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ค าน า 
 
 

รายละเอียดรายวิชาการเงินธุรกิจ (Business Finance) รหัสวิชา 3821402 เป ็นการจัดท า
รายละเอียดประกอบรายวิชาการเงินธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน  โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญและเป้าหมายของการจัดการทางการเงิน การ
วิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณ
เงินทุน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น การจัดหาเงินทุนระยะปานกลาง การจัดหาเงินทุนระยะยาว ต้นทุน
เงินทุน โครงสร้างของเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

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

 
 
                                                                                                        

   อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
                                                                 คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

                   พฤศจิกายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 1 พ.ย. 63) 

 3 

สารบัญ 
 

หมวด           หน้า 
 
หมวด 1  ข้อมูลทั่วไป          4 
หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์        5 
หมวด 3  ลักษณะและการด าเนินการ        6 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา       7 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล       10 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน      27 
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา    27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 1 พ.ย. 63) 

 4 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ     วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    3821402   การเงินธุรกิจ  (Business Finance) 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    3.1  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
 3.2  ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์อังคณา   โสภารัตนกุล 
    4.2  อาจารย์ผู้สอน             ผูช้่วยศาสตราจารย์สาวิตรี  กาศสนุก 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    9.1  วันที่จัดท า    1 กรกฏาคม 2560     
    9.2  วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  1 พฤศจิกายน 2563 
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หมวดที ่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  
      
 ความส าคัญและเป้าหมายของการจัดการทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและ
พยากรณ์ทางการเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินทุน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น การจัดหา
เงินทุนระยะปานกลาง การจัดหาเงินทุนระยะยาว ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างของเงินทุน นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล 

   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 

  Learning Outcome 
  IES 2 

(ค)(1) เปรียบเทียบแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่มีส าหรับองค์กร รวมถึงการจัดหาเงินทุนจากธนาคาร 
เครื่องมือทางการเงิน ตลาดหุ้นกู้ ตลาดหุ้นทุนและตลาดพันธบัตรรัฐบาล 

(ค)(2) วิเคราะห์ความต้องการด้านกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนขององค์กร 
(ค)(3) วิเคราะห์ฐานะการเงินในปัจจุบันและในอนาคตขององค์กรโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง    

การวิเคราะห์อัตราส่วน การวิเคราะห์แนวโน้ม และการวิเคราะห์กระแสเงินสด 
(ค)(4) ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการค านวณต้นทุนเงินทุนของ

องค์กร 
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(ค)(5) ประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดท างบประมาณการลงทุนต่าง ๆ ในการประเมินการตัดสินใจ
ลงทุน 

(ค)(6) อธิบายวิธีการประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ วิธีสินทรัพย์ และวิธีมูลค่าตลาดที่ใช้ส าหรับ      
การตัดสินใจลงทุน การวางแผนธุรกิจ และการบริหารการเงินในระยะยาว 
 IES 3 

(ก)(4) ประยุกต์ใช้เหตุผล การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิดเชิงนวัตกรรมในการแก้ปัญหา 
     (ข)(1) ให้ความร่วมมือและท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 
     (ง)(6) น าเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ

การตัดสินใจที่ดีขึ้น 
 IES 4 

   (ข)(4) วิเคราะห์ทางเลือกของวิธีปฏิบัติและระบุถึงผลที่ตามมาทางจริยธรรมของแต่ละทางเลือก 

 
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 

 

 
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 
            นั ก ศึ ก ษ า ต้ อ งมี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  ร ว ม ทั้ ง จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ช า ชี พ  เ พ่ื อ ให้ 
การด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมเป็นปกติสุข สร้างสรรค์ และท าประโยชน์ให้กับส่วนรวม นอกจากนั้น
การใช้ความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชี ต้องพึงระมัดระวัง และค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งอาจารย์จะต้องสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึ กษา
ทั้งในด้านคุณธรรม และจริยธรรม ต่อไปนี้ 
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 1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ       มีทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ 

     2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม  

     3) สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
 4) มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่าง

มีคุณธรรม      
 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) มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 
  2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการ
บัญชี โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
  3) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธี   การเรียนรู้
จากประสบการณ์ 
  4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
     2.2 วิธีการสอน 

1) บรรยาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ
ในเนื้อหารายวิชาการเงินธุรกิจ  พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  

