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รายละเอยีดของรายวชิา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา  คณะบญัชี 

 
หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  
BA 923  การเงินธุรกิจ (Business Finance) 

2. จ านวนหน่วยกติ 
      3 หน่วยกิต  (2-2-5) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  กลุ่ม 1 - 6 
 วชิาแกนธุรกิจ 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ผูช่้วยศาตราจารยลิ์ศรา เตชะเสริมสุขกลู 

อาจารย์ผู้สอน   ผูช่้วยศาตราจารยลิ์ศรา เตชะเสริมสุขกลู                             
ผูช่้วยศาสตราจารยจุ์ฑามาศ จรัญญาพ 

อาจารย ์ดร.ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 

อาจารยธ์นาธิป พวัพรพงษ ์

อาจารยป์ระกฤติ ตนัพิพฒัน์ 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี  1/2559 ชั้นปีท่ี 3 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

 AC 101  หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) 

 ไม่มี 
8.  สถานทีเ่รียน  

 คณะบญัชี  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย   
9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 1 สิงหาคม 2559 
 
 
 



 

2 

 

มคอ. 3 

 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

(1) เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัเป้าหมายและหนา้ท่ีของการบริหารการเงิน 
(2)  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการวเิคราะห์ทางการเงิน 
(3)  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัมูลค่าของเงินตามเวลา 
(4)  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัรู้การจดัหาเงินทุนมาด าเนินธุรกิจ 
(5)  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุน  
(6)  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารเงินทุนหมุนเวยีน 
(7)  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
(1) เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัการศึกษาวชิาอ่ืน ๆ ในหลกัสูตร

บริหารธุรกิจ 
(2) เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะห์ปัญหาในวชิาของสาขาวชิา

การเงินได ้ 
(3) เพื่อใหน้กัศึกษา น าหลกัการและเทคนิคท่ีไดจ้ากการเรียนมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ทาง

การเงินได ้
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

บทบาท  หน้าท่ี  และเป้าหมายของการบริหารทางการเงินของธุรกิจ   การวางแผนและการ
ตดัสินใจด้านการเงินของธุรกิจ  การจดัหาเงินทุนในระยะต่างๆ   โครงสร้างทางการเงินและตน้ทุน
เงินทุน  การตดัสินใจลงทุน การจดัท างบประมาณลงทุน  การบริหารเงินทุนหมุนเวียน   การวิเคราะห์
ทางการเงิน  นโยบายเงินปันผล  การวิเคราะห์ความเส่ียงจากการลงทุน  ตลอดจนนโยบายอ่ืนๆ ทาง
การเงิน 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา      

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมง) 

30 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา 

ตามความตอ้งการ
ของนกัศึกษาเฉพาะ
รายและขอ้ตกลงของ

กลุ่มเรียน 

30 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา 

ศึกษาดว้ยตนเอง  
75 ชัว่โมงต่อภาค

การศึกษา 
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3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  อาจารยป์ระจ าวชิาจดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมง ต่อ
สัปดาห์ 
 

หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงั   มีดงัต่อไปน้ี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 

1) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ือตรงต่อหนา้ท่ี ต่อตนเอง และต่อผูอ่ื้น ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น มีความอดทน  
3) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององค์กรและและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยรวม และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
4) มีจิตส านึกและมีมโนธรรมท่ีจะแยกแยะความถูกตอ้ง ความดี และความชัว่ 

1.2 วธีิการสอน  
1) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งเก่ียวกบัประเด็นทางการเงิน ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
2) สอนใหน้กัศึกษาตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียน 
3) สอนใหน้กัศึกษาเคารพต่อกฎ ระเบียบ ในการเรียนและการสอบ 
4) สอนใหน้กัศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

1.3 วธีิการประเมินผล 
1) ประเมินผลจากพฤติกรรมการเขา้เรียนตรงเวลา   
2) ประเมินผลจากการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งถูกตอ้งและตรงเวลา 
3) ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมและพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการเรียนและการสอบ 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  

3) มีความรู้และความเขา้ใจดา้นการเงิน  
4) มีความรู้และความเขา้ใจในกระบวนการบริหารธุรกิจ ดา้นการวางแผน การปฏิบติัการ การควบคุม

