  
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย หน้าที่และจริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์งบ
การเงิน การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน มูลค่าเงินตามกาลเวลา การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การ
จัดการเงินสด การบริหารลูกหนี้การค้า  การบริหารสินค้าคงเหลือ งบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุน ต้นทุน
เงินทุน โครงสร้างของเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียน  ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา  จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน  รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ  โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพ่ิมเติม  นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้    

 
 
                                                                                                        

   อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
                                                              คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

                     พฤศจิกายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 1 ก.ค.60) 

 3 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ     วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    3632103   การเงินธุรกิจ  (Business Finance) 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    3.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 3.2  ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์อังคณา    โสภารัตนกุล 
    4.2  อาจารย์ผู้สอน    

อาจารย์อังคณา    โสภารัตนกุล  อาจารย์วณิชยา             ศีลบุตร 

อาจารย์วรรณจันทร์ สิงห์จาวลา  ผศ.ดร.รุ่งโรจน ์  เย็นชัยพฤกษ์  

ผศ.ดร.ประศาสน์  นิยม  

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 1 
6. รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรงุเทพมหานคร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    9.1  วันที่จัดท า    1 ธันวาคม 2559     
    9.2  วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  27 พฤศจิกายน 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.  เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงเป้าหมาย หน้าที่และจริยธรรมทางการเงิน 
 2. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ  
 3. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงการจัดหาเงินทุนมาเพ่ือใช้ในการด าเนินการของธุรกิจ  
 4.  เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงเทคนิควิธีการวางแผนและการควบคุมทางการเงินของธุรกิจ  
    
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 1. เพ่ือให้นักศึกษามีฐานความรู้ที่เป็นรูปธรรมในการศึกษาวิชาการเงินธุรกิจ 
 2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ในศาสตร์ทางด้านการเงินเพ่ิมมากข้ึน 
 3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้น าใช้ในการวางแผนการจัดหาเงินทุนและการ
จัดสรรเงินทุนของธุรกิจ 
 4. เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการวางแผนและการควบคุมทางการเงินของกิจการ 
  

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
      

  เป้าหมาย หน้าที่และจริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและพยากรณ์
ทางการเงิน มูลค่าเงินตามกาลเวลา การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการเงินสด การบริหารลูกหนี้การค้า  
การบริหารสินค้าคงเหลือ งบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุน ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างของเงินทุน นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล 
       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 านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
45 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา 
 

สอนเสริมเพ่ือทดแทนคาบ
เรียนที่ ไม่สามารถท าการ
สอนได้ หรือตามที่ผู้ เรียน
ร้องขอ เพ่ือทบทวนความรู้
ค ว า ม เข้ า ใจ ให้ มี ค ว า ม
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ไม่มีฝึกปฏิบัติ 90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา  ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตร 
 - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจ ทางค่านิยม ความรู้สึก
ของผู้อ่ืน ค่านิยมพ้ืนฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจโลก เป็นต้น 

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก และเคารพกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 

2. มีจิตส านึกท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
3. มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. มีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ

สร้างภูมิคุ้มกัน 
     1.2 วิธีการสอน 

1. บรรยาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ
ในเนื้อหารายวิชาการเงินธุรกิจ  พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  

2. มอบหมายงานให้กับนักศึกษาเป็นรายบุคคล/เป็นกลุ่ม 
3. มอบหมายให้นักศึกษาจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายพร้อมทั้งสรุปผลการใช้จ่ายและวาง

แผนการใช้จ่ายในเดือนถัดไป 
4. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในเนื้อหาวิชา   

    1.3 วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการสังเกตการเข้าเรียนและการส่งงานตรงต่อเวลา 
2. ประเมินจากการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม/การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
3. ประเมินจากการท ากิจกรรมของนักศึกษาโดยการสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก 
4. ประเมินจากงานที่ท าส่งในแต่ละครั้ง ไม่ทุจริต ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 

2. ความรู้ 
  2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
 1.มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ 

2.มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 3.มีความรู้กว้างและเป็นระบบเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการ 
รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก  
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4.มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงาน  รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
ธุรกิจ 
     2.2 วิธีการสอน 

1. บรรยาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ
ในเนื้อหารายวิชาการเงินธุรกิจ  พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  

2. มอบหมายให้นักศึกษาตอบค าถามท้ายบทเรียน 
3. ท ากิจกรรมในชั้นเรียน       

     2.3 วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการทดสอบย่อย และการสอบระหว่างภาค 
2. ประเมินจากการสอบปลายภาค  โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 
3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้า พร้อมการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
4. ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เช่นแบบฝึกหัด