2) มอบหมายให้นักศึกษาตอบค าถามท้ายบทเรียน 
3) ท ากิจกรรมในชั้นเรียน       

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

ทบทวน เพ่ือวัดความเข้าใจของนักศึกษา 
3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  1 ) สามารถสื บ ค้ น ข้ อมู ล  ป ระมวลข้ อมู ล  และแนวคิ ดต่ าง ๆ  เพ่ื อน ามาใช้ ใน 
การระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 
      2) สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทาง
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
โดยค านึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 

     3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
3.2 วิธีการสอน 
1) บรรยาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญใน

เนื้อหารายวิชาการเงินธุรกิจ  พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
2) มอบหมายงานให้นักศึกษาท ารายงานที่เกี่ยวกับการใช้ความรู้ในวิชาการเงินธุรกิจและ

น าเสนอผลงานในรูปของการอภิปรายกลุ่มหรืองานเดี่ยว เช่นการมอบหมายให้นักศึกษาจัดท าการวิเคราะห์
ทางการเงินของกิจการที่กลุ่มตนเองเลือกพร้อมทั้งน าเสนอเป็นรูปเล่มรายงาน     

3.3 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินจากการน าเสนอในรูปแบบรายงานพร้อมทั้งสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลเกี่ยวกับ

งานที่ตนเองรับผิดชอบ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

      1) สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 

และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
      3 ) มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม  ส ร้ า งส รรค์  ส ามารถ ให้ ค วามช่ ว ย เหลื อ แล ะอ าน วย 

ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
      4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอย่าง

ต่อเนื่อง   
 4.2 วิธีการสอน 

1) มอบหมายให้ท ารายงาน/โครงงานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชากับปัญหา
ที่ก าหนด 

2) แทรกประสบการณ์จริงของอาจารย์ในระหว่างการสอน โดยผ่านการเล่าเรื่องต่าง ๆ ร่วม
พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจ าเป็นในวิชาที่เรียน       
     4.3 วิธีการประเมินผล 
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1) ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมใน
ห้องเรียน  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม และการส่งงาน  

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

      1) มี ทั กษะการใช้ วิ ธี วิ เคราะห์ เชิ งปริมาณ เพ่ื อการตั ดสิ น ใจอย่ างสร้ างสรรค์  
ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

  2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก และใช้รูปแบบ
การน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 

  3) สามารถเลื อกใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและเทคนิ คการสื่ อสารที่ เหมาะสม 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
    5.2 วิธีการสอน 

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

2) ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอผลงาน /รายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า  โดยใช้รูปแบบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วย
ตนเอง 
     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 บทที ่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน
ธุรกิจ            
 - ความหมายของการเงินธุรกิจ  
- โอกาสในการประกอบอาชีพทางด้าน
การเงิน  
- รูปแบบองค์กรธุรกิจ  
- หน้าที่และบทบาทของผู้จัดการการเงิน  
- เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ  
- แนวโน้มทิศทางด้านการเงินธุรกิจใน
ปัจจุบัน  
Learning Outcome 

1. ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบแหล่ง
เงินทุนต่าง ๆ ที่มีส าหรับองค์กร รวมถึงการ
จัดหาเงินทุนจากธนาคาร เครื่องมือทาง
การเงิน ตลาดหุ้นกู้ ตลาดหุ้นทุนและตลาด
พันธบัตรรัฐบาล 

2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เหตุผล 
การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแก้ปัญหา 

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 
3. ระบบ WBSC 
 

1, 2 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

3. ผู้เรียนสามารถให้ความร่วมมือและ
ท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร 

2 บทที่ 2  การวิเคราะห์งบการเงิน  
- งบการเงิน 
- ส่วนประกอบของงบการเงิน 
Learning Outcome 

1. ผู้ เรียนสามารถวิ เคราะห์ความ
ต้องการด้านกระแสเงินสดและเงินทุน
หมุนเวียนขององค์กร 

2. ผู้ เรียนสามารถวิ เคราะห์ ฐานะ
การเงินในปัจจุบันและในอนาคตขององค์กร
โดยใช้ เทคนิ คต่ าง ๆ ซึ่ งรวมถึ ง     การ
วิเคราะห์อัตราส่วน การวิเคราะห์แนวโน้ม 
และการวิเคราะห์กระแสเงินสด 

3. ผู้เรียนสามารถให้ความร่วมมือและ
ท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร 

