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อาจารยผูประสานงานรายวิชา
นางอังคณา โสภารัตนกุล

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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คํานํา
ในการจัดทํา มคอ.3 ในครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของวิชา 3632103 การเงินธุรกิจ (Business Finance)
เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาถึงเปาหมาย หนาทีแ่ ละจริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน การวางแผน
และพยากรณทางการเงิน มูลคาเงินตามกาลเวลา การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการเงินสด การ
บริหารลูกหนี้การคา การบริหารสินคาคงเหลือ งบประมาณเงินทุน แหลงเงินทุน ตนทุนเงินทุน โครงสราง
ของเงินทุน นโยบายการจายเงินปนผล
ผูสอนควรไดศึกษารายละเอียดแตละหัวขอเพิ่มเติมอีกและหวังวาเอกสารประกอบการสอนนี้จะมี
ประโยชนและขอขอบคุณในความอนุเคราะหมา ณ โอกาสนี้ดวย
ผูจัดทํา
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สารบัญ
หมวด

หนา
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ขอมูลทั่วไป
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จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
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หมวด 3

ลักษณะและการดําเนินการ
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การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
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แผนการสอนและการประเมินผล
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การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
3632103 การเงินธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา
4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
อาจารยรัชนี ปุณโณทก
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตอ งเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
6 มิถุนายน 2556
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงเปาหมาย หนาที่และจริยธรรมทางการเงิน
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2. เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ
3. เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงการจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ
4. เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงเทคนิควิธีการวางแผนและการควบคุมทางการเงินของธุรกิจ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษามีฐานความรูที่เปนรูปธรรมในการศึกษาวิชาการเงินธุรกิจ
2. เพื่อใหนักศึกษามีความรูในศาสตรทางดานการเงินเพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถประยุกตความรูที่ไดนําใชในการวางแผนการจัดหาเงินทุนและการ
จัดสรรเงินทุนของธุรกิจ
4. เพื่อใหนักศึกษานําความรูที่ไดมาใชในการวางแผนและการควบคุมทางการเงินของกิจการ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
เปาหมาย หนาที่และจริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน การวางแผนและพยากรณ
ทางการเงิน มูลคาเงินตามกาลเวลา การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการเงินสด การบริหารลูกหนีก้ ารคา
การบริหารสินคาคงเหลือ งบประมาณเงินทุน แหลงเงินทุน ตนทุนเงินทุน โครงสรางของเงินทุน นโยบาย
การจายเงินปนผล
Financial goal, duties and ethics, financial statements analysis, financial planning
and forecast, 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. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก

