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รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  

วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา คณะบญัชี 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  
 BA  923 การเงินธุรกิจ  

Business Finance 
2. จ านวนหน่วยกติ 
  หน่วยกิต3(2-2-5) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต สาขาวชิาการบญัชี 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาผูช่้วยศาสตราจารยลิ์ศรา เตชะเสริมสุขกูล 
 อาจารย์ผู้สอนผูช่้วยศาสตราจารยลิ์ศรา เตชะเสริมสุขกูล 
   อาจารยสุ์ชญา ศรีสุวรรณ์ 

อาจารย ์ดร.ธฤตพน อู่สวสัด์ิ 

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

 AC 101 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites) 

 ไม่มี  
8. สถานทีเ่รียน  

 คณะบญัชี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
 1 มิถุนายน 2558 
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หมวดที ่2จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีและ เป้าหมายของการบริหารการเงินของธุ
รกิจการบริหารเงินทุนหมุนเวยีน  การวเิคราะห์ทางการเงิน  รู้วธีิ การจดั หาเงินทุนมาด าเนินธุรกิจ  
และใชเ้งินทุนจากแหล่งต่างๆท่ีจดัหามาไปใชใ้นการลงทุนเพื่อใหไ้ดรั้บผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงัไว ้ 
และสามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชก้บัการด าเนินธุรกิจน า  
หลกัการและเทคนิคท่ีไดจ้ากการเรียนมาเป็นแนวทาง  ในการวเิคราะห์ทางการเงินได ้
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

บทบาท หนา้ท่ีและเป้าหมายของการบริหารทางการเงินของธุรกิจ  
การวางแผนและการตดัสินใจดา้นการเงินของธุรกิจการจดัหาเงินทุนทั้งในระยะต่างๆโครงสร้างทางการ
เงินและตน้ทุนเงินทุน  การตดัสินใจลงทุน  การจดัท างบประมาณลงทุน  การบริหารเงินทุนหมุนเวยีน  
การวเิคราะห์ทางการเงิน  นโยบายเงินปันผล   ตลอดจนนโยบายอ่ืนๆ ทางการเงิน 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัติงานภาคส
นาม/การฝึกงาน 

(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

(ชัว่โมง) 
30 

ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา 

ตามความตอ้งการของนกัศึกษาเฉพาะรา
ยและขอ้ตกลงของกลุ่มเรียน 

30 
ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 

ศึกษาดว้ยตนเ
อง  
75 

ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา 

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 อาจารยป์ระจ าวชิาจดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ  1 ชัว่โมง 
ต่อสัปดาห์  
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงัมีดงัต่อไปน้ี 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา  

พฒันาใหน้กัศึกษา 
- มีความรับผดิชอบ  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
- มีวนิยัและมีคุณธรรม  จริยธรรม 
- เสริมสร้างใหน้กัศึกษามีความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นอยา่งมีเหตุผล 
- มีความเคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆขององคก์รและสังคม 
- มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ามภายใตส้ถานการณ์ท่ีก าหนด 
- สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้จากการท างานไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

 1.2 วธีิการสอน  
- บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ 
- 
วเิคราะห์ประเด็นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นการเงินสถาบนัการเงินและอง
คก์รธุรกิจอ่ืน 

- สอนสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม หรือตวัอยา่งบุคคลท่ีควรค่าเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
 1.3 วธีิการประเมินผล  

- พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนและการส่งงานท่ีมอบหมายใหต้รงต่อเวลา  
- พฤติกรรมการอา้งเหตุผลและการแกปั้ญหาท่ีสมเหตุสมผล 

2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  

นกัศึกษาไดมี้ความรู้ในเร่ือง 
- หลกัเและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารการเงินขององคก์าร 
- มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั สภาพแวดลอ้มทางการเงิน 
การประเมินผลองคก์รดว้ยเคร่ืองมือทางการเงิน เช่น 
การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน จดัท างบประมาณเงินสด เพื่อใหท้ราบรายรับ  
รายจ่ายท่ีเป็นเงินสดในแต่ละงวด เพื่อเตรียมตวัในการจดัหาเงินทุนมาเพิ่มเติม  

 2.2 วธีิการสอน  
- บรรยายและใหแ้สดงความคิดเห็น   
- การท างาน ท่ี มอบหมา ย 
โดยศึกษาคน้ควา้จากฐานขอ้มูลออนไลน์ในหวัขอ้ทางการเงินท่ีผูเ้รียนสนใจ 
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2.3วธีิการประเมินผล 
- สอบระหวา่งภาคและปลายภาค 
- งานท่ีมอบหมาย 

3. ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา  

- พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีสติ  รอบคอบ 
- คิดเป็นระบบคิดในแง่บวกและคิดเพื่อการแกไ้ขปัญหา 

