รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2/2561

รหัสวิชา 3632103

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การเงินธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Business Finance

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัชนา ช่วยรอดหมด

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 20 พ.ย. 61)

คานา
รายละเอี ย ดรายวิ ช าการเงิ น ธุ ร กิ จ (Business Finance) รหั ส วิ ช า 3632103 การเงิ น ธุ ร กิ จ
(Business Finance) เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาเป้าหมาย หน้าที่และจริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน
การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน มูลค่าเงินตามกาลเวลา การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการเงิน
สด การบริหารลูกหนี้การค้า การบริหารสินค้าคงเหลือ งบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุน ต้นทุนเงินทุน
โครงสร้างของเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล
รายละเอีย ดรายวิช านี้ เป็ น ส่ ว นส าคัญ ต่ อผู้ เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่ เป็น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยี ใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรี ยนภายในห้ อ ง ผู้ เ รี ย นสามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้จ ากรายวิช านี้ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

อาจารย์ประจารายวิชา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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
4
5
6
10
16
16
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3632103 การเงินธุรกิจ (Business Finance)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์อังคณา โสภารัตนกุล
4.2 อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัชนา ช่วยรอดหมด ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
1 ธันวาคม 2559
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
20 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เพื่อให้ ผู้ เรี ย นมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความส าคัญ และเป้า หมายของการจัด การทาง
การเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเงินทุนหมุนเวียน และการจัดหาเงินทุน
3) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนเงินทุน โครงสร้างของเงินทุน นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล
4) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1) เพื่อพัฒ นารู ป แบบการสอน โดยนารูปแบบการสอนโดยใช้ การวิ เคราะห์ โ จทย์ปั ญหา และ
กิจกรรมกลุ่ม มาใช้ในการเรียนการสอน และให้เกิดผลลัพธ์เป็นผลงานของนักศึกษาในรายวิชานี้
2) เพื่อปรับเปลี่ยนการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ทันสมัย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
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. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทนคาบ
การศึกษา
เรียนที่ไม่สามารถทาการสอน
ได้ หรื อ ตามที่ ผู้ เ รี ย นร้ อ งขอ
เพื่ อ ทบทวนความรู้ ค วาม
เข้าใจให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ
ไม่มีฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็น ทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
 4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
 7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1) สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รในคณะเพื่ อ ปลู ก จิ ตส านึ ก ขั้ นพื้ น ฐานให้ กั บนั ก ศึ ก ษา อาจารย์ และ
บุ ค ลากรคณะ ในการรั ก ษาระเบี ย บวิ นั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ความมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาคณะและ
มหาวิทยาลัย ชุมชน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในหน้าที่ และความซื่อสัตย์สุจริต
2) มอบหมายให้นักศึกษาจัดทาหรือเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ และการทา
ประโยชน์ให้กับชุมชน กิจกรรมภายใน ได้แก่ การยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นที่
ประจักษ์ นักศึกษาที่ทาประโยชน์ให้กับสังคม
3) อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ในการสอน
1.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจานวนเพิ่มขึ้น เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา จานวนทุจริตในการ
สอบลดน้อยลง ความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ เป็นต้น
2) ประเมินผลจากการทากิจกรรมของนักศึกษา โดยการสังเกตพฤติกรรม การใช้แบบสอบถาม และ
การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 1. มี ค วามรู้ และความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การและทฤษฎี ที่ ส าคั ญ ในเนื้ อ หาสาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนาไป
ประยุกต์
 5. รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง
 6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทางธุรกิจ
7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
 8. สามารถบู ร ณาการความรู้ ใ นสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ กั บ ความรู้ ใ นศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
1) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎี และการ
ประยุ กต์ใช้ ความรู้ ในการจั ดทาและน าเสนอรายงานทางการเงิ น การให้ เสนอแนวทางในการพั ฒ นา
ปรับปรุงได้
2) การเรียนรู้จากกรณีศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งงบการเงินของสถานประกอบการจริง
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาค
3) การสอบปลายภาค
4) การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โครงงาน โดยการนาเสนอหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
1) การสอนแบบการสัมมนา อภิปรายกลุ่ม โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชาการเงินธุรกิจ พร้อมใช้กรณีศึกษา โจทย์ปัญหา
7