สอนเสริม

45 ช.ม.
ตอภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาดวยตนเอง
6 ช.ม. ตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายที่ตองการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ องพัฒนา
1. มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดลอม
2. มีความพอเพียงเปนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสรางภูมิคุมกัน
3. มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
4. มีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการปญหา
ทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงานใหกับนักศึกษาเปนรายบุคคล/เปนกลุม
2. อาจารยผูสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเขาไปในเนื้อหาวิชา
1.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตจากการเขาเรียนและการสงงานตรงตอเวลา
2. สังเกตจากการเขารวมกิจกรรม/การมีสวนรวมของนักศึกษา
3. ประเมินจากการทํากิจกรรมของนักศึกษาโดยการสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1. มีความรูความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ
2. มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับบริหารธุรกิจทั้งทางดาน
สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร
3. มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในดานการ
วางแผน การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน
รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ
4. มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความ
เขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.2 วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. มอบหมายใหนักศึกษาตอบคําถามทายบทเรียน
3. ทํากิจกรรมในชั้นเรียน
4. การวิเคราะหกรณีศึกษา พรอมนําเสนอในรูปแบบรายงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
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1. การสังเกตจากงานที่ทํา
2. การทดสอบยอยในทุกคาบการเรียน
3. การสอบระหวางภาค
4. การสอบปลายภาค
5. รายงาน/การนําเสนอการวิเคราะหกรณีศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาทีต่ องพัฒนา
1. สามารถสื บ ค น ประเมิ น ข อ มู ล จากหลายแหล ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด ว ยตนเอง เพื่ อ ให ไ ด
สารสนเทศที่เปนประโยชนในการใชงานตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ
2. มีความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุผล คิดอยางสรางสรรค สามารถบูรณาการความรู
จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณเพื่อใชในการแกปญหาทางธุรกิจ และสถานการณทั่วไปไดอยาง
เหมาะสม
3. สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบดาน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ ทําใหเกิดการไดเปรียบ
ทางการแขงขันทางธุรกิจ
3.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานใหนักศึกษาทํารายงานที่เกี่ยวกับการใชความรูในวิชาการเงินธุรกิจและนําเสนอผลงาน
ในรูปของการอภิปรายกลุมหรืองานเดี่ยว เชนการมอบหมายใหนักศึกษาจัดทําการวิเคราะหทางการเงินของ
กิจการที่กลุมตนเองเลือกพรอมทั้งนําเสนอเปนรูปเลมรายงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
การนําเสนอในรูปแบบรายงานพรอมทั้งสอบสัมภาษณเปนรายบุคคลเกี่ยวกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1. สามารถทํางานเปนกลุมและมีทักษะในการทํางานเปนทีม แสดงภาวะผูนํา สมาชิกของกลุมได
อยางเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได
2. สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นตางอยางสรางสรรค เอื้อตอการแกไขปญหาของทีม
3. มีความรับผิดชอบในการทํางานกับผูอื่นและรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนา
ตนเองและอาชีพ
4.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายใหทํารายงาน/โครงงานรวมกันเปนกลุมโดยเนนความรูที่เรียนในวิชากับปญหาที่
กําหนด
2. แทรกประสบการณจริงของอาจารยในระหวางการสอน โดยผานการเลาเรื่องตาง ๆ รวมพูดคุย
กับนักศึกษาถึงความจําเปนในวิชาที่เรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมจากการทํางานรวมกัน
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2. สังเกตจากพฤติกรรมการตอบคําถาม การปฏิสัมพันธในชั้นเรียน การเปนผูนําในการทํางาน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องพัฒนา
1. สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติและการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะหและ
ตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน
2. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จําเปนตอการทําธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียน ที่เหมาะสมสําหรับ
กลุมบุคคลที่แตกตางกัน ทั้งที่เปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น
4. สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและใชเทคโนโลยีอื่น ๆ สนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจ
5.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองจาก Website สื่อการสอนอื่น ๆ เชน E-learning
และทํารายงานโดยเนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ
2. นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
การนําเสนอเปนรูปเลมรายงานและการนําเสนอในชั้นเรียน

1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1.

บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
การเงินธุรกิจ
1.1 ความหมายของการเงินธุรกิจ
1.2 โอกาสในการประกอบอาชีพ
ทางดานการเงิน
1.3 รูปแบบองคกรธุรกิจ 1.4 หนาที่และ
บทบาทของผูจัดการการเงิน
1.5 เปาหมายในการประกอบธุรกิจ
1.6 แนวโนมทิศทางดานการเงินธุรกิจใน
ปจจุบัน
บทที่ 2 การวิเคราะหงบการเงิน
1.1 งบการเงิน
1.2 สวนประกอบของงบการเงิน
บทที่ 2 การวิเคราะหงบการเงิน (ตอ)
1.3 การวิเคราะหงบการเงิน
1.4 หลักการวิเคราะหอัตราสวนทาง
การเงิน

2.
3.

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

3

• บรรยาย
• แบบฝกหัดทายบท

3

• บรรยาย
• แบบฝกหัดทายบท

3

• บรรยาย
• แบบฝกหัดทายบท

ผูสอน

• กรณีศึกษา
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4.

5.

6.

สัปดาหที่

7.
8.

บทที่ 3 การวางแผนและการ
พยากรณทางการเงิน
1.1 การพยากรณทางการเงิน
1.2 งบประมาณทางการเงิน
บทที่ 4 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
1.1 ความหมายของเงินทุนหมุนเวียน
1.2 ความสัมพันธของเงินทุนหมุนเวียน
สภาพคลองความเสี่ยง และ กําไร
1.3 ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ผู บ ริ ห า ร เ งิ น ทุ น
หมุนเวียน
1.4 ป จ จั ย ที่ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ ค ว า ม
ตองการเงินทุนหมุนเวียน
1.5 ลักษณะของเงินทุนหมุนเวียน
บทที่ 5 การจัดการเงินสด
1.1 การจัดการเงินสดทางธุรกิจ
1.2 ระบบของการชําระเงิน
1.3 ระบบการจัดเก็บเงิน
1.4 จุดมุง หมายของระบบการเก็ บ เงิ น
1.5 ประเภทของระบบการจัดเก็บเงิน
1.6 วงจรการจัดการเงินสด
หัวขอ/รายละเอียด
สอบกลางภาค
บทที่ 6 การบริหารลูกหนี้
1.1 การบริหารลูกหนี้
1.2 นโยบายสินเชื่อที่สําคัญ
1.3 การติดตามและประเมินผลการ
บริหารลูกหนี้การคา

3

• บรรยาย
• แบบทดสอบยอย
• แบบฝกหัดทายบท

3

• บรรยาย
• แบบทดสอบยอย
• แบบฝกหัดทายบท

3

• บรรยาย
• แบบทดสอบยอย
• แบบฝกหัดทายบท

จํานวน
ชั่วโมง

2
3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

• บรรยาย
• แบบทดสอบยอย
• แบบฝกหัดทายบท
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9.