และการประเมินผลการด าเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงานในสาขาท่ีศึกษา 
5) มีความรู้เก่ียวกบัความกา้วหนา้ทางวชิาการและวชิาชีพดา้นบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเขา้ใจใน

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและผลกระทบอยา่งเท่าทนั 
2.2   วธีิการสอน 

 1) บรรยายและใหแ้สดงความคิดเห็น ฝึกการค านวณ  
  2) การท างานท่ีมอบหมาย โดยศึกษาคน้ควา้จากฐานขอ้มูลออนไลน์ในหวัขอ้ทางการเงินท่ีผูเ้รียน 
      สนใจ 
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2.3 วธีิการประเมินผล 

1) ประเมินผลจากความถูกตอ้งและคุณภาพของงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายให้ด าเนินการให้
แลว้เสร็จ 

2) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา  
1) สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
3) สามารถสืบคน้ จ าแนก และวเิคราะห์ขอ้มูล อยา่งเป็นระบบเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสารสนเทศท่ีเป็น

ประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหา และตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 
3.2 วธีิการสอน 

1) บรรยายเพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะห์ปัญหาจากโจทยแ์บบฝึกหดั 
2) ตั้งประเด็นค าถามใหน้กัศึกษาตอบ 

3.3 วธีิการประเมินผล 
1) ประเมินผลจากการตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
2) สอบปลายภาค 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
        4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้่องพฒันา 

2) สามารถท างานเป็นกลุ่ม และแสดงภาวะผูน้ าผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีความรับผดิชอบ  
4.2  วธีิการสอน 

1) มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้จากฐานขอ้มูลออนไลน์ในหวัขอ้ทางการเงินท่ีกลุ่มผูเ้รียน 
      สนใจ 

       4.3  วธีิการประเมินผล 
1) ประเมินผลจากงานท่ีมอบหมายใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
2) ประเมินผลจากการตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1  ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

1) สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัคณิตศาสตร์ สถิติและการวเิคราะห์เชิงปริมาณมาใชใ้นการวเิคราะห์และ
ตดัสินใจทางธุรกิจ 

       5.2 วธีิการสอน 
1) มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  ทางเวบ็ไซต ์ แลว้วเิคราะห์พร้อมกบัน าเสนอ ทั้งแบบ

บรรยาย  และตารางตวัเลข  พร้อมกบับอกแหล่งอา้งอิง 
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5.3 วธีิการประเมินผล 
1) ประเมินจากการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในการตอบค าถาม   
2) ประเมินจากรายงานการเขียน และการน าเสนอผลงานในรูปของเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมของ

นกัศึกษารายบุคคลจากงานท่ีมอบหมาย  เพื่อน าเสนอรายงานหนา้ชั้น 
 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 บทที่ 1  บทน า   
1. ความส าคญัของการบริหาร

การเงิน 
2. เป้าหมายทางการเงินของธุรกิจ 
3. รูปแบบขององคก์รธุรกิจ 
4. หนา้ท่ีของผูบ้ริหารการเงิน 
5. สภาพแวดลอ้มทางการเงิน 
6. ตลาดการเงิน 
7. อตัราดอกเบ้ีย 

4 กจิกรรม : 
- อธิบายประมวลรายวิชา 
- แนะน าบทเรียน 
- แนะน างานท่ีจะมอบหมายให้   
  คน้ควา้ขอ้มูลผา่นทางเครือข่าย  
  อินเทอร์เน็ต   
- บรรยายบทเรียน  
- ยกตวัอยา่งเหตุการณ์จริงในปัจจุบนั 
 ส่ือการสอน : 
  ส่ือน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ผ.ศ.ลิศรา เตชะเสริมสุขกลู                             
ผ.ศ.จุฑามาศ จรัญญาพ 

อาจารย ์ดร.ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 
อาจารยธ์นาธิป พวัพรพงษ ์

อาจารยป์ระกฤติ ตนัพิพฒัน ์
 

2 
บทที่ 2  งบการเงนิและงบกระแสเงนิสด 
1. ความส าคญัของงบการเงิน 
2. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด 

