
  

 
 

เอกสารหมายเลข มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลโดยทั่วไป 

 
1.รหัสและช่ือรายวิชา     EC204 การเงินธุรกิจส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ (Business Finance for 
Economists)   
2.จ านวนหน่วยกิต     3(3-0-6)      
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     เศรษฐศาสตรบณัฑิต/คณะเศรษฐศาสตร์ ทุกกลุ่มวชิา 
4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน      

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษดา แพทยห์ลวง 
5.ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน     ภาคการศึกษาที่ 1/ชั้นปีที่ 2 
6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)     AC931 บญัชีสาหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 
7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)     ไม่มี 
8.สถานที่เรียน     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด     18 สิงหาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 ตอ้งการใหน้กัศึกษาไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารการเงินของธุรกิจ 
1.2 เพือ่ใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะห์ทางการเงิน การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน 
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ 
1.3 เพือ่ใหน้กัศึกษาสามารถนาผลการวเิคราะห์เป็นแนวทางในการตดัสินใจ และแกปั้ญหา
ทางการเงินไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 
1.4 เพือ่ใหน้กัศึกษาสามารถนาความรู้จากวิชาการเงนิธุรกิจไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั
และในธุรกิจได ้
1.5 เพือ่เป็นพื้นฐานในการศึกษาวชิาทางดา้นการเงินในระดบัที่สูงต่อไป 
1.6 เพือ่ใหน้กัศึกษารู้จกัท างานร่วมกนัและแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั 

2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1 ศึกษาขอบเขตและหนา้ที่ผูบ้ริหารการเงินในธุรกิจ เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ วิเคราะห์
การเงินพื้นฐานได ้
2.2 ศึกษาการจดัการสินทรัพยต่์างๆในการด าเนินธุรกิจโดยใชค้วามรู้ในการเงินธุรกิจได ้
2.3 พจิารณาการลงทุนประเภทต่างๆรวมทั้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธุรกิจ 

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1.ค าอธิบายรายวิชา     

หลกัการบริหารการเงินของธุรกิจ การจดัหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว การวางแผน
การเงินเพือ่สภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจ เช่น การบริหารเงินสด ลูกหน้ี สินคา้คงคลงั การ
วเิคราะห์โครงสร้างและตน้ทุนของเงินทุน การวเิคราะห์โครงสร้างหน้ีสิน การจดัการเงินทุนของ
กิจการทั้งในระยะสั้นและรยะยาว การวิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผนและควบคุมทางการเงิน 
การวเิคราะห์ค่าของเงินตามเวลา การวเิคราะห์โครงการลงทุน งบประมาณเงินทุน ค่าลงทุน 
หลกัการวเิคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน นโยบายจ่ายปันผล 
2.จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

2.1 บรรยาย:     บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 
2.2 สอนเสริม:     สอนเสริมตามความตอ้งการของนกัศึกษาเฉพาะราย 
2.3 การฝึกปฏิบตัิ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน:     ไม่มีการฝึกปฏิบติังานภาคสนาม 



2.4 การศึกษาดว้ยตนเอง:     การศึกษาดว้ยตนเอง 6 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
3.จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

3.1 อาจารยป์ระจ ารายวชิาประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาหาผา่น e-mail ของอาจารยโ์ดยอาจารย์
ให ้e-mail address กบันกัศึกษา 
3.2 อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 1 ชัว่โมง ต่อสปัดาห์ (เฉพาะราย
ที่ตอ้งการ) 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1.คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
1.1.1 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เคารพคุณค่าและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
เขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอ่ื้น พร้อมทั้งปฏิบติัต่อผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
1.1.2 มีความรัก ความเมตตา กรุณา ต่อเพือ่นมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
1.1.3 ตระหนกัในคุณค่าของความจริง ความดี ความงาม และความมีเหตุผล 
1.1.4 มีความเสียสละ ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
1.1.5 เคารพกฎระเบียบ กติกา และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของสถาบนั องคก์รและสงัคม 
1.1.6 มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมได ้