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 20 พ.ย. 61)
2) การฝึกปฏิบัติในห้องเรียน รวมทั้งมอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลทารายงานที่เกี่ยวกับ
การใช้ความรู้ในวิชาการเงินธุรกิจ และนาเสนอผลงานในรูปของการอภิปรายกลุ่มหรืองานเดี่ยว เช่น การ
มอบหมายให้นักศึกษาจัดทาการวิเคราะห์ทางการเงินของกิจการที่กลุ่มตนเองเลือก พร้อมทั้งนาเสนอเป็น
รูปเล่มรายงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
1) การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยใช้กรณีศึกษา หรือโจทย์ปัญหา
2) การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โครงงาน โดยการนาเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน
3) การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. สามารถสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
 2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4. มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 5. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจ กรรมให้ ทาเป็ นงานกลุ่ ม การทางานที่ต้องประสานกับนั ก ศึ ก ษา
บุคลากรของหน่วยงาน เป็นต้น
4.3 วิธีการประเมินผล
1) การสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชั้นเรียน
2) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
3) ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1. มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 2. สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
 4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
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1) มอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต สื่อการสอน e-learning และ
การทารายงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
2) กาหนดให้ นั กศึ กษาน าเสนอผลงาน /รายงานที่ ได้ จากการศึ กษาค้นคว้ า โดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินจากผลการสื บค้น เทคนิคการนาเสนอโดยการเลื อกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่ าง
เหมาะสม
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ

จานวน
ชั่วโมง
3

Learning Outcome
- นักศึกษาได้รับความรู้เกีย่ วกับความสาคัญและ
เป้าหมายของการจัดการการเงิน

2

3

การวิเคราะห์งบการเงิน
- งบการเงิน
- ส่วนประกอบของงบการเงิน
Learning Outcome
- ได้รับความรู้เกี่ยวกับงบการเงินและส่วนประกอบของ
งบการเงิน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ฐานะการเงินได้
การวิเคราะห์งบการเงิน (ต่อ)
- หลักการวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน
Learning Outcome
- ได้รับความรู้ในเรื่องวิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงิน และสามารถทาการคานวนและวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงินขององค์กรได้
- นักศึกษามีความร่วมมือและทางานเป็นทีมได้

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎระเบียบในการเรียน
การสอนและเกณฑ์การให้คะแนน
2. แนะนาวิธีการเรียนการสอนและอธิบายเนื้อหา
รายวิ ช าจุ ด ประสงค์ แ ละเป้ า หมายของรายวิ ช า
เกณฑ์ ก ารวั ด ผลและประเมิ น ผล แนะน าหนั งสื อ
เรียน และ เวปไซด์ เพิ่มเติม
3. บรรยายโดยให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
1. บรรยายโดยให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. มอบหมายงานให้ทาเป็นงานกลุม่ ในชั้นเรียนเพื่อ
วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกัน
3.มอบหมายงานให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบท
พร้อมทั้งกาหนดให้นักศึกษาส่งงานในอาทิตย์ถัดไป
1. บรรยายโดยให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. มอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษาท าการวิ เ คราะห์
การเงินของบริษัทที่ตนเองสนใจโดยแบ่งกลุ่ม กลุ่ม
ละ3-5 คน และอภิปรายร่วมกัน
3. มอบหมายให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบท
พร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ
2. สื่อการสอน
Power point
3.kahoot
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ
2. สื่อการสอน
Power point
3. kahoot
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษางบ
การเงิน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุลาดับ)
1
ผศ. สุรัชนา
ช่วยรอดหมด

