รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รหัสวิชา 3633402 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
(ภาษาอังกฤษ) Financial Planning and Control

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี กาศสนุก

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 8 พ.ย. 61)

คานา
รายละเอีย ดรายวิช า 3633402 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน (Financial Planning
and Control) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการวางแผนทางการเงิน โดยเฉพาะเทคนิคการ
พยากรณ์ ย อดขาย การบริห ารสิ น ค้าคงเหลื อ การวางแผนกาไร ขั้น ตอนการวางแผนทางการเงิน การ
จัดเตรียมข้อมูลสาหรับการวางแผนและควบคุมทางการเงิน การจัดทางบประมาณเพื่อการวางแผน และ
ควบคุมทางการเงิน การติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงาน
รายละเอียดวิชานี้จึงเป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฏีและการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองจากกรณีศึกษา และกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยผู้เรียนสามารถนาความรู้
ที่ได้จากการรายวิชาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี กาศสนุก
หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8 พฤศจิกายน 2561
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
9
16
17
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3633402 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
(ภาษาอังกฤษ) Financial Planning and Control
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี กาศสนุก
อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี กาศสนุก ตอนเรียน A1
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี กาศสนุก ตอนเรียน B1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/61 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
22 พฤศจิกายน 2560
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด 8 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด หลั ก การ และเทคนิ ค ของการจั ด ท า
แผนการควบคุมทางการเงิน
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการนาเทคนิคและกระบวนการมาประยุกต์ใช้ในการ
วางแผนและการควบคุมทางการเงิน
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงวิธีการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการเงินเพื่อประโยชน์ในการ
วางแผนและการควบคุมทางการเงิน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงเทคนิคในการวิเคราะห์การวางแผนทางการเงิน โดยเฉพาะเทคนิค
การพยากรณ์ยอดขาย และการวางแผนกาไร
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวางแผน
และการควบคุมทางการเงิน
3. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการการจัดทางบประมาณเพื่อการวางแผน และการควบคุมทางการเงินและ
การติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงาน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการวางแผนทางการเงิน โดยเฉพาะเทคนิคการพยากรณ์ยอดขายและ
การวางแผนกาไร ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน การจัดเตรียมข้อมูลสาหรับการวางแผนและการควบคุม
ทางการเงิน การจัดทางบประมาณเพื่อการวางแผนและการควบคุมทางการเงิน การติดตามการปฏิบัติให้
เป็นไปตามแผนงาน
Various techniques used in financial planning, especially techniques on sales
forecast inventory management, profit planning, financial planning, data preparation for
financial planning and control, preparations of budget for planning and controlling
financial plan and control and conduct follow-ups.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมง

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ค้นคว้าจากแหล่งอ้างอิง
เช่น วารสาร นิตยสาร
และเวปไซต์ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จานวน 12 ชั่วโมง
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง / สัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
 (2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน
 (3) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม
 (4) มีจิตสานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
1.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงานให้กับนักศึกษาเป็นรายบุคคล/เป็นกลุ่ม
2. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในเนื้อหาวิชา
1.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตจากการเข้าเรียนและการส่งงานตรงต่อเวลา
2. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม/การมีส่วนร่วมของนักศึกษา
3. ประเมินจากการทากิจกรรมของนักศึกษาโดยการสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 (1) มีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเรียน
ทางด้านการเงิน
 (2) มีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การผลิตและ
การดาเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
 (3) มีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงินในสถาบัน
การเงิน ธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจหลักทรัพย์
 (4) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการเงิน รวมทั้งมีความเข้าใจ
ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
2.2 วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. มอบหมายให้นักศึกษาตอบคาถามท้ายบทเรียน
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3. ทากิจกรรมในชั้นเรียน เช่น มอบหมายให้ศึกษาด้วยตนเอง และค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อ Internet
จัด ทารายงานกลุ่ ม จากข้อมู ล บริษั ทที่ นั กศึกษาสนใจสื บค้น มา เพื่ ออภิ ป รายร่ว มกัน ในชั้นเรียน พร้อ ม
นาเสนอในรูปแบบรายงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
1 . การสังเกตจากงานที่ทา
2. การสอบระหว่างภาค
3. การสอบปลายภาค
4. รายงาน/การนาเสนอ การวิเคราะห์
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (1) สามารถสืบค้น จาแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ใน
การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
 (2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดแนวทางในการประกอบวิชาชีพด้านการเงิน
 (3) สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็น
ผลจากทางเลือกอย่างรอบด้านมีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
3.2 วิธีการสอน
1. บรรยายเนื้อหา
2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
3. สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning –PBL)
4. ฝึกปฏิบัติงานเดี่ยว - งานกลุ่ม
3.3 วิธีการประเมินผล
1. การนาเสนอในรูปแบบรายงานพร้อมทั้งถาม – ตอบ (เชิงวิเคราะห์)
2. สอบวัดผลปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (1) สามารถประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น
 (2) สามารถทางานเป็น กลุ่ ม และแสดงภาวะผู้น าผู้ ตามได้อย่างเหมาะสมและมีความ
รับผิดชอบ
 (3)สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
4.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายให้ทารายงาน/โครงงานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชา
4.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมจากการทางานร่วมกัน และประเมินการมีส่วนรวม/ความรับผิดชอบต่องานที่
มอบหมาย
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2. สังเกตจากพฤติกรรมการตอบคาถาม การปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน การเป็นผู้นาในการทางาน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 (1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
 (2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 (3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียน
รายงานและการนาเสนอด้วยวาจา
 (4) ความสามารถนาเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดาเนินงานและ
ทราบถึงข้อจากัดของเทคโนโลยี
5.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอนอื่น ๆ เช่น E-learning
และทารายงานโดยเน้นการนาตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
2. นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1. การนาเสนอเป็นรูปเล่มรายงานและการนาเสนอในชั้นเรียน
2. ประเมินทักษะการสื่อสารด้านวาจา การใช้และการนาเสนอสื่อ
3. สอบวัดผลปลายภาค
.