1.2 วิธีการสอน 
1.2.1 ปฏิบติักิจกรรมตามสถานการณ์ เกมส์ และบทบาทสมมุติ แลว้อภิปรายถึงแนวคิด 
ขอ้คิดที่สร้างความเขา้ใจชีวติ เขา้ใจคน และเขา้ใจธรรมชาติ และการปฏิบติัต่อกนัอยา่ง
เหมาะสมและสนัต ิ
1.2.2 อภิปรายกลุ่ม ทั้งกลุ่มเฉพาะและกลุ่มใหญ ่
1.2.3 ก าหนดใหน้กัศึกษาหากรณีตวัอยา่งที่เก่ียวขอ้งแลว้น ามาวเิคราะห์ตามศาสตร์และ
ทฤษฎีที่เรียน พร้อมกบัแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั 

1.3 วิธีการประเมินผล 
1.3.1 พจิารณาจากพฤติกรรมการเขา้เรียน และการท างานที่ไดรั้บมอบหมายอยา่งถูกตอ้งและตรง
เวลา 
1.3.2 พจิารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผลถูกตอ้ง เหมาะสม และสร้างสรรค ์
1.3.3 ประเมินผลการน าเสนอกรณีศึกษาที่ไดรั้บมอบหมาย 



2.ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
เม่ือเรียนการเงินธุรกิจส าหรับนักเศรษฐศาสตร์แลว้ จะตอ้งเขา้ใจบทบาทและหน้าที่ของ

ผูบ้ริหารการเงิน ตลอดจนเขา้ใจในการตดัสินใจลงทุน รวมทั้งเขา้ใจในการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง
การเงินได ้สามารถก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลได ้
2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 ใชก้ารสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ไดแ้ก่ การสอนบรรยายร่วมกบัระบบ Hybrid ของ
มหาวทิยาลยั  
2.2.2 การสอนแบบร่วมมือกนั เรียนรู้ การสอนแบบศึกษาดว้ยตนเอง ใหน้กัศึกษาหาทาง
คน้ควา้ขอ้มูลเพิม่เติม การคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต 
2.2.3 การร่วมวิเคราะห์อภิปรายเน้ือหาที่เรียนในหอ้งเรียน 

2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 ประเมินผลจากการการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค ที่เนน้การวเิคราะห์และการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเงินธุรกิจ 
2.3.2 การแสดงศกัยภาพในการคน้หาขอ้มูลเพิม่เติมทางอินเทอร์เน็ตหรือแหล่งอ่ืนๆ 
2.3.3 การแสดงศกัยภาพในการวเิคราะห์อภิปรายเน้ือหาที่เรียนในหอ้งเรียน 
 

3.ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
3.3.1 ศึกษาและเรียนรู้การเงินธุรกิจขั้นพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น 

3.3.2 สามารถใชค้วามรู้ทางทฤษฎีเพือ่ใชก้ารเงินธุรกิจได ้
3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning: PBL) 
3.2.2 อภิปรายกลุ่ม 

3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1 ประเมินจากการตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 
3.3.2 การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 
 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
4.1.1 ทกัษะการสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 



4.1.2 ทกัษะความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 
4.1.3 ทกัษะการเรียนดว้ยตนเอง มีความรับผดิชอบ ในงานที่ไดรั้บมอบหมาย ครบถว้น
ทนัเวลา 
4.1.4 ทกัษะในการปฏิสมัพนัธก์บับุคคล สถานภาพในสงัคมระดบัต่างๆ 

4.2 วิธีการสอน 
4.2.1 จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจการเงิน โดยเนน้การมี
ปฏิสมัพนัธแ์ละแนวทางแกไ้ขปัญหาในเชิงการเงินธุรกิจ 

4.3 วิธีการประเมินผล 
4.3.1 นกัศึกษาประเมินผลตนเองและเพือ่นเก่ียวกบัการวเิคราะห์เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ
การเงิน 
 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
5.1.1 พฒันาทกัษะการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษาและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจการเงิน 

5.1.2 พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารทั้งการฟัง การพดู การอ่าน 