 3.2 วธีิการสอน  
- การสอนโดยใชโ้จทยปั์ญหาจากแบบฝึกหดั 
- วเิคราะห์โจทยปั์ญหาดว้ยกระบวนการคิดเชิงระบบตามทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.3 วธีิการประเมินผล  
 -สอบระหวา่งภาคและปลายภาค 
- งานท่ีมอบหมาย 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

 -มีทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
 -แสดงความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดีในการท างานเป็นทีม  

 -มีความมัน่คงทางอารมณ์ 
 -รับผดิชอบในการเรียนรู้ดว้ยตนเองและท างานท่ีมอบหมายใหเ้สร็จตรงตามเวลา  

 4.2 วธีิการสอน  
มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล 

 4.3 วธีิการประเมินผล  
- การน าเสนอการแกไ้ขโจทยปั์ญหาหนา้ชั้นเรียน 
- นกัศึกษาประเมินผลตนเองและเพื่อนดว้ยแบบฟอร์มท่ีก าหนด   

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  

- ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา  
- ทกัษะในการส่ือสาร การพูด การฟัง การเขียนจากงานท่ีมอบหมาย 
- ทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลผา่นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 5.2 วธีิการสอน  
- การถามตอบและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
- มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากเวบ็ไซต์ 

 5.3 วธีิการประเมินผล  
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- การมีส่วนร่วมในการถามตอบและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
- งานท่ีมอบหมาย 

 
 

หมวดที ่5แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวนช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือที่ใช้ 
ผู้สอน 

1 บทที่ 1  บทน า   
1. ความส าคญัของการบริหารการเงิน 
2. เป้าหมายทางการเงินของธุรกิจ 
3. รูปแบบขององคก์รธุรกิจ 
4. หนา้ท่ีของผูบ้ริหารการเงิน 
5. สภาพแวดลอ้มทางการเงิน 
6. ตลาดการเงิน 
7. อตัราดอกเบ้ีย 

4 กจิกรรม : 
- อธิบายประมวลรายวิชา  
- แนะน าบทเรียน  
- แนะน างานท่ีจะมอบหมายให้ 
คน้ควา้ขอ้มูลผา่นทางเครือข่าย อินเทอร์เน็ต – 
บรรยายบทเรียน 
 - 
ยกตวัอยา่งเหตุการณ์จริงในปัจจุบนัส่ือการสอน 
: 
  ส่ือน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ผูช่้วยศาสตราจารยลิ์ศรา 
เตชะเสริมสุขกูล 
อาจารยสุ์ชญา 
ศรีสุวรรณ์ 
อาจารย ์ดร.ธฤตพน 
อู่สวสัด์ิ 

2 
บทที่ 2 การวเิคราะห์ทางการเงนิ 
1. ความส าคญัของการวิเคราะห์ทางการเงิน  
2. จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ทางการเงิน 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ทางการเงิน 
4. การวิเคราะห์แนวตั้ง 
5. วิเคราะห์แนวนอน 
6. การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

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

ผูช่้วยศาสตราจารยลิ์ศรา 
เตชะเสริมสุขกูล 
อาจารยสุ์ชญา 
ศรีสุวรรณ์ 
อาจารย ์ดร.ธฤตพน 
อู่สวสัด์ิ 

3 
บทที่ 3การจัดการเงนิทุนหมุนเวยีน 

1. ความส าคญัของการจดัการเงินทุนหมุนเวียน  
2. ความหมายของเงินทุนหมุนเวียน 
3. ปัจจยัในการก าหนดขนาดของเงินทุนหมุนเวียน 
4. ประเภทของสินทรัพยห์มุนเวียน 
5. นโยบายการจดัหาเงินทุนส าหรับเงินทุนหมุนเวียน 

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

ผูช่้วยศาสตราจารยลิ์ศรา 
เตชะเสริมสุขกูล 
อาจารยสุ์ชญา 
ศรีสุวรรณ์ 
อาจารย ์ดร.ธฤตพน 
อู่สวสัด์ิ 

4 
บทที่ 4   การจัดการเงนิสดและหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด  

1. ความส าคญัของการจดัการเงินสด 
2. เป้าหมายของการจดัการเงินสด 
3. ประโยชน์ของการมีเงินสดให้เพียงพอ 
4. เคร่ืองมือในการจดัการเงินสด 
5. การท างบประมาณเงินสด 
6. การจดัการหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 

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

ผูช่้วยศาสตราจารยลิ์ศรา 
เตชะเสริมสุขกูล 
อาจารยสุ์ชญา 
ศรีสุวรรณ์ 
อาจารย ์ดร.ธฤตพน 
อู่สวสัด์ิ 