8

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่
1

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
หัวข้อการสอน

จานวน
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

แนะนารายวิชาและรายละเอียด
การเรียน การสอนและหนังสือ
เรียน เอกสารอ้างอิงต่าง ๆพร้อม
แหล่งสืบค้น
บทที่ 1 หลั ก การแนวคิ ด และ
ขอบเขตของการวางแผนและการ
ควบคุมทางการเงิน
- การวางแผนทางการเงิน
- การควบคุมทางการเงิน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

อธิบายความสาคัญของรายวิชาและการ
นาไปใช้สาหรับการทางานในอนาคต
1. บรรยายในชั้นเรียน
2. ตั้งประเด็น ถาม – ตอบ
3. ศึกษาด้วยตนเอง
4. สืบค้นข้อมูลทาง Internet

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. ตาราวิชาการวาง

1. บรรยายในชั้นเรียน
2. แบบฝึกหัด
3. ศึกษาด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาระดม
สมองวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และ
งบประมาณทางการเงิน

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. ตาราวิชาการวาง

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)
ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

แผนการควบคุม
ทางการเงิน

Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถตอบคาถาม
เกี่ยวกับหลักการแนวคิดของการ
วางแผนและควบคุมทางการเงินได้
2

หัวข้อการสอน
บทที่ 2 เครื่องมือในการวางแผน
และการควบคุมทางการเงิน
- ศึกษาถึงความหมายและรูปแบบ
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

3 ชั่วโมง

1

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

แผนการควบคุม
ทางการเงิน
9

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

- งบประมาณ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

4. สืบค้นข้อมูลทาง Internet

Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถตอบคาถาม
เกี่ยวกับเครื่องมือในการวางแผน
และควบคุมทางการเงินได้
3

หัวข้อการสอน

3 ชั่วโมง

บทที่ 2 เครื่องมือในการ
วางแผนและการควบคุมทาง
การเงิน (ต่อ)
- การวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงิน
- นาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์
เพื่อประเมินผลการดาเนินงานของ
กิจการ
-การควบคุมภายในและเทคนิคเชิง
ปริมาณ

1. บรรยายในชั้นเรียน
2. แบบฝึกหัด
3. ศึกษาด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาระดม
สมองวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการ
ดาเนินงานของกิจการ
4. สืบค้นข้อมูลทาง Internet

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. ตาราวิชาการวาง

1. บรรยายในชั้นเรียน
2. แบบฝึกหัด

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint

2

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

1,2

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

แผนการควบคุม
ทางการเงิน

Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถคานวณ
อัตราส่วนทางการเงินและ
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ
กิจการได้
4

หัวข้อการสอน
บทที่ 3 การพยากรณ์ทางการเงิน

3 ชั่วโมง

10

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

- ลักษณะการพยากรณ์ทางการเงิน
- การพยากรณ์ยอดขายโดยวิธี
วิเคราะห์อนุกรมเวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. แบ่งกลุ่มอภิปรายหัวข้อเรื่อง การ
พยากรณ์ทางการเงิน
4. สืบค้นข้อมูลทาง Internet