1,4

ผศ. สุรัชนา
ช่วยรอดหมด

1,4

ผศ. สุรัชนา
ช่วยรอดหมด
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

4

5

การวิเคราะห์งบการเงิน (ต่อ)
- การวิเคราะห์แนวโน้มและกระแสเงินสด
Learning Outcome
- ได้รับความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์แนวโน้มและกระแส
เงินสด รวมทั้งสามารถทาการคานวนการวิเคราะห์
แนวโน้มทางการเงินขององค์กรได้
- นักศึกษามีความร่วมมือและทางานเป็นทีมได้
- นักศึกษาสามารถนาเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการ
ตัดสินใจได้
การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน

6

Learning Outcome
- ได้รับความรู้ในเรื่องการวางแผนและการพยากรณ์ทาง
การเงิน และสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดทา
งบประมาณทางการเงินได้
- นักศึกษามีความร่วมมือและทางานเป็นทีมได้
- นักศึกษาสามารถนาเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการ
ตัดสินใจได้
การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
Learning Outcome
- ได้รับความรู้ในเรื่องการจัดการเงินทุนหมุนเวียน และ
สามารถวิเคราะห์ความต้องการด้านกระแสเงินสดและ
เงินทุนหมุนเวียนขององค์กรได้

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุลาดับ)
1,4
ผศ. สุรัชนา
ช่วยรอดหมด

1. บรรยายโดยให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. มอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษาท าการวิ เ คราะห์
การเงินของบริษัทที่ตนเองสนใจโดยแบ่งกลุ่ม กลุ่ม
ละ 3-5 คน และอภิปรายร่วมกัน
3. มอบหมายให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบท
พร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษางบ
การเงิน

3

1. บรรยายโดยให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา 3-5 คน ช่วยกันระดมสมอง
วิเคราะห์โจทย์ปญ
ั หาในการวางแผนทางการเงิน
3. มอบหมายให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบท
พร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ
2. สื่อการสอน
Power point
3.โจทย์ปัญหาเรื่อง
การวางแผนทาง
การเงิน

1,4

ผศ. สุรัชนา
ช่วยรอดหมด

3

1. บรรยายโดยให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา 3-5 คน ช่วยกันระดมสมอง
วิเคราะห์โจทย์ปญ
ั หาเรื่องการจัดการเงินทุน
หมุนเวียน
3. มอบหมายให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบท
พร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ
2. สื่อการสอน
Power point
3. kahoot

2

ผศ. สุรัชนา
ช่วยรอดหมด
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

7

การจัดการเงินทุนหมุนเวียน (ต่อ)
-การบริหารสินค้าคงเหลือ
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถนาเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการ
ตัดสินใจได้
-สอบเก็บคะแนน
-การจัดหาเงินทุนระยะสั้น

8

จานวน
ชั่วโมง
3

3

Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู้ในการจัดหาเงินทุนระยะสั้น
9

10

การจัดหาเงินทุนระยะยาว
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู้ในการจัดหาเงินทุน และสามารถ
เปรียบเทียบแหลางเงินทุนต่าง ๆ ที่มีได้
- นักศึกษามีความร่วมมือและทางานเป็นทีมได้ และ
สามารถระบุได้ถึงผลที่จะตามมาของแต่ละทางเลือก
งบลงทุน
-แนวคิดและการจัดทางบลงทุน
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู้ในการจัดทางบลงทุนได้

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบ่งกลุ่มนักศึกษา 3-5 คน ช่วยกันระดมสมอง
วิเคราะห์โจทย์ปญ
ั หาเรื่องการจัดการเงินทุน
หมุนเวียน โดยนาเทคโนโลยีมาช่วยในการตัดสินใจ
2.มอบหมายให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อม
ส่งให้อาทิตย์ถัดไป
1. การสอบเก็บคะแนน
2.บรรยายโดยให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
3. มอบหมายให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบท
พร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป
1. บรรยายโดยให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา 3-5 คน ช่วยกันระดมสมอง
วิเคราะห์โจทย์ปญ
ั หาเรื่องการจัดหาเงินทุนของ
องค์กร
3.มอบหมายให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อม
ส่งให้อาทิตย์ถัดไป
1. บรรยายโดยให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา 3-5 คน ช่วยกันระดมสมอง
วิเคราะห์โจทย์ปญ
ั หาเรื่องงบลงทุนขององค์กร
3.มอบหมายให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อม
ส่งให้อาทิตย์ถัดไป