 6 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวนช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือที่ใช้ 
ผู้สอน 

5 
บทที่  5 การจัดการลูกหนีก้ารค้า 

1. ค่าใชจ่้ายจากการมีลูกหน้ีการคา้ 
2. การจดัการลูกหน้ีการคา้ 
3. นโยบายการให้สินเช่ือ 
4. นโยบายการเรียกเก็บหน้ี 
5. การตดัสินใจเปล่ียนแปลงนโยบายการให้สินเช่ือและนโยบายการเรียกเก็บหน้ี 

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

ผูช่้วยศาสตราจารยลิ์ศรา 
เตชะเสริมสุขกูล 
อาจารยสุ์ชญา 
ศรีสุวรรณ์ 
อาจารย ์ดร.ธฤตพน 
อู่สวสัด์ิ 

6 
บทที่ 6  การจัดการสินค้าคงเหลือ 

1. ความส าคญัของการจดัการสินคา้คงเหลือ 
2. ค่าใชจ่้ายจากการมีสินคา้คงเหลือ 
3. การจดัการสินคา้คงเหลือ 
4. ปริมาณการสัง่ซ้ือท่ีประหยดั 
5. จุดสัง่ซ้ือสินคา้ 
6. ส่วนลดปริมาณ 

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

ผูช่้วยศาสตราจารยลิ์ศรา 
เตชะเสริมสุขกูล 
อาจารยสุ์ชญา 
ศรีสุวรรณ์ 
อาจารย ์ดร.ธฤตพน 
อู่สวสัด์ิ 

7 บทที่ 7   แนวคดิมูลค่าของเงนิตามเวลา 
1. ดอกเบ้ียทบตน้ 
2. เส้นเวลา 
3. การค านวณมูลค่าของเงินตามเวลา 
4. อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงต่อปี 
5. การน าแนวคิดมูลค่าของเงินตามเวลาไปประยกุตใ์ช้ 

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

ผูช่้วยศาสตราจารยลิ์ศรา 
เตชะเสริมสุขกูล 
อาจารยสุ์ชญา 
ศรีสุวรรณ์ 
อาจารย ์ดร.ธฤตพน 
อู่สวสัด์ิ 

 
8 

 
สอบกลางภาค 
 

4   

9 บทที่ 8การประมาณกระแสเงนิสด 
1. กระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ 
2. กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
3. กระแสเงินสดเม่ือส้ินสุดโครงการ 
 

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

ผูช่้วยศาสตราจารยลิ์ศรา 
เตชะเสริมสุขกูล 
อาจารยสุ์ชญา 
ศรีสุวรรณ์ 
อาจารย ์ดร.ธฤตพน 
อู่สวสัด์ิ 

10 
บทที่ 9การประเมินค่าโครงการ 

1. งบประมาณเงินทุน 
2. วิธีการประเมินค่าโครงการลงทุน 

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

ผูช่้วยศาสตราจารยลิ์ศรา 
เตชะเสริมสุขกูล 
อาจารยสุ์ชญา 
ศรีสุวรรณ์ 
อาจารย ์ดร.ธฤตพน 
อู่สวสัด์ิ 

11 
บทที่ 9  การประเมินค่าโครงการ (ต่อ)  

1. วิธีการประเมินค่าโครงการลงทุน (ต่อ)  

4 กจิกรรม : 
- บรรยายบทเรียน  

ผูช่้วยศาสตราจารยลิ์ศรา 
เตชะเสริมสุขกูล 
อาจารยสุ์ชญา 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวนช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือที่ใช้ 
ผู้สอน 

2. การตดัสินใจเลือกโครงการลงทุน 
3. การติดตามและประเมินผลการตดัสินใจ 

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

ศรีสุวรรณ์ 
อาจารย ์ดร.ธฤตพน 
อู่สวสัด์ิ 

12 
บทที่ 10ต้นทุนของเงนิทุน และโครงสร้างเงนิทุน 

1. โครงสร้างเงินทุน 
2. ตน้ทุนของเงินทุนแต่ละประเภท 
3. ตน้ทุนของเงินทุนถวัเฉล่ีย 
4. ตน้ทุนของเงินทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

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

ผูช่้วยศาสตราจารยลิ์ศรา 
เตชะเสริมสุขกูล 
อาจารยสุ์ชญา 
ศรีสุวรรณ์ 
อาจารย ์ดร.ธฤตพน 
อู่สวสัด์ิ 

13 บทที่ 11   การวางแผนก าไร 
1. ความส าคญัของการวางแผนก าไร 
2. การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน 
3. การวางแผนก าไรโดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์จุดคุม้ทุน 
4. ขอ้จ ากดัของการวิเคราะห์จุดคุม้ทุน 
5. ประโยชนข์องการวิเคราะห์จุดคุม้ทุน 
6. การวิเคราะห์ผลการใชสิ้นทรัพย ์
7. การแปลความหมายจากผลลพัธ์ของการวิเคราะห์ผลการใชสิ้นทรัพย  ์