4 กจิกรรม : 
- บรรยายบทเรียน  
- ถามตอบในชั้นเรียน 
- ฝึกท าแบบฝึกหดัและโจทยปั์ญหา 
ส่ือการสอน : 
  ส่ือน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ผ.ศ.ลิศรา เตชะเสริมสุขกลู                             
ผ.ศ.จุฑามาศ จรัญญาพ 

อาจารย ์ดร.ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 
อาจารยธ์นาธิป พวัพรพงษ ์

อาจารยป์ระกฤติ ตนัพิพฒัน ์
 

3 
บทที่ 3   การวเิคราะห์ทางการเงนิ 
1. ความส าคญัของการวิเคราะห์ทาง

การเงิน 
2. จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ทาง

การเงิน 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ทาง

การเงิน 
4. การวิเคราะห์แนวตั้ง 
5. วิเคราะห์แนวนอน 
6. การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

4 กจิกรรม : 
- บรรยายบทเรียน  
- ถามตอบในชั้นเรียน 
ส่ือการสอน : 
  ส่ือน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ผ.ศ.ลิศรา เตชะเสริมสุขกลู                             
ผ.ศ.จุฑามาศ จรัญญาพ 

อาจารย ์ดร.ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 
อาจารยธ์นาธิป พวัพรพงษ ์

อาจารยป์ระกฤติ ตนัพิพฒัน ์
 

4 
บทที่ 4   ความเส่ียงและผลตอบแทน 

1. ความส าคญัของความเส่ียงและ
ผลตอบแทน 

2. ผลตอบแทน 
3. อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 
4. ความเส่ียง 

4 กจิกรรม : 
- บรรยายบทเรียน  
- ถามตอบในชั้นเรียน 
- ฝึกท าแบบฝึกหดัและโจทยปั์ญหา 
- การน าเสนอการแกไ้ขโจทยปั์ญหา 
  หนา้ชั้นเรียน 
 

ผ.ศ.ลิศรา เตชะเสริมสุขกลู                             
ผ.ศ.จุฑามาศ จรัญญาพ 

อาจารย ์ดร.ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 
อาจารยธ์นาธิป พวัพรพงษ ์

อาจารยป์ระกฤติ ตนัพิพฒัน ์
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มคอ. 3 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

5. สมัประสิทธ์ิความแปรปรวน 
6. กลุ่มหลกัทรัพย ์
7. ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของกลุ่ม

หลกัทรัพย ์
8. ความเส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพย ์

ส่ือการสอน : 
  ส่ือน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

5 
บทที่ 5   การจัดการเงนิทุนหมุนเวยีน 

1. ความส าคญัของการจดัการเงินทุน
หมุนเวียน 

2. ความหมายของเงินทุนหมุนเวียน 
3. ปัจจยัในการก าหนดขนาดของเงินทุน

หมุนเวียน 
4. ประเภทของสินทรัพยห์มุนเวียน 
5. นโยบายการจดัหาเงินทุนส าหรับ

เงินทุนหมุนเวียน 

4 กจิกรรม : 
- บรรยายบทเรียน  
- ถามตอบในชั้นเรียน 
- ฝึกท าแบบฝึกหดัและโจทยปั์ญหา 
ส่ือการสอน : 
  ส่ือน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ผ.ศ.ลิศรา เตชะเสริมสุขกลู                             
ผ.ศ.จุฑามาศ จรัญญาพ 

อาจารย ์ดร.ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 
อาจารยธ์นาธิป พวัพรพงษ ์

อาจารยป์ระกฤติ ตนัพิพฒัน ์
 

6 
บทที่ 6   การจัดการเงนิสดและ
หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด 

1. ความส าคญัของการจดัการเงินสด 
2. เป้าหมายของการจดัการเงินสด 
3. ประโยชน์ของการมีเงินสดให้

เพียงพอ 
4. เคร่ืองมือในการจดัการเงินสด 
5. การท างบประมาณเงินสด 
6. การจดัการหลกัทรัพยใ์นความ