2. ตาราวิชาการวาง

1. บรรยายในชั้นเรียน
2. ใบงาน เรื่อง การพยากรณ์ยอดขายโดย
วิธีร้อยละของยอดขายและการจัดทางบ
การเงินล่วงหน้า
3. สืบค้นข้อมูลทาง Internet

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. ตาราวิชาการวาง

1. บรรยายในชั้นเรียน
2. แบบฝึกหัด
3. ศึกษาด้วยตนเอง โดยให้นาเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับหลักการวางแผนและควบคุม รายได้
ค่าใช้จ่ายและกาไรของกิจการ

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. ตาราวิชาการวาง

Learning Outcome

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

แผนการควบคุม
ทางการเงิน

ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงลักษณะ
การพยากรณ์ทางการเงินได้ และ
คานวณการพยากรณ์ยอดขายโดย
วิธีวิเคราะห์อนุกรมเวลา
5

หัวข้อการสอน

3 ชั่วโมง

บทที่ 3 การพยากรณ์ทางการเงิน
(ต่อ)
- การพยากรณ์ทางการเงินโดยวิธี
อัตราร้อยละของยอดขาย
- การจัดทางบการเงินล่วงหน้า

2

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

1

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

แผนการควบคุม
ทางการเงิน

Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถคานวณการ
พยากรณ์ยอดขายโดยวิธีร้อยละ
ของยอดขายและจัดทางบการเงิน
ล่วงหน้าได้
6

หัวข้อการสอน
บทที่ 4 การวางแผนและควบคุม
รายได้และค่าใช้จ่าย
- การวางแผนและควบคุมรายได้
- การวางแผนและควบคุมค่าใช้จ่าย

3 ชั่วโมง

แผนการควบคุม
ทางการเงิน
11

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

-การวางแผนและการควบคุมกาไร

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

4. สืบค้นข้อมูลทาง Internet

Learning Outcome

7

ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ
วางแผนและควบคุมรายได้
ค่าใช้จ่าย และกาไร ได้
สอบกลางภาค

8

หัวข้อการสอน

1.30
ชั่วโมง

แบบทดสอบเก็บคะแนนรายบุคคล

-

1

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

3 ชั่วโมง

1. บรรยายในชั้นเรียน
2. ตั้งประเด็น ถาม – ตอบ
3. อภิปรายกลุ่ม เรื่องความสาคัญของการ
วางแผนและควบคุมสินทรัพย์ฯ
4. สืบค้นข้อมูลทาง Internet

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. ตาราวิชาการวาง

3

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

1. บรรยายในชั้นเรียน
2. ตั้งประเด็น ถาม – ตอบ
3. ใบงานมอบหมาย การควบคุมสินค้า
คงเหลือ EOQ

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. ตาราวิชาการวาง

2

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

บทที่ 5 การวางแผนและการ
ควบคุมสินทรัพย์: เงินสดและ
สินค้าคงเหลือ
- การวางแผนและควบคุมสินทรัพย์
หมุนเวียน
- การวางแผนและควบคุมเงินสด

แผนการควบคุม
ทางการเงิน

Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถอธิบาย
ความสาคัญของการวางแผนและ
ควบคุมสินทรัพย์ และคานวณโดย
ใช้เครื่องมือการควบคุมเงินสด
(cash flow)
9

หัวข้อการสอน
บทที่ 5 การวางแผนและการ
ควบคุมสินทรัพย์: เงินสดและ
สินค้าคงเหลือ

3 ชั่วโมง

แผนการควบคุม
12

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

(ต่อ)
- การวางแผนและควบคุมสินค้า
คงเหลือ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

4. สืบค้นข้อมูลทาง Internet

ทางการเงิน

1.
2.
3.
4.

บรรยายในชั้นเรียน
ตั้งประเด็น ถาม – ตอบ
แบบฝึกหัด
สืบค้นข้อมูลทาง Internet

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. ตาราวิชาการวาง

1.
2.
3.
4.

บรรยายในชั้นเรียน
แบบฝึกหัด
ศึกษาด้วยตนเอง
สืบค้นข้อมูลทาง Internet

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. ตาราวิชาการวาง

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถคานวณโดยใช้
เครื่องมือการควบคุมสินค้าคงเหลือ
(EOQ)
10

หัวข้อการสอน

3 ชั่วโมง

บทที่ 6 การวางแผนและควบคุม
สินทรัพย์ : ลูกหนี้
- แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและ
การควบคุมลูกหนี้
-การกาหนดนโยบายการให้สินเชือ่

3

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

1

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

แผนการควบคุม
ทางการเงิน

Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถอธิบาย
ความสาคัญของการควบคุมลูกหนี้
ได้
11