ทบทวน เพ่ือวัดความเข้าใจของนักศึกษา 
3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

1.สามารถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งได้ด้วยตนเอง มีความคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตาม
สถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ 

2.สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและ
ประสบการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 

3.มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 

3.2 วิธีการสอน 
1. บรรยาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ

ในเนื้อหารายวิชาการเงินธุรกิจ  พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาท ารายงานที่เกี่ยวกับการใช้ความรู้ในวิชาการเงินธุรกิจและ

น าเสนอผลงานในรูปของการอภิปรายกลุ่มหรืองานเดี่ยว เช่นการมอบหมายให้นักศึกษาจัดท าการวิเคราะห์
ทางการเงินของกิจการที่กลุ่มตนเองเลือกพร้อมทั้งน าเสนอเป็นรูปเล่มรายงาน 
    3.3 วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากการน าเสนอในรูปแบบรายงานพร้อมทั้งสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลเกี่ยวกับงานที่
ตนเองรับผิดชอบ 
 
 
 



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 1 ก.ค.60) 

 8 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1.สามารถแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อื่น และแสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ในการกระท าของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

2.สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ และความคิด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน แสดงภาวะผู้น า ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  และมี
ทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม 
 4.2 วิธีการสอน 

1. มอบหมายให้ท ารายงาน/โครงงานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชากับปัญหาที่
ก าหนด 

2. แทรกประสบการณ์จริงของอาจารย์ในระหว่างการสอน โดยผ่านการเล่าเรื่องต่าง ๆ ร่วม
พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจ าเป็นในวิชาที่เรียน       
     4.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิ จกรรมใน
ห้องเรียน  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม และการส่งงาน  

2. ประเมินจากพฤติกรรมการตอบค าถาม การปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน การเป็นผู้น าในการ
ท างาน 
  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1.สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์ และ
ตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 

2.สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นต่อการท าธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด  การเขียนที่เหมาะสม
ส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอ่ืน 

4.สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม  มาใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการแปลความหมาย และการสื่อข้อมูล 
    5.2 วิธีการสอน 

1. มอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-
learning และการท ารายงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

2. ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอผลงาน /รายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า  โดยใช้รูปแบบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วย
ตนเอง 
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     5.3 วิธีการประเมินผล  
1. ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ได้รับมอบหมาย 
2. ประเมินจากผลการสืบค้น  เทคนิคการน าเสนอโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้

อย่างเหมาะสม 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นฆเกี่ยวกับการเงิน
ธุรกิจ            
 - ความหมายของการเงินธุรกิจ  
- โอกาสในการประกอบอาชีพทางด้าน
การเงิน  
- รูปแบบองค์กรธุรกิจ  
- หน้าที่และบทบาทของผู้จัดการการเงิน  
- เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ  
- แนวโน้มทิศทางด้านการเงินธุรกิจใน
ปัจจุบัน  
Learning Outcome 
1.นักศึกษาสามารถวางแผนรายรับรายจ่าย
ของตนเองได้ 
2.ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทาง
การเงิน 
3.ทราบถึงรูปแบบองค์กร และโอกาสใน
การประกอบอาชีพทางการเงิน 

3 
 
 

1. ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ในการเรียนการสอนและเกณฑ์การให้
คะแนน 
2. แนะน าวิธีการเรียนการสอนและ
อธิบายเนื้อหารายวิชาจุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะน าหนังสือเรียน 
และ เวปไซด์ เพ่ิมเติม 
3. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ทิศทางการเงินในปัจจุบัน 
4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การบริหารการใช้จ่าย
ส่วนตัว 
5. ให้นักศึกษาจัดท าบัญชีรับ-จ่ายส่วน
บุคคลโดยมีการจดบันทึกเป็นระยะเวลา 
3 เดือน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 

1.1,1.2,1.3,1.4, 
3.3 

อ.วณิชยา 
ศีลบุตร 

2 บทที่ 2  การวิเคราะห์งบการเงิน  
- งบการเงิน 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน

1.1,1.2,1.4 
2.1 

อ.วณิชยา 
ศีลบุตร 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

- ส่วนประกอบของงบการเงิน 
Learning Outcome 
ทราบถึงรูปแบบและวิธีการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน 