ตอ้งการของตลาด 

4 กจิกรรม : 
- บรรยายบทเรียน  
- ถามตอบในชั้นเรียน 
- ฝึกท าแบบฝึกหดัและโจทยปั์ญหา 
- การน าเสนอการแกไ้ขโจทยปั์ญหา 
  หนา้ชั้นเรียน 
ส่ือการสอน : 
  ส่ือน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ผ.ศ.ลิศรา เตชะเสริมสุขกลู                             
ผ.ศ.จุฑามาศ จรัญญาพ 

อาจารย ์ดร.ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 
อาจารยธ์นาธิป พวัพรพงษ ์

อาจารยป์ระกฤติ ตนัพิพฒัน ์
 

7 
บทที่  7   การจัดการลูกหนีก้ารค้า 

1. ความส าคญัของการจดัการลูกหน้ี
การคา้ 

2. การจดัการลูกหน้ีการคา้ 
3. นโยบายการให้สินเช่ือ 
4. นโยบายการเรียกเก็บหน้ี 
5. การตดัสินใจเปล่ียนแปลงนโยบาย

การให้สินเช่ือและนโยบายการเรียก
เก็บหน้ี 

4 กจิกรรม : 
- บรรยายบทเรียน  
- ถามตอบในชั้นเรียน 
- ฝึกท าแบบฝึกหดัและโจทยปั์ญหา 
ส่ือการสอน : 
  ส่ือน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ผ.ศ.ลิศรา เตชะเสริมสุขกลู                             
ผ.ศ.จุฑามาศ จรัญญาพ 

อาจารย ์ดร.ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 
อาจารยธ์นาธิป พวัพรพงษ ์

อาจารยป์ระกฤติ ตนัพิพฒัน ์
 

8   สอบกลางภาค    

9 
บทที่ 8  การจัดการสินค้าคงเหลอื 

1. ความส าคญัของการจดัการสินคา้
คงเหลือ 

2. การจดัการสินคา้คงเหลือ 
3. ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั 

4 กจิกรรม : 
- บรรยายบทเรียน  
- ถามตอบในชั้นเรียน 
- ฝึกท าแบบฝึกหดัและโจทยปั์ญหา 
- การน าเสนอการแกไ้ขโจทยปั์ญหา 
  หนา้ชั้นเรียน 

ผ.ศ.ลิศรา เตชะเสริมสุขกลู                             
ผ.ศ.จุฑามาศ จรัญญาพ 

อาจารย ์ดร.ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 
อาจารยธ์นาธิป พวัพรพงษ ์

อาจารยป์ระกฤติ ตนัพิพฒัน ์
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มคอ. 3 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

4. จุดสั่งซ้ือสินคา้ 
5. ส่วนลดปริมาณ 

ส่ือการสอน : 
  ส่ือน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

10 บทที่ 9   แนวคดิมูลค่าของเงนิตามเวลา 
1. ความส าคญัของแนวคิดมูลค่าของ

เงินตามเวลา 
2. ดอกเบ้ียทบตน้ 
3. เส้นเวลา 
4. การค านวณมูลค่าของเงินตามเวลา 
5. อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงต่อปี 
6. การน าแนวคิดมูลค่าของเงินตามเวลา

ไปประยกุตใ์ช้ 

4 กจิกรรม : 
- บรรยายบทเรียน  
- ถามตอบในชั้นเรียน 
- ฝึกท าแบบฝึกหดัและโจทยปั์ญหา 
ส่ือการสอน : 
  ส่ือน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ผ.ศ.ลิศรา เตชะเสริมสุขกลู                             
ผ.ศ.จุฑามาศ จรัญญาพ 

อาจารย ์ดร.ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 
อาจารยธ์นาธิป พวัพรพงษ ์

อาจารยป์ระกฤติ ตนัพิพฒัน ์
 

11 บทที่ 10  งบประมาณเงนิทุน 
1. ความส าคญัของงบประมาณเงินทุน 
2. งบประมาณเงินทุน 
3. การประมาณกระแสเงินสด

โครงการ 
 

 

4 กจิกรรม : 
- บรรยายบทเรียน  
- ถามตอบในชั้นเรียน 
- ฝึกท าแบบฝึกหดัและโจทยปั์ญหา 
- การน าเสนอการแกไ้ขโจทยปั์ญหา 
  หนา้ชั้นเรียน 
ส่ือการสอน : 
  ส่ือน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ผ.ศ.ลิศรา เตชะเสริมสุขกลู                             
ผ.ศ.จุฑามาศ จรัญญาพ 