หัวข้อการสอน
บทที่ 7 การวางแผนและควบคุม
สินทรัพย์ : เงินลงทุนระยะยาว
และสินทรัพย์ถาวร
- การวางแผนและควบคุมเงินลงทุน
ระยะยาว

3 ชั่วโมง

แผนการควบคุม
ทางการเงิน

Learning Outcome
13

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

ผู้เรียนสามารถอธิบายเกีย่ วกับ
การควบคุมเงินลงทุนระยะยาวได้
12

หัวข้อการสอน

3 ชั่วโมง

บทที่ 7 การวางแผนและควบคุม
สินทรัพย์ : เงินลงทุนระยะยาว
และสินทรัพย์ถาวร(ต่อ)
- แนวคิดเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร
- การวางแผนและควบคุมสินทรัพย์
ถาวร

1.
2.
3.
4.

บรรยายในชั้นเรียน
แบบฝึกหัด
ศึกษาด้วยตนเอง
สืบค้นข้อมูลทาง Internet

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. ตาราวิชาการวาง

1.
2.
3.
4.

บรรยายในชั้นเรียน
แบบฝึกหัด
ศึกษาด้วยตนเอง
สืบค้นข้อมูลทาง Internet

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. ตาราวิชาการวาง

1

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

1

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

แผนการควบคุม
ทางการเงิน

Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถอธิบายเกีย่ วกับ
แนวคิดของสินทรัพย์ถาวรและได้
13

หัวข้อการสอน
บทที่ 8 การวางแผนและควบคุม
หนี้สิน
- แนวคิดเกี่ยวกับหนี้สิน
- การวางแผนเกี่ยวกับหนีส้ ิน
- การควบคุมเกี่ยวกับหนีส้ ิน
- ศึกษาการประเมินผลการควบรวม
กิจการ

3 ชั่วโมง

แผนการควบคุม
ทางการเงิน

Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับแนวคิดด้านหนี้สินและ
สามารถวางแผนควบคุมหนี้สิน
14

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

14

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ของกิจการได้

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้อการสอน

3 ชั่วโมง

บทที่ 9 การวางแผนและควบคุม
ส่วนของเจ้าของ
- แนวคิดเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของ
- นโยบายเงินปันผล
- การวางแผนและควบคุม
โครงสร้างของเงินทุน

กิจกรรมการเรียนการสอน

1.
2.
3.
4.

บรรยายในชั้นเรียน
ตั้งประเด็น ถาม – ตอบ
แบบฝึกหัด
สืบค้นข้อมูลทาง Internet

สื่อการสอน

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. ตาราวิชาการวาง

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

1

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

1,2,3

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

แผนการควบคุม
ทางการเงิน

Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิด
เกี่ยวกับส่วนของเจ้าของ นโยบาย
เงินปันผลและโครงสร้างของเงินทุน
ได้
15

หัวข้อการสอน
นาเสนอผลงานกรณีศึกษา
ด้านการวางแผนและควบคุม
ทางการเงิน
Learning Outcome

3 ชั่วโมง

1. นาเสนอรายงาน

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. ตาราวิชาการวาง

แผนการควบคุม
ทางการเงิน

ผู้เรียนสามารถนาเสนอผลงาน
และอธิบายหลักการและการ
คานวณในกรณ๊ศึกษาได้อย่างเข้าใจ

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
15
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1

ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวม

2

ความรู้ความเข้าใจการ
วางแผนและการควบคุม
ทางการเงิน

3

4

วิธีการ
ประเมิน
งานและ
กิจกรรมที่
มอบหมาย
สอบวัดผล
กลางภาค

สัปดาห์ที่ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
20 %

7

20 %

ความสามารถในการนา
เครื่องมือการวิเคราะห์งบ
การเงินมาใช้

รายงาน
กลุ่ม

15

20 %

ความสามารถในการ
วางแผนและควบคุม
สินทรัพย์ , หนี้สิน , ส่วน
ของเจ้าของ

สอบวัดผล
ปลายภาค

16

40 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ส่งเสริม หอมกลิ่นและคณะ. (2558). การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
- ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.set.or.th
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การฝึกทักษะเพื่อดูพฤติกรรมตอบสนองของผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการสอบ
- แบบประเมินผลการสอนของอาจารย์ประจาภาคเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให้ ค ะแนนจากการสุ่ ม ตรวจผลงานของนั กศึ ก ษาโดยอาจารย์ท่ านอื่ น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มี การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิช า ตรวจสอบผลการประเมิ น การเรีย นรู้ของนั กศึ ก ษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปีการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอน
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ค วามรู้นี้กับปัญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์
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