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

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
3. ระบบ WBSC 
 

1, 2, 3 (1) 

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

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาท าการ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 

1, 2, 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

1. ผู้ เรียนสามารถวิ เคราะห์ ฐานะ
การเงินในปัจจุบันและในอนาคตขององค์กร
โดยใช้ เทคนิ คต่ าง ๆ ซึ่ งรวมถึ ง     การ
วิเคราะห์อัตราส่วน การวิเคราะห์แนวโน้ม 
และการวิเคราะห์กระแสเงินสด 

2. ผู้เรียนสามารถให้ความร่วมมือและ
ท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร 

วิเคราะห์การเงินของบริษัทที่ตนเองสนใจ
โดยแบ่งกลุ่มกลุ่มละ2-3คน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 

Power point 
3. ระบบ WBSC 
 

4 บทที่ 2 การวิเคราะห์งบการเงิน (ต่อ) 
- การวิเคราะห์งบการเงิน 
- หลักการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
Learning Outcome 

1. ผู้ เรียนสามารถวิ เคราะห์ ฐานะ
การเงินในปัจจุบันและในอนาคตขององค์กร
โดยใช้ เทคนิ คต่ าง ๆ ซึ่ งรวมถึ ง     การ
วิเคราะห์อัตราส่วน การวิเคราะห์แนวโน้ม 
และการวิเคราะห์กระแสเงินสด 

2. ผู้เรียนสามารถให้ความร่วมมือและ
ท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร 

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

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. กรณีศึกษา 
3. ระบบ WBSC 
 

1, 2, 4 (1) 

5 บทที่ 3 การวางแผนและการพยากรณ์
ทางการเงิน 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน

1, 3, 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

- การพยากรณ์ทางการเงิน 
- งบประมาณทางการเงิน 
Learning Outcome 

1. ผู้ เรียนสามารถวิ เคราะห์ ฐานะ
การเงินในปัจจุบันและในอนาคตขององค์กร
โดยใช้ เทคนิ คต่ าง ๆ ซึ่ งรวมถึ ง     การ
วิเคราะห์อัตราส่วน การวิเคราะห์แนวโน้ม 
และการวิเคราะห์กระแสเงินสด 

2. ผู้ เรียนสามารถอธิบ ายวิธีการ
ประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ วิธีสินทรัพย์ 
และวิธีมูลค่าตลาดที่ ใช้ส าหรับ      การ
ตัดสินใจลงทุน การวางแผนธุรกิจ และการ
บริหารการเงินในระยะยาว 

3. ผู้เรียนสามารถให้ความร่วมมือและ
ท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร 

การพยากรณ์ทางการเงิน 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 

วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
3. ระบบ WBSC 
 

6 บทท่ี 4 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
- ความหมายของเงินทุนหมุนเวียน  
- ความสัมพันธ์ของเงินทุนหมุนเวียน สภาพ
คล่องความเสี่ยง และ ก าไร  
- ลักษณะของผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียน 
- ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการ

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
2 . ให้ นั ก ศึ กษ าแ บ่ งก ลุ่ ม วิ เค ราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
3. ระบบ WBSC 

1, 2, 3, 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

เงินทุนหมุนเวียน 
- ลักษณะของเงินทุนหมุนเวียน 
Learning Outcome 

1. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความ
ต้องการด้านกระแสเงินสดและเงินทุน
หมุนเวียนขององค์กร 

2. ผู้เรียนสามารถให้ความร่วมมือและ
ท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร 

3. ผู้เรียนสามารถน าเครื่องมือและ
เท ค โน โลยี ที่ เห ม าะสมมาใช้ เพ่ื อ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการ
ตัดสินใจที่ดีข้ึน 

ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 
 
 

 

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

1. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความ

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเงินสดทางธุรกิจ 
2 . ให้ นั ก ศึ กษ าแบ่ งก ลุ่ ม วิ เค ราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 
  

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
3. ระบบ WBSC 
 

1, 4  
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

ต้องการด้านกระแสเงินสดและเงินทุน
หมุนเวียนขององค์กร 

2. ผู้เรียนสามารถให้ความร่วมมือและ
ท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร 

3. ผู้เรียนสามารถน าเครื่องมือและ
เท ค โน โลยี ที่ เห ม าะสมมาใช้ เพ่ื อ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการ
ตัดสินใจที่ดีข้ึน 

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

1. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความ
ต้องการด้านกระแสเงินสดและเงินทุน
หมุนเวียนขององค์กร 