รูปแบบการวิเคราะห์งบการเงิน 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นหารูปแบบ
และวิธีการวิเคราะห์ทางการเงินแล้วให้
สรุปและส่งตัวแทนน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมทั้งก าหนดให้
นักศึกษาส่งงานในอาทิตย์ถัดไป 

วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 

3.1,3.2,3.3 

3 บทที่ 2  การวิเคราะห์งบการเงิน (ต่อ) 
- การวิเคราะห์งบการเงิน 
- หลักการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
Learning Outcome 
ทราบถึงหลักและวิธีการในการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาท าการ
วิเคราะห์การเงินของบริษัทที่ตนเองสนใจ
โดยแบ่งกลุ่มกลุ่มละ2-3คน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 

1.1,1.2,1.4 
2.1 
3.1,3.2,3.3 

อ.วณิชยา 
ศีลบุตร 

4 บทที่ 2 การวิเคราะห์งบการเงิน (ต่อ) 
- การวิเคราะห์งบการเงิน 
- หลักการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
Learning Outcome 
ทราบถึงการค านวนและหลักในการเขียน
วิเคราะห์รวมทั้งการเขียนรายงานทางการ
เงิน 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์งบการเงิน 
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาท าการ
วิเคราะห์การเงินของบริษัทที่ตนเองสนใจ
โดยแบ่งกลุ่มกลุ่มละ2-3คน และเขียน
รายงานทางการเงินส่งในชั้นเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. กรณีศึกษา 

1.1,1.2,1.4 
2.1 
3.1,3.2,3.3 

อ.วณิชยา 
ศีลบุตร 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 

5 บทที่ 3 การวางแผนและการพยากรณ์
ทางการเงิน 
- การพยากรณ์ทางการเงิน 
- งบประมาณทางการเงิน 
Learning Outcome 
ทราบถึงวิธีการจัดท างบประมาณและ
สามารถจัดท างบประมาณทางการเงินได้ 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การพยากรณ์ทางการเงิน 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 

1.1,1.2,1.3,1.4 
2.1,2.2,2.3,2.4 
3.1,3.2,3.3 

อ.วณิชยา 
ศีลบุตร 

6 บทที่ 4 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
- ความหมายของเงินทุนหมุนเวียน  
- ความสัมพันธ์ของเงินทุนหมุนเวียน สภาพ
คล่องความเสี่ยง และ ก าไร  
- ลักษณะของผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียน 
- ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการ
เงินทุนหมุนเวียน 
- ลักษณะของเงินทุนหมุนเวียน 
Learning Outcome 
ทราบถึงรูปแบบและวิธีการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนรวมทั้งสามารถน าการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงินมาประยุกต์ในการ
การบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้ 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 
 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 

1.1,1.2,1.3,1.4 
2.1,2.2,2.3,2.4 
3.1,3.2,3.3 

อ.วณิชยา 
ศีลบุตร 



มคอ. 3 

 13 

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

7 บทที่ 5 การจัดการเงินสด 
- การจัดการเงินสดทางธุรกิจ 
- ระบบของการช าระเงิน     
- ระบบการจัดเก็บเงิน 
- จุดมุ่งหมายของระบบการเก็บเงิน 
- ประเภทของระบบการจัดเก็บเงิน  
- วงจรการจัดการเงินสด  
Learning Outcome 
สามารถน าวงจรเงินสดมาใช้ในการจัด
การเงินสดของบริษัทได้ 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเงินสดทางธุรกิจ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 
  

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 

  

8 บทที่ 6 การบริหารลูกหนี้ 
- การบริหารลูกหนี้  
- นโยบายสินเชื่อที่ส าคัญ 
- การติดตามและประเมินผลการบริหาร
ลูกหนี้การค้า   
Learning Outcome 
ทราบถึงการจัดชั้นหนี้และการบริหาร
ลูกหนี้ในหลากหลายรูปแบบ 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายสินเชื่อในปัจจุบัน 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแสดงบทบาท
สมมติในประเด็นการบริหารลูกหนี้ 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point  

1.1,1.2,1.3,1.4 
2.1,2.2,2.3,2.4 
3.1,3.2,3.3 

อ.วณิชยา 
ศีลบุตร 

9 บทที่ 7 การบริหารสินค้าคงเหลือ  
- ปัจจัยที่มาก าหนดปริมาณสินค้าคงเหลือ 
- ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารสินค้าคงเหลือ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 

