
  

 
 

เอกสารหมายเลข มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร์ 

 
หมวดท่ี 1  ข้อมูลโดยท่ัวไป 

 
1.รหัสและชื่อรายวิชา     EC204 การเงินธุรกิจส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ (Business Finance for 
Economists)   
2.จ านวนหน่วยกิต     3(3-0-6)      
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     เศรษฐศาสตรบัณฑิต/คณะเศรษฐศาสตร์ ทุกกลุ่มวิชา 
4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน      

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา แพทย์หลวง 
5.ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน     ภาคการศึกษาที่ 1/ชั้นปีที่ 2 
6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)     AC931 บัญชีสาหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)     ไม่มี 
8.สถานท่ีเรียน     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9.วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด     15 สิงหาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 



หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 ต้องการให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงินของธุรกิจ 
1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ 
1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาผลการวิเคราะห์เป็นแนวทางในการตัดสินใจ และแก้ปัญหา
ทางการเงินได้ถูกต้องและเหมาะสม 
1.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้จากวิชาการเงินธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
และในธุรกิจได้ 
1.5 เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาทางด้านการเงินในระดับที่สูงต่อไป 
1.6 เพื่อให้นักศึกษารู้จักท างานร่วมกันและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 

2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1 ศึกษาขอบเขตและหน้าที่ผู้บริหารการเงินในธุรกิจ เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ วิเคราะห์
การเงินพื้นฐานได้ 
2.2 ศึกษาการจัดการสินทรัพย์ต่างๆในการด าเนินธุรกิจโดยใช้ความรู้ในการเงินธุรกิจได้ 
2.3 พิจารณาการลงทุนประเภทต่างๆรวมทั้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธุรกิจ 

 
หมวดท่ี 3  ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1.ค าอธิบายรายวิชา     

หลักการบริหารการเงินของธุรกิจ การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว การวางแผน
การเงินเพื่อสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจ เช่น การบริหารเงินสด ลูกหนี้ สินค้าคงคลัง การ
วิเคราะห์โครงสร้างและต้นทุนของเงินทุน การวิเคราะห์โครงสร้างหนี้สิน การจัดการเงินทุนของ
กิจการทั้งในระยะสั้นและรยะยาว การวิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผนและควบคุมทางการเงิน 
การวิเคราะห์ค่าของเงินตามเวลา การวิเคราะห์โครงการลงทุน งบประมาณเงินทุน ค่าลงทุน 
หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน นโยบายจ่ายปันผล 
2.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

2.1 บรรยาย:     บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
2.2 สอนเสริม:     สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย 
2.3 การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน:     ไม่มีการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 



2.4 การศึกษาด้วยตนเอง:     การศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
3.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

3.1 อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาหาผ่าน e-mail ของอาจารย์โดยอาจารย์
ให้ e-mail address กับนักศึกษา 
3.2 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ (เฉพาะราย
ที่ต้องการ) 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1.คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
1.1.1 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน พร้อมทั้งปฏิบัติต่อผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
1.1.2 มีความรัก ความเมตตา กรุณา ต่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
1.1.3 ตระหนักในคุณค่าของความจริง ความดี ความงาม และความมีเหตุผล 
1.1.4 มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.1.5 เคารพกฎระเบียบ กติกา และข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบัน องค์กรและสังคม 
1.1.6 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมได้ 

1.2 วิธีการสอน 
1.2.1 ปฏิบัตกิิจกรรมตามสถานการณ์ เกมส์ และบทบาทสมมุติ แล้วอภิปรายถึงแนวคิด 
ข้อคิดที่สร้างความเข้าใจชีวิต เข้าใจคน และเข้าใจธรรมชาติ และการปฏิบัติต่อกันอย่าง
เหมาะสมและสันติ 
1.2.2 อภิปรายกลุ่ม ทั้งกลุ่มเฉพาะและกลุ่มใหญ่ 
1.2.3 ก าหนดให้นักศึกษาหากรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องแล้วน ามาวิเคราะห์ตามศาสตร์และ
ทฤษฎีที่เรียน พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

1.3 วิธีการประเมินผล 
1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และการท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรง
เวลา 
1.3.2 พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผลถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์ 
1.3.3 ประเมินผลการน าเสนอกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 