2. ผู้เรียนสามารถให้ความร่วมมือและ
ท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร 

3. ผู้เรียนสามารถน าเครื่องมือและ

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

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point  
3. ระบบ WBSC 
 

1, 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

เท ค โน โลยี ที่ เห ม าะสมมาใช้ เพ่ื อ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการ
ตัดสินใจที่ดีข้ึน 

4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ทางเลือก
ของวิธีปฏิบัติและระบุถึงผลที่ตามมาทาง
จริยธรรมของแต่ละทางเลือก 

9 บทที่ 7 การบริหารสินค้าคงเหลือ  
- ปัจจัยที่มาก าหนดปริมาณสินค้าคงเหลือ 
- ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic 
Order Quantity : EOQ)  
- ส่วนลดปริมาณ (Quantity  Discounts) 
- Safety Stock (SS) หรือสินค้าคงเหลือที่
มีไว้เพ่ือความปลอดภัย  
- ประโยชน์ของสินค้าคงเหลือ (Benefit of 
Inventory)   
- การวัดประสิทธิภาพของการจัดการสินค้า
คงเหลือ 
Learning Outcome 

1. ผู้ เรียนสามารถวิ เคราะห์ความ
ต้องการด้านกระแสเงินสดและเงินทุน

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารสินค้าคงเหลือ 
2 . ให้ นั ก ศึ กษ าแบ่ งก ลุ่ ม วิ เค ราะห์
กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 2 บริษัทและ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point  
3. ระบบ WBSC 
 

1, 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

หมุนเวียนขององค์กร 
2. ผู้เรียนสามารถให้ความร่วมมือและ

ท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร 

3. ผู้เรียนสามารถน าเครื่องมือและ
เท ค โน โลยี ที่ เห ม าะสมมาใช้ เพ่ื อ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการ
ตัดสินใจที่ดีข้ึน 

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

1. ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบแหล่ง
เงินทุนต่าง ๆ ที่มีส าหรับองค์กร รวมถึงการ
จัดหาเงินทุนจากธนาคาร เครื่องมือทาง
การเงิน ตลาดหุ้นกู้ ตลาดหุ้นทุนและตลาด
พันธบัตรรัฐบาล 

2. ผู้ เรี ยนสามารถประเมินความ
เหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ใน

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ต้นทุน 
2 . ให้ นั ก ศึ กษ าแบ่ งก ลุ่ ม วิ เค ราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
3. ระบบ WBSC 
 
 

1, 3, 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

การค านวณต้นทุนเงินทุนขององค์กร 
3. ผู้ เรียนสามารถอธิบ ายวิธีการ

ประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ วิธีสินทรัพย์ 
และวิธีมูลค่าตลาดที่ ใช้ส าหรับ      การ
ตัดสินใจลงทุน การวางแผนธุรกิจ และการ
บริหารการเงินในระยะยาว 

4. ผู้เรียนสามารถให้ความร่วมมือและ
ท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร 

11 บทที่ 9 มูลค่าเงินตามกาลเวลา 
- แนวคิดเบื้องต้นของมูลค่าของเงินตาม
เวลา และอัตราดอกเบี้ย  
Learning Outcome 

1. ผู้ เรียนสามารถอธิบ ายวิธีการ
ประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ วิธีสินทรัพย์ 
และวิธีมูลค่าตลาดที่ใช้ส าหรับการตัดสินใจ
ลงทุน การวางแผนธุรกิจ และการบริหาร
การเงินในระยะยาว 

2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เหตุผล 
การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแก้ปัญหา 

3. ผู้เรียนสามารถให้ความร่วมมือและ

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

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point  
3. ระบบ WBSC 
 

1, 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

ท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติ งานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร 

4. ผู้เรียนสามารถน าเครื่องมือและ
เท ค โน โลยี ที่ เห ม าะสมมาใช้ เ พ่ื อ เพ่ิ ม
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะป ระสิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ 
การตัดสินใจที่ดีขึ้น 

12 บทที ่9 มูลค่าเงินตามกาลเวลา (ต่อ) 
- มูลค่าเงินตามเวลา 
- มูลค่าอนาคต  
- มูลค่าปัจจุบัน  
Learning Outcome 