10.

11.

12.

13.

บทที่ 7 การบริหารสินคาคงเหลือ
1.1 ปจจัยที่มากําหนดปริมาณสินคา
คงเหลือ
1.2 ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด
(Economic Order Quantity : EOQ)
1.3 สวนลดปริมาณ (Quantity
Discounts)
1.4 Safety Stock (SS) หรือสินคา
คงเหลือที่มีไวเพื่อความปลอดภัย
1.5 ประโยชนของสินคาคงเหลือ
(Benefit of Inventory)
1.6 การวัดประสิทธิภาพของการจัดการ
สินคาคงเหลือ
บทที่ 8 ตนทุนเงินทุน
1.1 ตนทุนแตละแหลงเงินทุน
1.2 ตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(Weighted Average Cost of
Capital: WACC)
1.3 ตนทุนสวนเพิ่ม (Marginal Cost of
Capital: MCC)
บทที่ 9 มูลคาเงินตามกาลเวลา
1.1 แนวคิดเบื้องตนของมูลคาของเงิน
ตามเวลา
1.2 ดอกเบี้ย
บทที่ 9 มูลคาเงินตามกาลเวลา (ตอ)
1.3 มูลคาเงินตามเวลา
1.4 มูลคาอนาคต
1.5 มูลคาปจจุบนั
บทที่ 10 งบลงทุน
1.1 ความหมายของงบลงทุน
1.2 การประมาณการกระแสเงินสด
1.3 การเปรียบเทียบเครื่องที่ใชในการ
ตัดสินใจ
1.4 การติดตามและประเมินผลโครงการ

3

• บรรยาย
• แบบทดสอบยอย
• แบบฝกหัดทายบท

3

• บรรยาย
• แบบทดสอบยอย
• แบบฝกหัดทายบท

3

• บรรยาย
• แบบทดสอบยอย
• แบบฝกหัดทายบท

3

• บรรยาย
• แบบทดสอบยอย
• แบบฝกหัดทายบท

3

• บรรยาย
• แบบฝกหัดทายบท
• กรณีศึกษา
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3

• บรรยาย
• แบบฝกหัดทายบท

15.

บทที่ 11 นโยบายเงินปนผล
1.1 ความหมายของเงินปนผล
1.2 ความหมายของนโยบายเงินปนผล
1.3 ทฤษฎีเงินปนผล
1.4 ปจจัยที่กําหนดนโยบายเงินปนผล
1.5 ประเภทของการจายเงินปนผล
1.6 ผลกระทบการจายหุนปนผลที่มีตอผู
ถือหุน
1.7 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจายปน
ผล
ประมวลความรูรวบยอด

3

16.

สอบปลายภาค

2

• นําเสนอรายงาน
• สงเลมรายงาน

14.

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู
1.
2.
3.
4.

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
1.1,1.5,2.1,3.1,3.3
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
3.1, 3.2,3.4, 5.3, 5.4

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล

การนําเสนองานเดี่ยว
วิเคราะหกรณีศึกษา
สอบกลางภาค
การนําเสนองานกลุม

2-6
7
13-14

30
20

สอบปลายภาค

16

40
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอน วิชาการเงินธุรกิจ โดย คณาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
Monthly Review จัดทําโดย: ฝายสื่อสิ่งพิมพ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ขอมูลสถิติประจําป 2545-2551(Fact book 2002-2008) จัดทําโดย: ฝายสื่อสิ่งพิมพ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.
วารสารตลาดหลักทรัพย จัดทําโดย : ฝายสื่อสิ่งพิมพ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หนังสือทุกเลมที่เกี่ยวของกับการเงินธุรกิจ การบริหารการเงินและการจัดการทางการเงิน
11
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การฝกทักษะเพื่อดูพฤติกรรมตอบสนองของผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่น หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปการศึกษาที่เปดการเรียนการสอน
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย
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