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

ผูช่้วยศาสตราจารยลิ์ศรา 
เตชะเสริมสุขกูล 
อาจารยสุ์ชญา 
ศรีสุวรรณ์ 
อาจารย ์ดร.ธฤตพน 
อู่สวสัด์ิ 

14 บทที่ 12   การจัดหาเงนิทุนระยะส้ัน 
1. การจดัหาเงินทุนระยะสั้น 
2. ประเภทของเงินทุนระยะสั้น 
3. ตน้ทุนค่าเสียโอกาสของการไม่ไดรั้บส่วนลดเงินสด 
4. อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
 
บทที่ 13  การจัดหาเงนิทุนระยะปานกลาง 
1. การจดัหาเงินทุนระยะปานกลาง 
2. ประเภทของเงินทุนระยะปานกลาง 
3. การผอ่นช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย 
4. การจดัหาเงินทุนโดยการเช่า 
5. ขอ้ดี ขอ้เสีย ของการเช่าสินทรัพย ์

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

ผูช่้วยศาสตราจารยลิ์ศรา 
เตชะเสริมสุขกูล 
อาจารยสุ์ชญา 
ศรีสุวรรณ์ 
อาจารย ์ดร.ธฤตพน 
อู่สวสัด์ิ 

15 
บทที่  14   การจัดหาเงนิทุนระยะยาว 

1. การจดัหาเงินทุนระยะยาว 
2. ประเภทของเงินทุนระยะยาว 
3. การจดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายใน 
4. การจดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก 
5. ประเภทและลกัษณะของตราสารทางการเงินระยะยาว 

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

ผูช่้วยศาสตราจารยลิ์ศรา 
เตชะเสริมสุขกูล 
อาจารยสุ์ชญา 
ศรีสุวรรณ์ 
อาจารย ์ดร.ธฤตพน 
อู่สวสัด์ิ 



 8 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวนช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือที่ใช้ 
ผู้สอน 

16 
บทที่ 15  นโยบายเงนิปันผล 

1. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายเงินปันผล 
2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อนโยบายเงินปันผล 
3. ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล 
4. ประเภทของนโยบายเงินปันผล 
5. รูปแบบการจ่ายเงินปันผล 

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

ผูช่้วยศาสตราจารยลิ์ศรา 
เตชะเสริมสุขกูล 
อาจารยสุ์ชญา 
ศรีสุวรรณ์ 
อาจารย ์ดร.ธฤตพน 
อู่สวสัด์ิ 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรมที ่

ผลการเ
รียนรู้ 

วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ทีป่ร

ะเมนิ 
สัดส่วนของการประเมนิ

ผล 

1 1.1,2.1,
3.1,5.1 

- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 

8 
16 

40 
45 

2 3.1,4.1,
5.1 

- การน าเสนอการแกไ้ขโจทยปั์ญหาหนา้ 
ชั้นเรียน 
- งานท่ีมอบหมาย 

4,6,9,11,13 10 

3 1.1,2.1,
3.1,4.1,

5.1 

การสงัเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน ทุกสปัดาห์ 5 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
 เอกสารประกอบการสอนวชิาการเงินธุรกิจ  โดย อาจารยสุ์กญัญา ภู่สุวรรณรัตน์  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

- หนงัสือทุกเล่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินธุรกิจ การบริหารการเงินและการจดัการทางการเงิน  
การวเิคราะห์ทางการเงิน 

- Hybrid learning วชิา BA 923 การเงินธุรกิจ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

-  Monthly Reviewจดัท 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.tsi-thailand.org/
http://www.tsi-thailand.org/
http://www.tsi-thailand.org/
http://www.set.or.th/
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
  -จากการสนทนากลุ่มระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน 
  -จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน 
  -จากการประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
  -การ สังเกตการณ์สอน 

-  ผลการสอบ 
  -อาจารยผ์ูส้อนปรึกษาหารือการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  

3. การปรับปรุงการสอน 
  -
อาจารยผ์ูส้อนปรึกษาหารือการจดัการเรียนการสอนเพื่อร่วมหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพั
ฒนารายวชิา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
  -ตั้งกรรมการก ากบัมาตรฐานผลการเรียนรู้  
ตรวจสอบความถูกตอ้งการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา  
สอบทานความตรงประเด็นของขอ้สอบ การวดัและประเมินผลการสอบ  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
  -ปรับปรุงประมวลรายวชิาทุกปี หรือตามขอ้เสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ  

http://www.bot.or.th/
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