1. ผู้ เรียนสามารถอธิบ ายวิธีการ
ประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ วิธีสินทรัพย์ 
และวิธีมูลค่าตลาดที่ใช้ส าหรับการตัดสินใจ
ลงทุน การวางแผนธุรกิจ และการบริหาร
การเงินในระยะยาว 

2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เหตุผล 
การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแก้ปัญหา 

3. ผู้เรียนสามารถให้ความร่วมมือและ
ท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติ งานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร 

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ผลตอบแทนในการลงทุนจากการลงทุน
ในรูปแบบต่าง ๆ  
2 . ให้ นั ก ศึ กษ าแบ่ งก ลุ่ ม วิ เค ราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
3. ระบบ WBSC 
 
 
 

1, 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

4. ผู้เรียนสามารถน าเครื่องมือและ
เท ค โน โลยี ที่ เห ม าะสมมาใช้ เ พ่ื อ เพ่ิ ม
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะป ระสิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ 
การตัดสินใจที่ดีขึ้น 

13 บทที่ 10 งบลงทุน  
- ความหมายของงบลงทุน 
- การประมาณการกระแสเงินสด  
- การเปรียบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการ
ตัดสินใจ  
- การติดตามและประเมินผลโครงการ 
Learning Outcome 

1. ผู้ เรียนสามารถวิ เคราะห์ความ
ต้องการด้านกระแสเงินสดและเงินทุน
หมุนเวียนขององค์กร 

2. ผู้ เรียนสามารถวิ เคราะห์ ฐานะ
การเงินในปัจจุบันและในอนาคตขององค์กร
โดยใช้ เทคนิ คต่ าง ๆ ซึ่ งรวมถึ ง     การ
วิเคราะห์อัตราส่วน การวิเคราะห์แนวโน้ม 
และการวิเคราะห์กระแสเงินสด 

3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบ
ลงทุนและการติดตามและประเมินผล
โครงการ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นคว้าเครื่องมือ
ที่ ใช้ ในการตัดสินใจทางการเงินและ
วิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 
  
 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
3. ระบบ WBSC 
 
 
 

1, 4 (1) 



มคอ. 3 

 21 

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

การจัดท างบประมาณการลงทุนต่าง ๆ ใน
การประเมินการตัดสินใจลงทุน 

4. ผู้เรียนสามารถให้ความร่วมมือและ
ท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติ งานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร 

14 บทที่ 11 นโยบายเงินปันผล  
- ความหมายของเงินปันผล                                          
- ความหมายของนโยบายเงินปันผล  
- ทฤษฎีเงินปันผล  
- ปัจจัยที่ก าหนดนโยบายเงินปันผล 
- ประเภทของการจ่ายเงินปันผล  
- ผลกระทบการจ่ายหุ้นปันผลที่มีต่อผู้ถือ
หุ้น   
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายปันผล 
Learning Outcome 

1. ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบแหล่ง
เงินทุนต่าง ๆ ที่มีส าหรับองค์กร รวมถึงการ
จัดหาเงินทุนจากธนาคาร เครื่องมือทาง
การเงิน ตลาดหุ้นกู้ ตลาดหุ้นทุนและตลาด

3 1. บรรยายโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายเงินปันผล 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นคว้าปัจจัยที่
ก าหนดนโยบายเงินปันผลและแนวคิดใน
การจ่ายเงินปันผลพร้อมทั้งน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทพร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป 
 
 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
Power point 
3. ระบบ WBSC 
 
 
 

1, 2 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

พันธบัตรรัฐบาล 
2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เหตุผล 

การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแก้ปัญหา  

3. ผู้เรียนสามารถให้ความร่วมมือและ
ท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติ งานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร  

4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ทางเลือก
ของวิธีปฏิบัติและระบุถึงผลที่ตามมาทาง
จริยธรรมของแต่ละทางเลือก  

15 ประมวลความรู้รวบยอด 
Learning Outcome 

1. ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบแหล่ง
เงินทุนต่าง ๆ ที่มีส าหรับองค์กร รวมถึงการ
จัดหาเงินทุนจากธนาคาร เครื่องมือทาง
การเงิน ตลาดหุ้นกู้ ตลาดหุ้นทุนและตลาด
พันธบัตรรัฐบาล 

2. ผู้ เรียนสามารถวิ เคราะห์ความ
ต้องการด้านกระแสเงินสดและเงินทุน
หมุนเวียนขององค์กร 