5.1.3 พฒันาทกัษะดา้นการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
5.2 วิธีการสอน 
5.2.1 มอบหมายงานใหศ้ึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ทางเวบ็ไซต ์แลว้วิเคราะห์พร้อมกบัน าเสนอ ทั้ง
แบบบรรยาย และตารางตวัเลข พร้อมกบับอกแหล่งอา้งอิง 
5.2.2 น าเสนอผลการศึกษาขอ้มูล พร้อมการวเิคราะห์ที่หนา้ชั้นเรียน 
5.3 วิธีการประเมินผล 
5.3.1 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย หลงัจากฟังการน าเสนอผลการศึกษาของเพือ่น 
5.3.2 ประเมินจากการน าเสนอผลงานที่หนา้ชั้นเรียน 

 
  



หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  

ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 
 

ภาพรวมเก่ียวกบัการเงินธุรกิจ  3 บรรยาย ส่ือการ
สอน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  

ผศ. ดร. กฤษดา 
แพทยห์ลวง 

2 
 

โอกาสในการลงทุน การหาเงิน
ลงทุน ผลตอบแทน และความ
เส่ียงต่างๆที่เก่ียวขอ้ง 

3 บรรยาย ส่ือการ
สอน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  

ผศ. ดร. กฤษดา 
แพทยห์ลวง 

3 
 

งบการเงินและการวเิคราะห์งบ
การเงิน 

3 บรรยาย ส่ือการ
สอน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  

ผศ. ดร. กฤษดา 
แพทยห์ลวง 

4 
 

การบริหารเงินทุนหมุนเวยีน 3 บรรยาย ส่ือการ
สอน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  

ผศ. ดร. กฤษดา 
แพทยห์ลวง 

5 
 

การบริหารเงินสดและหลกั 
ทรัพยใ์นความตอ้งการของ
ตลาด 

3 บรรยาย ส่ือการ
สอน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  

ผศ. ดร. กฤษดา 
แพทยห์ลวง 

6 
 

การบริหารลูกหน้ี 3 บรรยาย ส่ือการ
สอน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  

ผศ. ดร. กฤษดา 
แพทยห์ลวง 

7 
 

การบริหารสินคา้คงเหลือ 3 บรรยาย ส่ือการ
สอน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  

ผศ. ดร. กฤษดา 
แพทยห์ลวง 

8 สอบกลางภาค 
9 
 

มูลค่าเงินตามเวลา 3 บรรยาย ส่ือการ
สอน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  

ผูช่้วยศาสตราจารย์
ทศัสุรีย ์พศิาลวานิช  



10 
 

การวางแผนทางการเงินและ
งบประมาณเงินทุน 

3 บรรยาย ส่ือการ
สอน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  

ผศ. ดร. กฤษดา 
แพทยห์ลวง 

11 
 

โครงสร้างเงินทุนและตน้ทุน
ของเงินทุน 

3 บรรยาย ส่ือการ
สอน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปราย
กลุ่ม กรณีศึกษา 

ผศ. ดร. กฤษดา 
แพทยห์ลวง 

12 โครงสร้างเงินทุนและตน้ทุน
ของเงินทุน (ต่อ) 

3 บรรยาย ส่ือการ
สอน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปราย
กลุ่ม กรณีศึกษา 

ผศ. ดร. กฤษดา 
แพทยห์ลวง 

13 
 

การจดัหาเงินทุนระยะสั้น  3 บรรยาย ส่ือการ
สอน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปราย
กลุ่ม กรณีศึกษา 

ผศ. ดร. กฤษดา 
แพทยห์ลวง 

14 
 

การจดัหาเงินทุนระยะปาน
กลางและระยะยาว 

3 บรรยาย ส่ือการ
สอน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปราย
กลุ่ม กรณีศึกษา 

ผศ. ดร. กฤษดา 
แพทยห์ลวง 

15 นโยบายเงินปันผล 3 บรรยาย ส่ือการ
สอน ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภิปราย
กลุ่ม กรณีศึกษา 

ผศ. ดร. กฤษดา 
แพทยห์ลวง 

16 สอบปลายภาค 
 
  



2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ที่ 

ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 4 การมีส่วนร่วมวเิคราะห์ อภิปราย
และตอบค าถามในชั้นเรียน การเขา้
ชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

