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อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี กาศสนุก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หน้า 1

มคอ. 2

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
22 มิถุนายน 2563
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3633402 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
(ภาษาอังกฤษ) Financial Planning and Control
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 วิชาบังคับ
หลักสูตรการเงิน
3.2 ประเภทวิชา เฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี กาศสนุก
อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี กาศสนุก ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/63 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา 18 พฤศจิกายน 2562
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด 22 มิถุนายน 2563

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
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับ ปรุงเนื้ อหารายวิช าให้ มีความทันสมัย ในเนื้อหาด้านเทคนิคการวิเคราะห์ การวางแผนทาง
การเงิน เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายและการวางแผนกาไร เพิ่มกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน ประยุกต์รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ WBSC , Microsoft Teams , Zoom มี
รูปแบบการประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการสอนทันสมัยมากขึ้น ทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้สอดรับกับยุคการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี

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
ภาคสนาม/การฝึกงาน
-

การศึกษาด้วยตนเอง
60 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง / สัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม
 (2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสร้างภูมิคุ้มกัน
 (3) มีจิตสานึก มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม และ
มโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดีความชั่ว
(4) มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงานให้กับนักศึกษาเป็นรายบุคคล/เป็นกลุ่ม
2. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในเนื้อหาวิชา
1.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตจากการเข้าเรียนและการส่งงานตรงต่อเวลา
2. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม/การมีส่วนร่วมของนักศึกษา
3. ประเมินจากการทากิจกรรมของนักศึกษาโดยการสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 (1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเงิน
 (2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านการเงิน
 (3) มีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน
การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
(4) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการเงิน รวมทั้งมีความเข้าใจ
ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
2.2 วิธีการสอน
1. บรรยาย
2. มอบหมายให้นักศึกษาตอบคาถามท้ายบทเรียน
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
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (1) สามารถสืบค้น จาแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
(2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
ที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรมหรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ
 (3) สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผล
จากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
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) มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดี
กับผู้อื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
 (2) มีความกระตือรือร้น สามารถทางานเป็นกลุ่ม และสามารถแสดงภาวะผู้นาผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสม มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
(3) มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของทีมงาน
4.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายให้ทารายงาน/โครงงานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชา
4.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมจากการทางานร่วมกัน และประเมินการมีส่วนรวม/ความรับผิดชอบต่องานที่
มอบหมาย
2. สังเกตจากพฤติกรรมการตอบคาถาม การปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน การเป็นผู้นาในการทางาน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (1) สามารถประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก คณิ ต ศาสตร์ สถิ ติ และการวิ เคราะห์ เชิ ง ปริ ม าณมาใช้ ใน
การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงิน
(2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
 (3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจ การเขียนรายงาน และการนาเสนองาน
ต่อกลุ่มบุคคลที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม
 (4) สามารถนาเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดาเนินงาน
______________________________________________________________________________________________

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

7

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
.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หน้า 1

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่
1
(Online)

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
หัวข้อการสอน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3 ชั่วโมง - แนะนาแนวการสอนและอธิบายความสาคัญของรายวิชา
การนาไปใช้สาหรับการทางานในอนาคต
แนะนารายวิชาและ
- วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่านระบบ WBSC
รายละเอียดการเรียน การ
ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft Teams / Zoom
สอนและหนังสือเรียน
1. บรรยาย
เอกสารอ้างอิงต่าง ๆพร้อม
2. ตั้งประเด็น ถาม – ตอบ
แหล่งสืบค้น
3. ศึกษาด้วยตนเอง
บทที่ 1 หลั ก การแนวคิ ด
4. สืบค้นข้อมูลทาง Internet
แ ล ะ ข อ บ เข ต ข อ ง ก า ร
วางแผนและการควบคุมทาง
การเงิน
- การวางแผนทางการเงิน
- การควบคุมทางการเงิน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. ตาราวิชาการวาง
แผนการควบคุม
ทางการเงิน
3. ระบบ WBSC/
คลิป VDO

1

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. ตาราวิชาการวาง
แผนการควบคุม

1

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถตอบคาถาม
เกี่ยวกับหลักการแนวคิดของ
การวางแผนและควบคุม
ทางการเงินได้
2
(Online)