อาจารย ์ดร.ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 
อาจารยธ์นาธิป พวัพรพงษ ์

อาจารยป์ระกฤติ ตนัพิพฒัน ์
 

12 บทที่ 10  งบประมาณเงนิทุน (ต่อ) 
1. การประเมินค่าโครงการลงทุน 
2. การตดัสินใจภายใตส้ภาวการณ์ท่ี

ไม่แน่นอน 

4 กจิกรรม : 
- บรรยายบทเรียน  
- ถามตอบในชั้นเรียน 
- ฝึกท าแบบฝึกหดัและโจทยปั์ญหา 
ส่ือการสอน : 
  ส่ือน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ผ.ศ.ลิศรา เตชะเสริมสุขกลู                             
ผ.ศ.จุฑามาศ จรัญญาพ 

อาจารย ์ดร.ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 
อาจารยธ์นาธิป พวัพรพงษ ์

อาจารยป์ระกฤติ ตนัพิพฒัน ์
 

13 
บทที่ 11   ต้นทุนของเงนิทุน และ 
โครงสร้างเงนิทุน 

1. ความส าคญัของตน้ทุนของเงินทุน
และโครงสร้างเงินทุน 

2. ตน้ทุนของเงินทุนแต่ละประเภท 
3. ตน้ทุนของเงินทุนถวัเฉล่ีย 
4. ตน้ทุนของเงินทุนถวัเฉล่ียถ่วง

น ้าหนกั 

4 กจิกรรม : 
- บรรยายบทเรียน  
- ถามตอบในชั้นเรียน 
- ฝึกท าแบบฝึกหดัและโจทยปั์ญหา 
- การน าเสนอการแกไ้ขโจทยปั์ญหา 
  หนา้ชั้นเรียน 
 
ส่ือการสอน : 
  ส่ือน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ผ.ศ.ลิศรา เตชะเสริมสุขกลู                             
ผ.ศ.จุฑามาศ จรัญญาพ 

อาจารย ์ดร.ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 
อาจารยธ์นาธิป พวัพรพงษ ์

อาจารยป์ระกฤติ ตนัพิพฒัน ์
 

14 บทที่ 12   การวางแผนก าไร 
1. ความส าคญัของการวางแผนก าไร 
2. การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน 
3. การวางแผนก าไรโดยใชวิ้ธีการ

วิเคราะห์จุดคุม้ทุน 
4. ขอ้จ ากดัของการวิเคราะห์จุดคุม้ทุน 
5. ประโยชน์ของการวิเคราะห์

จุดคุม้ทุน 

4 กจิกรรม : 
- บรรยายบทเรียน  
- ถามตอบในชั้นเรียน 
- ส่ือการสอน : 
  ส่ือน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ผ.ศ.ลิศรา เตชะเสริมสุขกลู                             
ผ.ศ.จุฑามาศ จรัญญาพ 

อาจารย ์ดร.ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 
อาจารยธ์นาธิป พวัพรพงษ ์

อาจารยป์ระกฤติ ตนัพิพฒัน ์
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มคอ. 3 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

6. การวิเคราะห์ผลการใชสิ้นทรัพย ์
7. การแปลความหมายจากผลลพัธ์

ของการวิเคราะห์ผลการใช้
สินทรัพย ์

15 บทที่ 13   การจัดหาเงนิทุนระยะส้ัน 
1. ความส าคญัของการจดัหาเงินทุน

ระยะสั้น 
2. ประเภทของเงินทุนระยะสั้น 
3. อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
บทที่ 14  การจัดหาเงนิทุนระยะปาน
กลางและระยะยาว 
1. ความส าคญัของการจดัหาเงินทุน

ระยะปานกลางและระยะยาว 
2. ประเภทของเงินทุนระยะปานกลาง 
3. การจดัหาเงินทุนโดยการเช่า 
4. ขอ้ดี ขอ้เสีย ของการเช่าสินทรัพย ์