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

1. ข้อค าถามส าหรับ
การทดสอบความรู้
ของนักศึกษา 
2. รายงานการ
วิเคราะห์ทาง
การเงินของ
นักศึกษาแต่ละกลุ่ม 
3. ระบบ WBSC 
 

1, 2, 3, 4 (1) 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

3. ผู้ เรียนสามารถวิ เคราะห์ ฐานะ
การเงินในปัจจุบันและในอนาคตขององค์กร
โดยใช้ เทคนิ คต่ าง ๆ ซึ่ งรวมถึ ง     การ
วิเคราะห์อัตราส่วน การวิเคราะห์แนวโน้ม 
และการวิเคราะห์กระแสเงินสด 

4. ผู้ เรี ยนสามารถประเมินความ
เหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การค านวณต้นทุนเงินทุนขององค์กร 

5. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค
การจัดท างบประมาณการลงทุนต่าง ๆ ใน
การประเมินการตัดสินใจลงทุน 

6. ผู้ เรียนสามารถอธิบ ายวิธีการ
ประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ วิธีสินทรัพย์ 
และวิธีมูลค่าตลาดที่ ใช้ส าหรับ      การ
ตัดสินใจลงทุน การวางแผนธุรกิจ และการ
บริหารการเงินในระยะยาว 

7. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เหตุผล 
การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิดเชิง
นวัตกรรมในการแก้ปัญหา 

8. ผู้เรียนสามารถให้ความร่วมมือและ
ท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติ งานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

9. ผู้เรียนสามารถน าเครื่องมือและ
เท ค โน โลยี ที่ เห ม าะสมมาใช้ เ พ่ื อ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการ
ตัดสินใจที่ดีข้ึน 

10. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ทางเลือก
ของวิธีปฏิบัติและระบุถึงผลที่ตามมาทาง
จริยธรรมของแต่ละทางเลือก 

 
หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จ านวน 15 สัปดาห์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์
ที่

ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
1. รายงานการ
วิเคราะห์งบการเงิน 

 

1.1,1 1.1.4, 2.1.2, 
2.1.3, 2.1.4, 3.1.1, 
4.1.2, 5.1.2, 5.1.  

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งาน ต าม ก าห น ด ระย ะ เวล าที่
มอบหมาย  
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล 
3. ประเมินจากการน าเสนอใน
รูปแบบรายงานพร้อมทั้ งสอบ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลเกี่ยวกับ
งานที่ตนเองรับผิดชอบ 
4. ประเมินจากงาน /กิจกรรม /
ก รณี ศึ ก ษ า  /ร าย งาน ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย 
5 . ป ระ เมิ น จ ากพ ฤติ ก รรม ใน
ห้องเรียน เช่น การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรม
การท างานเป็นทีม  
6 .ป ระ เมิ น จ าก ผล ก ารสื บ ค้ น  
เทคนิคการน าเสนอโดยการเลือกใช้
เทคโน โลยีสารสน เทศได้อย่ าง
เหมาะสม 

5 
 

25% 

2. แบบฝึกหัดท้ายบท 1.1.4, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4, 3.1.1, 5.1.3 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งาน ต าม ก าห น ด ระย ะ เวล าที่
มอบหมาย  
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล  

2-14 
 

20% 
 



มคอ. 3 

 26 

3. ประเมินจากงาน/กิจกรรมต่างๆ 
ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ 
ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่น า
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน เช่น
แบบฝึกหัดทบทวน เพ่ือวัดความ
เข้าใจของนักศึกษา  
4. ประเมินจากการน าเสนอใน
รูปแบบรายงานพร้อมทั้ งสอบ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลเกี่ยวกับ
งานที่ตนเองรับผิดชอบ 
5. ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นการอภิปราย
กลุ่ม 
6 . ป ระ เมิ น จ ากพ ฤติ ก รรม ใน
ห้องเรียน เช่น การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรม
การท างานเป็นทีม   

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

 

1.1.1, 1.1.4, 2.1.2, 
2.1.3, 3.1.1, 5.1.2, 
5.1.3 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งาน ต าม ก าห น ด ระย ะ เวล าที่
มอบหมาย  
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล  

1-14 
 

15% 
 

4. สอบปลายภาค 
 

1.1.4, 2.1.2, 2.1.3 1. ประเมินจากการสอบปลายภาค  
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 

16 40% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
     สุรัชนา ช่วยรอดหมด และคณะ. (2563). การเงินธุรกิจ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
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  
 

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 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ

ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
     ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 