หัวข้อการสอน
บทที่ 2 เครื่องมือในการ
วางแผนและการควบคุมทาง
การเงิน

3 ชั่วโมง - วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่านระบบ WBSC
ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft Teams / Zoom
1. บรรยาย
2. แบบฝึกหัด

2

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
- ศึกษาถึงความหมายและ
รูปแบบการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน
- งบประมาณ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
3. ศึกษาด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาวิเคราะห์อัตราส่วน
ทางการเงิน และงบประมาณทางการเงิน
4. สืบค้นข้อมูลทาง Internet

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

2

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

ทางการเงิน
3. ระบบ WBSC/
คลิป VDO

Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถตอบคาถาม
เกี่ยวกับเครื่องมือในการ
วางแผนและควบคุมทางการ
เงินได้
3
(Online)

หัวข้อการสอน
บทที่ 2 เครื่องมือในการ
วางแผนและการควบคุมทาง
การเงิน (ต่อ)
- การวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงิน
- นาข้อมูลที่ได้มาทาการ
วิเคราะห์เพื่อประเมินผลการ
ดาเนินงานของกิจการ
-การควบคุมภายในและ
เทคนิคเชิงปริมาณ

3 ชั่วโมง - วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่านระบบ WBSC
ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft Teams / Zoom
1. บรรยาย
2. แบบฝึกหัด
3. ศึกษาด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประเมินผลการดาเนินงานของกิจการ
4. สืบค้นข้อมูลทาง Internet

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. ตาราวิชาการวาง
แผนการควบคุม
ทางการเงิน
3. ระบบ WBSC/
คลิป VDO

Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถคานวณ
อัตราส่วนทางการเงินและ
สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
3

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
ของกิจการได้

จานวน
ชั่วโมง

4
(Online)

หัวข้อการสอน

3 ชั่วโมง - วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่านระบบ WBSC
ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft Teams / Zoom
1. บรรยาย
2. แบบฝึกหัด
3. ใบงาน เรื่อง การพยากรณ์ทางการเงิน
4. สืบค้นข้อมูลทาง Internet

3 ชั่วโมง - วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่านระบบ WBSC
ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft Teams / Zoom
1. บรรยาย
2. ใบงาน เรื่อง การพยากรณ์ยอดขายโดยวิธีร้อยละของ
ยอดขายและการจัดทางบการเงินล่วงหน้า
3. สืบค้นข้อมูลทาง Internet

บทที่ 3 การพยากรณ์ทาง
การเงิน
- ลักษณะการพยากรณ์ทาง
การเงิน
- การพยากรณ์ยอดขายโดยวิธี
วิเคราะห์อนุกรมเวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. ตาราวิชาการวาง
แผนการควบคุม
ทางการเงิน
3. ระบบ WBSC/
คลิป VDO

1,2

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. ตาราวิชาการวาง
แผนการควบคุม
ทางการเงิน
3. ระบบ WBSC/
คลิป VDO

2

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถอธิบายถึง
ลักษณะการพยากรณ์ทาง
การเงินได้ และคานวณการ
พยากรณ์ยอดขายโดยวิธี
วิเคราะห์อนุกรมเวลา
5
(Online)

หัวข้อการสอน
บทที่ 3 การพยากรณ์ทาง
การเงิน(ต่อ)
- การพยากรณ์ทางการเงินโดย
วิธีอัตราร้อยละของยอดขาย
- การจัดทางบการเงินล่วงหน้า

Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถคานวณการ
พยากรณ์ยอดขายโดยวิธีร้อย

4

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ละของยอดขายและจัดทางบ
การเงินล่วงหน้าได้
6
(Online)

3 ชั่วโมง - วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่านระบบ WBSC
ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft Teams / Zoom
1. บรรยาย
2. แบบฝึกหัด
3. ศึกษาด้วยตนเอง โดยให้นาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
หลักการวางแผนและควบคุม รายได้ ค่าใช้จ่ายและกาไร
ของกิจการ
4. สืบค้นข้อมูลทาง Internet

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. ตาราวิชาการวาง
แผนการควบคุม
ทางการเงิน
3. ระบบ WBSC/
คลิป VDO