4 กจิกรรม : 
- บรรยายบทเรียน  
- ถามตอบในชั้นเรียน 
- การน างานกลุ่มเสนอหนา้ชั้นเรียน 
ส่ือการสอน : 
  ส่ือน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ผ.ศ.ลิศรา เตชะเสริมสุขกลู                             
ผ.ศ.จุฑามาศ จรัญญาพ 

อาจารย ์ดร.ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 
อาจารยธ์นาธิป พวัพรพงษ ์

อาจารยป์ระกฤติ ตนัพิพฒัน ์
 

16 บทที่ 14  การจัดหาเงนิทุนระยะปาน
กลางและระยะยาว (ต่อ) 
1. การจดัหาเงินทุนระยะยาว 
2. ประเภทของเงินทุนระยะยาว 
3. ประเภทและลกัษณะของตราสารทาง
การเงิน 
บทที่ 15  นโยบายปันผล 
1. ความส าคญัของนโยบายปันผล 
2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายปันผล 
3. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อนโยบายปันผล 
4. ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล 
5. ประเภทของนโยบายปันผล 
6. รูปแบบการจ่ายเงินปันผล 

4 กจิกรรม : 
- บรรยายบทเรียน  
- ถามตอบในชั้นเรียน 
- การน างานกลุ่มเสนอหนา้ชั้นเรียน 
ส่ือการสอน : 
  ส่ือน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ผ.ศ.ลิศรา เตชะเสริมสุขกลู                             
ผ.ศ.จุฑามาศ จรัญญาพ 

อาจารย ์ดร.ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 
อาจารยธ์นาธิป พวัพรพงษ ์

อาจารยป์ระกฤติ ตนัพิพฒัน ์
 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที ่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ 
สัดส่วนของการ
ประเมนิผล 

1 1.1 , 1.2 , 1.3 , 2.1 , 
2.2 , 3.1 , 3.2 , 4.1 , 
4.2 , 4.3 , 5.1 , 5.3 

- การเขา้ชั้นเรียน 
- การสงัเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน 
- การตอบปัญหาในชั้นเรียน 

ทุกสปัดาห์ 
ทุกสปัดาห์ 
ทุกสปัดาห์ 

5 
 

2 1.3 , 2.2 , 2.3 , 3.1 , 
4.1 , 4.2 ,4.3 , 5.1 ,5.2 

- การบา้น/แบบฝึกหดั 
- รายงาน 

2-14 
7,15 

5 

3 2.1 , 2.3 , 3.1 , 3.3 - การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 

8                       
15 

40 
50 
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มคอ. 3 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลกั 
 เอกสารประกอบการสอนวชิาการเงินธุรกิจ  โดย ผูช่้วยศาตราจารยสุ์กญัญา ภู่สุวรรณรัตน์ 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

- หนงัสือทุกเล่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินธุรกิจ การบริหารการเงิน 
- Hybrid learning วชิา BA 205 การเงินธุรกิจ 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
-  Monthly Review จดัท าโดย: ฝ่ายส่ือส่ิงพิมพ ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 -  ขอ้มูลสถิติประจ าปี 2545-2551(Fact book 2002-2008) จดัท าโดย: ฝ่ายส่ือส่ิงพิมพ ์ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 -  วารสารตลาดหลกัทรัพย ์ จดัท าโดย : ฝ่ายส่ือส่ิงพิมพ ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 -   http://www.tsi-thailand.org/ 
    http://www.set.or.th/ 
    http://www.bot.or.th/ 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

-  จากการสนทนากลุ่มระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน 
-  จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน 
-  จากการประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
-  การสงัเกตการณ์สอน 
-  ผลการสอบ 
-  อาจารยผ์ูส้อนปรึกษาหารือการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
-  อาจารยผ์ูส้อนปรึกษาหารือการจดัการเรียนการสอนเพื่อร่วมหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุง    
    พฒันารายวชิา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
-  คณะกรรมการก ากบัมาตรฐานผลการเรียนรู้  ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้สอบกบัการวดัและ
ประเมินผลรายวชิา  
- นกัศึกษาประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
-  ปรับปรุงประมวลรายวชิาทุกปี หรือตามขอ้เสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 

------------------------------- 

http://www.tsi-thailand.org/
http://www.set.or.th/
http://www.bot.or.th/