2.ความรู ้

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
เมื่อเรียนการเงินธุรกิจส าหรับนักเศรษฐศาสตร์แล้ว จะต้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ

ผู้บริหารการเงิน ตลอดจนเข้าใจในการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินได้ สามารถก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้ 
2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับระบบ Hybrid ของ
มหาวิทยาลัย  
2.2.2 การสอนแบบร่วมมือกัน เรียนรู้ การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง ให้นักศึกษาหาทาง
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต 
2.2.3 การร่วมวิเคราะห์อภิปรายเน้ือหาที่เรียนในห้องเรียน 

2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 ประเมินผลจากการการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค ที่เน้นการวิเคราะห์และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ 
2.3.2 การแสดงศักยภาพในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตหรือแหล่งอื่นๆ 
2.3.3 การแสดงศักยภาพในการวิเคราะห์อภิปรายเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน 
 

3.ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
3.3.1 ศึกษาและเรียนรู้การเงินธุรกิจขัน้พื้นฐานเพิ่มมากขึ้น 

3.3.2 สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีเพื่อใช้การเงินธุรกิจได้ 
3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning: PBL) 
3.2.2 อภิปรายกลุ่ม 

3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1 ประเมินจากการตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 
3.3.2 การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 
 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
4.1.1 ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 



4.1.2 ทักษะความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
4.1.3 ทักษะการเรียนด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ ในงานที่ได้รับมอบหมาย ครบถ้วน
ทันเวลา 
4.1.4 ทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สถานภาพในสังคมระดับต่างๆ 

4.2 วิธีการสอน 
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจการเงิน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์และแนวทางแก้ไขปัญหาในเชิงการเงินธุรกิจ 

4.3 วิธีการประเมินผล 
4.3.1 นักศึกษาประเมินผลตนเองและเพื่อนเกี่ยวกับการวิเคราะห์เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ
การเงิน 
 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
5.1.1 พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจการเงิน 

5.1.2 พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน 

5.1.3 พัฒนาทักษะด้านการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
5.2 วิธีการสอน 
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ แล้ววิเคราะห์พร้อมกับน าเสนอ ทั้ง
แบบบรรยาย และตารางตัวเลข พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง 
5.2.2 น าเสนอผลการศึกษาข้อมูล พร้อมการวิเคราะห์ที่หน้าชั้นเรียน 
5.3 วิธีการประเมินผล 
5.3.1 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย หลังจากฟังการน าเสนอผลการศึกษาของเพื่อน 
5.3.2 ประเมินจากการน าเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน 

 
  



หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  

สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 
 

ภาพรวมเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ  3 บรรยาย สื่อการ
สอน ยกตัวอย่าง
ประกอบ  

ผศ. ดร. กฤษดา 
แพทย์หลวง 

2 
 

โอกาสในการลงทุน การหาเงิน
ลงทุน ผลตอบแทน และความ
เสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