2 4 งานและการส่งงานที่มอบหมาย
เฉพาะบุคคลตามก าหนด 

ตลอดภาค
การศึกษา 

7% 

3 4 ท าแบบทดสอบ (Quiz ในหอ้ง) ตลอดภาค
การศึกษา 

8% 

4 7 สอบกลางภาค 8 35% 
5 7 สอบปลายภาค 15 40% 

 
3.เกณฑ์การประเมินผล  
การประเมินผลพจิารณาจากระดบัคะแนนอิงเกณฑ ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เกรด ช่วงระดับคะแนน 
A 

(พจิารณาจากการอิงเกณฑแ์ละอิงกลุ่ม) 

B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.เอกสารและต าราหลกั 
สุมาลี อุณหะนนัทน์. การบริหารการเงินเล่ม 1 และ 2. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพมิพจุ์ฬาลงกรณ์ 

มหาวทิยาลยั 



มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 2538. เอกสารการสอนชุดวชิาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร 
หน่วยที่ 1-8. กรุงเทพมหานคร: สาขาวชิาวทิยาการจดัการมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

________. 2538. เอกสารการสอนชุดวชิาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 9-15. 
กรุงเทพมหานคร: สาขาวชิาวทิยาการจดัการมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

2.เอกสารและข้อมูลส าคญั 
http://www.slideshare.net/smile-girl/ss-12741009 

www.youtube.com/watch?v=WSajsFCzcAA 

www.youtube.com/watch?v=u5qCSv-QAKg 

3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
http://www.slideshare.net/yashpal01/meaning-of-business-finance 

 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1.กลยทุธ์การประเมินการสอน 

อาจารยผ์ูส้อนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนกัศึกษา และท ารายงาน
สรุปพฒันาการของนกัศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขเพือ่ปรับปรุงรายวชิาใหมี้ความ
เหมาะสมมากขึ้น 
2.การปรับปรุงการสอน 

2.1. ประมวลความคิดเห็นของนกัศึกษา การประเมินการสอนของตนเอง ตลอดจนสรุป
ปัญหา อุปสรรค  และแนวทางแกไ้ข เพือ่น าไปปรับปรุงการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
2.2 แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนในวชิาอ่ืนๆ เพือ่จะไดน้ าเทคนิค วธีิการ
ใหม่ๆ มาใชใ้นการปรับปรุงการสอนใหดี้ขึ้น 
2.3 ปรับปรุงรายละเอียดของวชิาใหท้นัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์และ
ความรู้เก่ียวกบัการบริหารการเงินธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบนั 
2.4 คณะเศรษฐศาสตร์มีการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพือ่พฒันาการเรียนการสอนทุกวชิาเป็น
ประจ าทุกปี 

3.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
3.1. ไดมี้การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิาที่สอน โดยมี
คณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวชิาการ เป็นผูต้รวจสอบในการออกขอ้สอบ การตรวจขอ้สอบ 
การตดัเกรดของนกัศึกษา 
3.2. ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัค  าถามในขอ้สอบจากผูใ้ชบ้ณัฑิต เพือ่ปรับปรุงมาตรฐาน
ขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

http://www.youtube.com/watch?v=WSajsFCzcAA
http://www.youtube.com/watch?v=u5qCSv-QAKg
http://www.slideshare.net/yashpal01/meaning-of-business-finance


4.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากการประเมินและทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนปรับปรุง

การสอนและรายละเอียดวชิาเพือ่ใหเ้กิดคุณภาพมากขึ้น โดย 
4.1 ปรับปรุงเน้ือหารายวชิาทุกๆ 3 ปี หรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากบัมาตรฐาน
วชิาการตามขอ้ 4 
4.2 น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ้ 2 (กลยทุธก์ารประเมินการสอน) มาพฒันา
เน้ือหาสาระต่างๆ ของวชิา และปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ที่
คาดหวงั 
4.3 ปรับเปล่ียนใหมี้อาจารยผ์ูส้อนร่วม เพือ่ใหน้ักศึกษามีมุมมองในเร่ืองของการประยกุต์
ความรู้เก่ียวกบัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบนัได ้           

 