1.1,1.2,1.3,1.4 
2.1,2.2,2.3,2.4 
3.1,3.2,3.3 

อ.วณิชยา 
ศีลบุตร 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

Order Quantity : EOQ)  
- ส่วนลดปริมาณ (Quantity  Discounts) 
- Safety Stock (SS) หรือสินค้าคงเหลือที่
มีไว้เพ่ือความปลอดภัย  
- ประโยชน์ของสินค้าคงเหลือ (Benefit of 
Inventory)   
- การวัดประสิทธิภาพของการจัดการสินค้า
คงเหลือ 
Learning Outcome 
1.ทราบถึงวิธีการค านวณ และรูปการ
บริหารสินค้าคงคลัง 
2.สามารถน าการวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงินเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหาร
สินค้าคงคลัง  

กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 2 บริษัทและ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 
 

Power point  

10 บทที่ 8 ต้นทุนเงินทุน  
- ต้นทุนแต่ละแหล่งเงินทุน 
- ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted 
Average Cost of Capital: WACC) 
- ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal Cost of 
Capital: MCC)    

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ต้นทุน 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 

1.1,1.2,1.3,1.4 
2.1,2.2,2.3,2.4 
3.1,3.2,3.3 

อ.วณิชยา 
ศีลบุตร 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

Learning Outcome 
สามารถค านวนหาต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย
ได้  

ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 
 

 

11 บทที ่9 มูลค่าเงินตามกาลเวลา 
- แนวคิดเบื้องต้นของมูลค่าของเงินตาม
เวลา และอัตราดอกเบี้ย  
Learning Outcome 
สามารถค านวนหามูลค่าเงินเมื่อเวลาและ
อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปได้ 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
มูลค่าของเงินเมือ่เวลาเปลี่ยนไป 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นคว้าแนวคิด
เรื่องมูลค่าเงินตามกาลเวลา 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point  

1.1,1.2,1.3,1.4 
2.1,2.2,2.3,2.4 
3.1,3.2,3.3 

อ.วณิชยา 
ศีลบุตร 

12 บทที่ 9 มูลค่าเงินตามกาลเวลา (ต่อ) 
- มูลค่าเงินตามเวลา 
- มูลค่าอนาคต  
- มูลค่าปัจจุบัน  
Learning Outcome 
1.ทราบถึงวิธีการค านวณมูลค่าในอนาคต
และมูลค่าปัจจุบัน 
2.สามารถค านวณหาผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ  
3.สามารถค านวนหาผลตอบแทนจากการ

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ผลตอบแทนในการลงทุนจากการลงทุน
ในรูปแบบต่าง ๆ  
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 
 

1.1,1.2,1.3,1.4 
2.1,2.2,2.3,2.4 
3.1,3.2,3.3 

อ.วณิชยา 
ศีลบุตร 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

ลงทุนหลังหักต้นทุนได้ 

13 บทที่ 10 งบลงทุน  
- ความหมายของงบลงทุน 
- การประมาณการกระแสเงินสด  
- การเปรียบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการ
ตัดสินใจ  
- การติดตามและประเมินผลโครงการ 
Learning Outcome 
1.ทราบถึงเครื่องมือและวิธีการในการ
วิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน 
2.สามารถพยากรณ์ทางการเงินได้ 
3.สามารถด าเนินการวิเคราะห์และประเมิน
โครงการทางการเงินได้ 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบ
ลงทุนและการติดตามและประเมินผล
โครงการ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นคว้าเครื่องมือ
ที่ใช้ในการตัดสินใจทางการเงินและ
วิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 
  
 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 
 

1.1,1.2,1.3,1.4 
2.1,2.2,2.3,2.4 
3.1,3.2,3.3 

อ.วณิชยา 
ศีลบุตร 

14 บทที่ 11 นโยบายเงินปันผล  
- ความหมายของเงินปันผล                                          
- ความหมายของนโยบายเงินปันผล  
- ทฤษฎีเงินปันผล  
- ปัจจัยที่ก าหนดนโยบายเงินปันผล 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายเงินปันผล 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นคว้าปัจจัยที่
ก าหนดนโยบายเงินปันผลและแนวคิดใน
การจ่ายเงินปันผลพร้อมทั้งน าเสนอหน้า

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
 
 

1.1,1.2,1.3,1.4 
2.1,2.2,2.3,2.4 
3.1,3.2,3.3 

อ.วณิชยา 
ศีลบุตร 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

- ประเภทของการจ่ายเงินปันผล  
- ผลกระทบการจ่ายหุ้นปันผลที่มีต่อผู้ถือ
หุ้น   
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายปันผล 
Learning Outcome 
ทราบถึงรูปแบบและวิธีการในการจ่ายเงิน
ปันผล   