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ
2. สื่อการสอน
Power point
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ
2. สื่อการสอน
Power point
3. แบบทดสอบ
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ
2. สื่อการสอน
Power point
3.โจทย์ปัญหาเรื่อง
การจัดหาเงินทุน
4. kahoot
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ
2. สื่อการสอน
Power point

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุลาดับ)
2,4
ผศ. สุรัชนา
ช่วยรอดหมด

2,4

ผศ. สุรัชนา
ช่วยรอดหมด

2,4

ผศ. สุรัชนา
ช่วยรอดหมด

2

ผศ. สุรัชนา
ช่วยรอดหมด
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

- นักศึกษามีความร่วมมือและทางานเป็นทีมได้

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

3.โจทย์ปัญหาเรื่องงบ
ลงทุน

11

งบลงทุน (ต่อ)
-การประเมินโครงการลงทุน
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู้ในการจัดทางบลงทุนได้
- นักศึกษามีความร่วมมือและทางานเป็นทีมได้ และ
สามารถระบุได้ถึงผลที่จะตามมาของแต่ละทางเลือก

1. บรรยายโดยให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา 3-5 คน ช่วยกันระดมสมอง
วิเคราะห์โจทย์ปญ
ั หาเรื่องงบลงทุนขององค์กร
3.มอบหมายให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อม
ส่งให้อาทิตย์ถัดไป

12

ต้นทุนเงินทุน
ต้นทุนของหนี้สิน
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู้เรื่องต้นทุนเงินทุน รวมทั้ง คานวณหา
ต้นทุนเงินทุนขององค์กรได้

3

13

ต้นทุนเงินทุน (ต่อ)
ต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้น
Learning Outcome
- สามารถประเมินความเหมาะสมของต้นทุนเงินทุน
รวมทั้ง คานวณหาต้นทุนเงินทุนขององค์กรได้ และ
สามารถตัดสินใจวางแผนธุรกิจและบริหารการเงินใน
ระยะยาวได้
- นักศึกษามีความร่วมมือและทางานเป็นทีมได้

3

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ
2. สื่อการสอน
Power point
3.โจทย์ปัญหาเรื่องงบ
ลงทุน
1. บรรยายโดยให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ 1. เอกสาร
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ ประกอบการเรียน
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาทาสืบค้นข้อมูลและทา วิชาการเงินธุรกิจ
การวิเคราะห์ต้นทุนเงินทุนของบริษัทที่ตนเองสนใจ 2. สื่อการสอน
โดยแบ่งกลุม่ กลุ่มละ 3-5 คน และอภิปรายร่วมกัน Power point
3.มอบหมายให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อม
ส่งให้อาทิตย์ถัดไป
1. บรรยายโดยให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ 1. เอกสาร
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ ประกอบการเรียน
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาทาสืบค้นข้อมูลและทา วิชาการเงินธุรกิจ
การวิเคราะห์ต้นทุนเงินทุนของบริษัทที่ตนเองสนใจ 2. สื่อการสอน
โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน และอภิปรายร่วมกัน Power point
3. มอบหมายให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบท
พร้อมส่งให้อาทิตย์ถัดไป

2,4

ผศ. สุรัชนา
ช่วยรอดหมด

3

ผศ. สุรัชนา
ช่วยรอดหมด

3,4

ผศ. สุรัชนา
ช่วยรอดหมด

13

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

14

โครงสร้างเงินทุน
ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
Learning Outcome
- สามารถประเมินความเหมาะสมของต้นทุนเงินทุน
รวมทั้ง คานวณหาต้นทุนเงินทุนขององค์กรได้

15

นโยบายเงินปันผล และประมวลความรู้รวบยอด
Learning Outcome
- ได้รับความรู้ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล และสามารถ
ตัดสินใจวางแผนธุรกิจและบริหารการเงินในระยะยาวได้
- สามารถวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และคิดแก้ปัญหาการเงิน
ขององค์กรได้