1

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

3 ชั่วโมง - วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่านระบบ WBSC
ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft Teams / Zoom
บทที่ 5 การวางแผนและการ
1. บรรยาย
ควบคุมสินทรัพย์: เงินสดและ
2. ตั้งประเด็น ถาม – ตอบ
สินค้าคงเหลือ
3. ใบงาน เรื่องความสาคัญของการวางแผนและควบคุม
- การวางแผนและควบคุม
สินทรัพย์ฯ
สินทรัพย์หมุนเวียน
4. สืบค้นข้อมูลทาง Internet
- การวางแผนและควบคุมเงิน
สด

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. ตาราวิชาการวาง
แผนการควบคุม
ทางการเงิน
3. ระบบ WBSC/
คลิป VDO

3

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

หัวข้อการสอน
บทที่ 4 การวางแผนและ
ควบคุมรายได้และค่าใช้จ่าย
- การวางแผนและควบคุม
รายได้
- การวางแผนและควบคุม
ค่าใช้จ่าย
-การวางแผนและการควบคุม
กาไร

Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถอธิบาย
หลักการวางแผนและควบคุม
รายได้ ค่าใช้จ่าย และกาไร ได้
7
(Online)

หัวข้อการสอน

Learning Outcome
5

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. ตาราวิชาการวาง
แผนการควบคุม
ทางการเงิน
3. ระบบ WBSC/
คลิป VDO

2

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. ตาราวิชาการวาง
แผนการควบคุม
ทางการเงิน
3. ระบบ WBSC/
คลิป VDO

3

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

ผู้เรียนสามารถอธิบาย
ความสาคัญของการวางแผน
และควบคุมสินทรัพย์ และ
คานวณโดยใช้เครื่องมือการ
ควบคุมเงินสด (cash flow)
8
(Online)

3 ชั่วโมง - วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่านระบบ WBSC
ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft Teams / Zoom
บทที่ 5 การวางแผนและการ
1. บรรยาย
ควบคุมสินทรัพย์: เงินสดและ
2. ตั้งประเด็น ถาม – ตอบ
สินค้าคงเหลือ
3. ใบงานมอบหมาย การควบคุมสินค้าคงเหลือ EOQ
(ต่อ)
4. สืบค้นข้อมูลทาง Internet
- การวางแผนและควบคุม
สินค้าคงเหลือ

หัวข้อการสอน

Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถคานวณโดย
ใช้เครื่องมือการควบคุมสินค้า
คงเหลือ (EOQ)
9
(Online)

หัวข้อการสอน
บทที่ 6 การวางแผนและ
ควบคุมสินทรัพย์ : ลูกหนี้
- แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน
และการควบคุมลูกหนี้
-การกาหนดนโยบายการให้
สินเชื่อ

3 ชั่วโมง - วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ่านระบบ WBSC
ร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft Teams / Zoom
1. บรรยาย
2. ตั้งประเด็น ถาม – ตอบ
3. แบบฝึกหัด
4. สืบค้นข้อมูลทาง Internet

Learning Outcome
6

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ผู้เรียนสามารถอธิบาย
ความสาคัญของการควบคุม
ลูกหนี้ได้
10
(Offline)

หัวข้อการสอน
บทที่ 7 การวางแผนและ
ควบคุมสินทรัพย์ : เงินลงทุน
ระยะยาวและสินทรัพย์ถาวร
- การวางแผนและควบคุมเงิน
ลงทุนระยะยาว

3 ชั่วโมง - วิธีสอนแบบ (Offline)
1. บรรยายในชั้นเรียน
2. แบบฝึกหัด
3. ศึกษาด้วยตนเอง
4. สืบค้นข้อมูลทาง Internet

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. ตาราวิชาการวาง
แผนการควบคุม
ทางการเงิน

1

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

3 ชั่วโมง - วิธีสอนแบบ (Offline)
1. บรรยายในชั้นเรียน
2. แบบฝึกหัด
3. ศึกษาด้วยตนเอง
4. สืบค้นข้อมูลทาง Internet

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. ตาราวิชาการวาง
แผนการควบคุม
ทางการเงิน

1

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับการควบคุมเงินลงทุน
ระยะยาวได้
11
(Offline)

หัวข้อการสอน
บทที่ 7 การวางแผนและ
ควบคุมสินทรัพย์ : เงินลงทุน
ระยะยาวและสินทรัพย์ถาวร
(ต่อ)
- แนวคิดเกี่ยวกับสินทรัพย์
ถาวร
- การวางแผนและควบคุม
สินทรัพย์ถาวร

Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถอธิบาย
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. ตาราวิชาการวาง
แผนการควบคุม
ทางการเงิน

1

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. ตาราวิชาการวาง
แผนการควบคุม
ทางการเงิน

1

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

เกี่ยวกับแนวคิดของสินทรัพย์
ถาวรและได้
12
(Offline)

13
(Offline)

หัวข้อการสอน
บทที่ 8 การวางแผนและ
ควบคุมหนี้สิน
- แนวคิดเกี่ยวกับหนี้สิน
- การวางแผนเกีย่ วกับหนีส้ ิน
- การควบคุมเกี่ยวกับหนีส้ ิน
- ศึกษาการประเมินผลการ
ควบรวมกิจการ

3 ชั่วโมง - วิธีสอนแบบ (Offline)
1. บรรยายในชั้นเรียน
2. แบบฝึกหัด
3. ศึกษาด้วยตนเอง
4. สืบค้นข้อมูลทาง Internet

Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับแนวคิดด้านหนี้สิน
และสามารถวางแผน
ควบคุมหนี้สินของกิจการ
ได้
3 ชั่วโมง - วิธีสอนแบบ (Offline)
หัวข้อการสอน
บทที่ 9 การวางแผนและ
ควบคุมส่วนของเจ้าของ
- แนวคิดเกี่ยวกับส่วนของ
เจ้าของ
- นโยบายเงินปันผล
- การวางแผนและควบคุม

1.
2.
3.
4.

บรรยายในชั้นเรียน
ตั้งประเด็น ถาม – ตอบ
แบบฝึกหัด
สืบค้นข้อมูลทาง Internet
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1,2,3

ผศ.สาวิตรี
กาศสนุก

โครงสร้างของเงินทุน

Learning Outcome
ผู้เรียนสามารถอธิบาย
แนวคิดเกี่ยวกับส่วนของ
เจ้าของ นโยบายเงินปันผล
และโครงสร้างของเงินทุนได้
14-15
(Offline)

หัวข้อการสอน
นาเสนอผลงาน
กรณีศึกษาด้านการ
วางแผนและควบคุม
ทางการเงิน
Learning Outcome

6 ชั่วโมง - วิธีสอนแบบ (Offline)
1. นาเสนอรายงาน

สื่อที่ใช้ :
1. PowerPoint
2. ตาราวิชาการวาง
แผนการควบคุม
ทางการเงิน

ผู้เรียนสามารถนาเสนอ
ผลงานและอธิบายหลักการ
และการคานวณในกรณ๊ศึกษา
ได้อย่างเข้าใจ

หมายเหตุ : - ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
- แผนการสอนแต่ละสัปดาห์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1.ใบงานมอบหมาย
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1,
เกี่ยวกับการวางแผน
2.1.2, 3.1.1, 5.1.1, 5.1.4
และควบคุมทางการเงิน
(งานเดี่ยว)

2.วัดความรู้ความเข้าใจ
การวางแผนและการ
ควบคุมทางการเงิน
3.ความสามารถในการ
นาเครื่องมือการ
วิเคราะห์งบการเงินมา
ประยุกต์ใช้และการ
นาเสนอ (งานกลุ่ม)

1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
3.1.1, 3.1.3, 5.1.1
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1,
2.1.2, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.2,
4.1.1, 4.1.2, 5.1.1, 5.1.3,
5.1.4

4.วัดความสามารถใน
1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
การวางแผนและควบคุม 3.1.1, 3.1.3, 5.1.1
สินทรัพย์ , หนี้สิน ,
ส่วนของเจ้าของ

วิธีการ
ประเมิน
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
และการมีวินัย
ต่อการเรียน
- ความ
รับผิดชอบต่อ
งานที่
มอบหมาย
- ถาม – ตอบ
(เชิงวิเคราะห์)
สอบวัดผล
กลางภาค
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
และการมีวินัย
ต่อการเรียน
- ความ
รับผิดชอบต่อ
งานที่
มอบหมาย
- ทักษะการ
สื่อสารด้าน
วาจา การใช้
และการ
นาเสนอสื่อ
- ถาม – ตอบ
(เชิงวิเคราะห์)
สอบวัดผล
ปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
20 %

7

20 %

15

20 %

16

40 %
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มคอ. 3

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

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 เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์
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