ชั้นเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 
 
 

15 ประมวลความรู้รวบยอด 
Learning Outcome 
สามารถสรุปความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดได้
และสามารถเขียนรายงานการวิเคราะห์ทาง
การเงินได้ 
 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ในภาพรวมทั้งหมด 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนและ
วิเคราะห์การเขียนรายงานทางการเงิน
ของเพ่ือนกลุ่มอ่ืน พร้อมทั้งส่งรายงาน
การวิเคราะห์ทางการเงิน 
3. ส่งบัญชีรายรับรายจ่าย 
 
 
 

1. ข้อค าถามส าหรับ
การทดสอบความรู้
ของนักศึกษา 
2. รายงานการ
วิเคราะห์ทางการเงิน
ของนักศึกษาแต่ละ
กลุ่ม 

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 
2.1,2.2,2.3,2.4 
3.1,3.2,3.3 

อ.วณิชยา 
ศีลบุตร 

 
หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จ านวน 15 สัปดาห์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. รายงานการวิเคราะห์
งบการเงิน 

 

(1.3) (3.2) (4.2)  
(5.1) 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
ง า น ต า ม ก า ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย  
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่   ที่ ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล 
3 . ป ระ เมิ น จากการน า เสนอ ใน
รูป แ บ บ ราย งาน พ ร้ อ ม ทั้ ง ส อ บ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลเกี่ยวกับงาน
ที่ตนเองรับผิดชอบ 
4. ประเมินจากงาน /กิจกรรม /
ก ร ณี ศึ ก ษ า  / ร า ย ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
5 . ป ร ะ เมิ น จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม ใน
ห้องเรียน เช่น  การมีส่ วนร่วมใน
กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีม  
6.ประเมินจากผลการสืบค้น  เทคนิค
ก า ร น า เส น อ โด ย ก า ร เลื อ ก ใช้
เท ค โน โล ยี ส า รส น เท ศ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

5 
 

25% 

2. แบบฝึกหัดท้ายบท (1.1) (1.2) (1.3)  
(1.4) (2.1) (2.2)  
(2.3) (3.2) (4.1) (4.2)    

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
ง า น ต า ม ก า ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย  
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่   ที่ ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล  
3. ประเมินจากงาน/กิจกรรมต่างๆ ที่
มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ต้อง
มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่น าผลงาน

2-14 
 

20% 
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ข อ ง ผู้ อ่ื น ม า เป็ น ข อ ง ต น  เช่ น
แบบฝึกหัดทบทวน เพื่ อวัดความ
เข้าใจของนักศึกษา  
4 . ป ระ เมิ น จากการน า เสนอ ใน
รูป แ บ บ ราย งาน พ ร้ อ ม ทั้ ง ส อ บ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลเกี่ยวกับงาน
ที่ตนเองรับผิดชอบ 
5. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม 
6 . ป ร ะ เมิ น จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม ใน
ห้องเรียน เช่น  การมีส่ วนร่วมใน
กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีม   

3 .  บั น ทึ ก ร า ย รั บ
ร า ย จ่ า ย ต ล อ ด
ระยะเวลา 3 เดือน 

 

(1.3) (2.1) (2.2)  
(2.3) (3.2) (4.1)  

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
ง า น ต า ม ก า ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย  
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่   ที่ ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล  

1-14 
 

15% 
 

4. สอบปลายภาค 
 

(2.1) (2.2)  (2.3) 1. ประเมินจากการสอบปลายภาค  
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 

16 40% 
 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน. (2557). การเงินธุรกิจ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดสุิต. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

2.1  ณัฎฐดา  ศรีมุข และอาจารย์วรานี  เวสสุนทรเทพ. (2553). การจัดการการเงิน. กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

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

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 
2.4  วารสารตลาดหลักทรัพย์ จัดท าโดย : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า     
     หนังสือทุกเล่มที่เก่ียวของกับการเงินธุรกิจ การบริหารการเงินและการจัดการทางการเงิน  
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 - การฝึกทักษะเพ่ือดูพฤติกรรมตอบสนองของผู้เรียน 
 - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- ผลการสอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพ่ือก ากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ 
  - ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

     - ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองก าหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ . 5 เพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน  
         - ปรับกลยุทธการสอน และการบูรณาการความรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละ
หลักสูตร 

  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

     การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ  การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนตาม
ข้อก าหนดการวัดและประเมินผลประจ ารายวิชา 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

     ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 