จานวน
ชั่วโมง
3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. บรรยายโดยให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาทาการวิเคราะห์
โครงสร้างเงินทุนของบริษัทที่ตนเองสนใจโดย
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน และอภิปรายร่วมกัน
3.มอบหมายให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อม
ส่งให้อาทิตย์ถัดไป

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ
2. สื่อการสอน
Power point

1. บรรยายโดยให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. นักศึกษานาเสนอและมีส่วนร่วมในการอภิปราย
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ในภาพรวม
ทั้งหมด
3. ส่งรูปเล่มรายงาน

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจ
2. สื่อการสอน
Power point
3. ข้อคาถามสาหรับ
การซักถาม

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุลาดับ)
3
ผศ. สุรัชนา
ช่วยรอดหมด

1,2,3,4

ผศ. สุรัชนา
ช่วยรอดหมด

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1. รายงานกลุ่ม

ผลการเรียนรู้
(1.4) (2.2)
(2.3) (3.1)

2. แบบฝึกหัดท้าย (1.4) (2.2)
บท

3. การสอบเก็ บ (2.2) (2.3)
(3.1)
คะแนน
4. สอบปลายภาค (2.2) (2.3)
(3.1)

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1. ประเมิ น จากการส่ ง งานตามก าหนด 2-15
ระยะเวลาที่มอบหมาย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่จาก
ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
3. ประเมิ น จากการน าเสนอในรู ป แบบ
ร า ย ง า น พ ร้ อม ทั้ ง ส อบ สั ม ภ า ษ ณ์ เ ป็ น
รายบุคคลเกี่ยวกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ
4. ประเมินจากงาน /กิจกรรม /โจทย์ปัญหา
/รายงานที่ได้รับมอบหมาย
5. ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น
การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมในห้ องเรี ย น
พฤติกรรมการทางานเป็นทีม
6.ประเมิ น จากผลการสื บ ค้ น เทคนิ ค การ
น า เ ส น อ โ ด ย ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาใน 2-14
การเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง งานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
3. ประเมิ น จากงาน/กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่
มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ต้องมีความ
ซื่ อสั ต ย์ ไม่ ทุ จ ริต ไม่ น าผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตน เช่นแบบฝึกหัดทบทวน เพื่อวัด
ความเข้าใจของนักศึกษา
4. ประเมิ น จากการน าเสนอในรู ป แบบ
ร า ย ง า น พ ร้ อม ทั้ ง ส อบ สั ม ภ า ษ ณ์ เ ป็ น
รายบุคคลเกี่ยวกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ
5. ประเมิ น จากการมีส่ว นร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
8
1. ประเมินจากการสอบโดยใช้ข้อสอบอัตนัย
1. ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้
ข้อสอบแบบปรนัย

16

สัดส่วนการ
ประเมินผล
20%

10%

30%
40%

15

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน. (2557). การเงินธุรกิจ. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
พู น ศั ก ดิ์ แสงสั น ต์ และกิ ต ติ พั น ธ์ คงสวั ส ดิ์ เ กี ย รติ . (2557). การจั ด การการเงิ น ธุ ร กิ จ (แปลจาก
Fundamentals of Corporate Finance Standard). (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์
เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ แอลแอลซี.
เว็บไซด์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.set.or.th
เว็บไซด์ ก.ล.ต. http://www.sec.or.th
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
หนังสือทุกเล่มที่เกี่ยวของกับการเงินธุรกิจ การบริหารการเงินและการจัดการทางการเงิน

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การฝึกทักษะเพื่อดูพฤติกรรมตอบสนองของผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการสอบ และแบบประเมินผลการสอนของอาจารย์ประจาภาคเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
- ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อการสอนสารสนเทศทาง website ของอาจารย์ผู้สอน
- เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย Active Learning เช่น ให้นักศึกษาทาโครงงาน กิจกรรมกลุ่ม
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- สังเกตการเข้าเรียนและพฤติกรรมการเรียน
- พิจารณาจากข้อบกพร่องจากการทารายงานและคะแนนสอบ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนจากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันทุกปีการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอน
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