3 บรรยาย สื่อการ
สอน ยกตัวอย่าง
ประกอบ  

ผศ. ดร. กฤษดา 
แพทย์หลวง 

3 
 

งบการเงินและการวิเคราะห์งบ
การเงิน 

3 บรรยาย สื่อการ
สอน ยกตัวอย่าง
ประกอบ  

ผศ. ดร. กฤษดา 
แพทย์หลวง 

4 
 

การบริหารเงินทุนหมุนเวียน 3 บรรยาย สื่อการ
สอน ยกตัวอย่าง
ประกอบ  

ผศ. ดร. กฤษดา 
แพทย์หลวง 

5 
 

การบริหารเงินสดและหลัก 
ทรัพย์ในความต้องการของ
ตลาด 

3 บรรยาย สื่อการ
สอน ยกตัวอย่าง
ประกอบ  

ผศ. ดร. กฤษดา 
แพทย์หลวง 

6 
 

การบริหารลูกหนี้ 3 บรรยาย สื่อการ
สอน ยกตัวอย่าง
ประกอบ  

ผศ. ดร. กฤษดา 
แพทย์หลวง 

7 
 

การบริหารสินค้าคงเหลือ 3 บรรยาย สื่อการ
สอน ยกตัวอย่าง
ประกอบ  

ผศ. ดร. กฤษดา 
แพทย์หลวง 

8 สอบกลางภาค 
9 
 

มูลค่าเงินตามเวลา 3 บรรยาย สื่อการ
สอน ยกตัวอย่าง
ประกอบ  

ผศ. ดร. กฤษดา 
แพทย์หลวง 



10 
 

การวางแผนทางการเงินและ
งบประมาณเงินทุน 

3 บรรยาย สื่อการ
สอน ยกตัวอย่าง
ประกอบ  

ผศ. ดร. กฤษดา 
แพทย์หลวง 

11 
 

การวิเคราะห์โครงการ 3 บรรยาย สื่อการ
สอน ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
กลุ่ม กรณีศึกษา 

ผศ. ดร. กฤษดา 
แพทย์หลวง 

12 โครงสร้างเงินทุนและต้นทุน
ของเงินทุนของโครงการ 

3 บรรยาย สื่อการ
สอน ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
กลุ่ม กรณีศึกษา 

ผศ. ดร. กฤษดา 
แพทย์หลวง 

13 
 

การจัดหาเงินทุนระยะสั้น  3 บรรยาย สื่อการ
สอน ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
กลุ่ม กรณีศึกษา 

ผศ. ดร. กฤษดา 
แพทย์หลวง 

14 
 

การจัดหาเงินทุนระยะปาน
กลางและระยะยาว 

3 บรรยาย สื่อการ
สอน ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
กลุ่ม กรณีศึกษา 

ผศ. ดร. กฤษดา 
แพทย์หลวง 

15 นโยบายเงินปันผล 3 บรรยาย สื่อการ
สอน ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
กลุ่ม กรณีศึกษา 

ผศ. ดร. กฤษดา 
แพทย์หลวง 

16 สอบปลายภาค 
 
  



2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 4 การมีส่วนร่วมวิเคราะห์ อภิปราย
และตอบค าถามในชั้นเรียน การเข้า
ชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

2 4 งานและการส่งงานที่มอบหมาย
เฉพาะบุคคลตามก าหนด 

ตลอดภาค
การศึกษา 

7% 

3 4 ท าแบบทดสอบ (Quiz ในห้อง) ตลอดภาค
การศึกษา 

8% 

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

 
3.เกณฑ์การประเมินผล  
การประเมินผลพิจารณาจากระดับคะแนนอิงเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

เกรด ช่วงระดับคะแนน 
A 

(พิจารณาจากการอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม) 

B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.เอกสารและต าราหลัก 
สุมาลี อุณหะนันทน์. การบริหารการเงินเล่ม 1 และ 2. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย 



มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2538. เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร 
หน่วยที่ 1-8. กรุงเทพมหานคร: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

________. 2538. เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 9-15. 
กรุงเทพมหานคร: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช. 

2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
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 

 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1.กลยุทธ์การประเมินการสอน 

อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนักศึกษา และท ารายงาน
สรุปพัฒนาการของนักศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีความ
เหมาะสมมากขึ้น 
2.การปรับปรุงการสอน 

2.1. ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเอง ตลอดจนสรุป
ปัญหา อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข เพื่อน าไปปรับปรุงการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
2.2 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอนในวิชาอ่ืนๆ เพื่อจะได้น าเทคนิค วิธีการ
ใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น 
2.3 ปรับปรุงรายละเอียดของวิชาให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์และ
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน 
2.4 คณะเศรษฐศาสตร์มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกวิชาเป็น
ประจ าทุกปี 

3.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
3.1. ได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาที่สอน โดยมี
คณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการ เป็นผู้ตรวจสอบในการออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ 
การตัดเกรดของนักศึกษา 
3.2. ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับค าถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับปรุงมาตรฐาน
ข้อสอบให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

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 
จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุง

การสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดย 
4.1 ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาทุกๆ 3 ปี หรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากับมาตรฐาน
วิชาการตามข้อ 4 
4.2 น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ 2 (กลยุทธ์การประเมินการสอน) มาพัฒนา
เน้ือหาสาระต่างๆ ของวิชา และปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 
4.3 ปรับเปลี่ยนให้มีอาจารย์ผู้สอนร่วม เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเร่ืองของการประยุกต์
ความรูเ้กี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันได้            

 


