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รายละเอียดของรายวิชา 
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอดุมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี
คณะ/ภาควชิา  :วิทยาการจัดการ /หลักสตูรบญัชี  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.รหัสและชื่อรายวิชา  :   3523101 การเงินธรุกิจ 
  
2.จํานวนหน่วยกิต  : 3(3-0-6) 
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 
         หลักสตูรบัญชีบัณฑิต และหมวดวิชาบังคับ กลุ่มวิชาแกน ระดับปริญญาตร ี
4.อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน : 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย คําประชม  
5. ภาคการศึกษา /ชัน้ปีทีเ่รียน  :  ภาคการศึกษา 1  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  หลักบัญชีหรือ บัญชีช้ันต้น 1 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคูกั่น  :ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
9.วันที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลา่สุด  : พฤษภาคม 2558 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา       
   1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจตลอดจน
เป้าหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุน
ภายในธุรกิจการจัดหาเงินทุนมาเพื่อใช้การดําเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการเริ่ม
ลงทุนในกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไร และปันผล ตลาดทุนและ
ตลาดเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
 
 
 



 
 

 

 
    1.2 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  และบันทึกบัญชีในเรื่องเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียน  ที่ดิน  อาคารและ
อุปกรณ์  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและทรัพยากรธรรมชาติ  หนี้สินหมุนเวียน  ส่วนของเจ้าของ  ระบบใบสําคัญ
และบัญชีอุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ 
    1.3 มีความสามารถในการนําความรู้ในรายวิชาไปประยกุต์ใช้กับการจัดทาํบัญชีได ้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/  
     2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการจัดการทางการเงิน 
     2.2 เพื่อให้นักศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินได้ 
     2.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับงบประมาณจ่ายลงทุนเพื่อประมาณเงินลงทุนที่ต้องการใช้
ระยะยาวได้   
     2.4 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องต้นทุนของเงินลงทุน สามารถพิจารณาการจัดสรรการ
ใช้เงินทุนได้อย่างเหมาะสม      
     2.5 เพื่อให้นักศึกษานําข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนมาปรบัประยุกต์ใช้ต่อการตัดสินใจ  
          วางแผนกําไรได้ 
     2.6 เพื่อให้นักศึกษานําเทคนิคการกําหนดนโยบาย การจ่ายเงินปันผลมาปรับใช้ในการพิจารณา  
           ตัดสนิใจระหว่างการจ่ายผลตอบแทนแก่ผูถ้ือหุ้นกับการนําเงินเพื่อไปลงทุนเพิ่มในกิจการได้
เป็นอย่างดี 
     2.7 เพื่อให้นักศึกษานําเทคนิคการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ประเมินการชําระหนี้ การใช้  
           สินทรัพย์ และความสามารถทํากําไรได้เป็นอย่างดี 
     2.8 เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารสภาพคล่อง พยากรณ์  
           กระแสเงินสดที่ต้องการลงทุนระยะสั้นได้อย่างเหมาะสม 
     2.9 เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจการบริหารจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนและการบริหารการจัดหา  
           เงินทนุระยะสั้นได้อย่างเหมาะสม 
    2.10 เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุนและตลาดเงินทั้งประเทศและต่างประเทศ 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1.คําอธิบายรายวิชา   
            ขอบเขต ลักษณะ บทบาท และหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจ เป้าหมาย ความสําคัญของการเงิน
ธุรกิจ หลักการการจัดหาเงินทุนภายในธุรกิจ การจัดสรรเงินทุนเพื่อใช้ในการดําเนินงานของธุรกิจ ค่าของเงิน 
การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการลงทุนในกิจการขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงิน
ปันผล ตลาดทุนและตลาดเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 



 
 

 

 

2.จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  : 
    จํานวนชั่วโมงบรรยาย               45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ       - ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง    90 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็ 
 .......................................................
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หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. การพัฒนาผลการเรยีนรู ้ 2. วธิีการสอน 3. วธิีการวัดและประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และ

สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม 
เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เหมาะสมตาม
กาลเทศะ เป็นต้น 
    1.3 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่าง
สร้างสรรค์ในสังคม 

1.4 มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม 

-บรรยายยกตวัอย่างกรณีศึกษา 
-อภิปรายกลุ่ม และสอดแทรกจริยธรรม คุณธรรม ความเป็น
ประชาธิปไตยในการประกอบวิชาชีพ 
-ให้จัดทําแบบฝึกหัดในแต่ละบทเรียน 
-ประเมินผลจากการวิเคราะหก์รณีศึกษา 

-ประเมินผลจากการทําแบบฝกึหัดที่ได้รับมอบหมาย 
-วิเคราะห์จากการศึกษากรณศีึกษา 
-ประเมินผลจากรายงานที่มอบหมาย 
-ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 

2. ด้านความรู ้(Knowledge) 
2.1  สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และ

วิธีการทางการบัญช ี
2.2 สามารถบูรณการ และประยุกตใ์ช้องค์ความรู้

ทางด้านอื่นทีส่มัพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีได้
อย่างเหมาะสม 
   2.3  สามารถนําเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชี
และอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ ์

บรรยาย อภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์กรณีศึกษา จัดทําแบบฝึกหัด
ในแต่ละบทเรียน มอบหมายงานตามหัวข้อโดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

-ประเมินผลจากการทําแบบฝกึหัดที่ได้รับมอบหมาย 
-วิเคราะห์จากการศึกษากรณศีึกษา 
-ประเมินผลจากรายงานที่มอบหมาย 
-ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
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1. การพัฒนาผลการเรยีนรู ้ 2. วธิีการสอน 3. วธิีการวัดและประเมินผล 

    2.4 สามารถตดิตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตอิย่างตอ่เนื่อง  

3. ด้านทักษะทางปัญญา(Cognitive Skills) 
3.1 สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน 

แนวคิดต่าง ๆ ในการระบแุละวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง 

3.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีและด้าน
อื่นทีส่ัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพและดลุยพินิจใน
การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
โดยคํานึงผลกระทบทีอ่าจเกดิขึ้นจากการตดัสินใจ 
 3.3 สามารถตดิตาม ประเมินผล และรายงานผลได้
อย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน 

-มอบหมายวิเคราะห์กรณศีึกษาและนําเสนอผลการศึกษา 
-ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเน้น
วิเคราะห์กรณศีึกษา 

-ประเมินผลจากการทําแบบฝกึหัดที่ได้รับมอบหมาย 
-วิเคราะห์จากการศึกษากรณศีึกษา 
-ประเมินผลจากรายงานที่มอบหมาย 
-ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 

4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 

4.1 สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสทิธิภาพ 

4.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด ีสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น
และปรับตัวใหเ้ข้ากับสถานการณ์ และวัฒนธรรมของ
องค์กรได้เป็นอย่างด ี
    4.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความ
ช่วยเหลอื และอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา

จัดกลุม่กิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ร่วมกัน
วิเคราะห์กรณศีึกาและนําเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย
เป็นทีม 

 

 -ให้นักศึกษาประเมินตนเองและสมาชิกภายในกลุ่ม 
 -สังเกตพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
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1. การพัฒนาผลการเรยีนรู ้ 2. วธิีการสอน 3. วธิีการวัดและประเมินผล 

สถานการณ์ต่างๆ ในบทบาทของผู้นํา หรอืในบทบาท
ของผู้ร่วมงาน 
    4.4 มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รู้ 
ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอย่างต่อเนื่อง 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร  
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (Numerical  
Analysis, Communication and Information 
Technology Skills) 

 5.1  มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการ
ตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์   ในการแปลความหมาย และ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรอืขอ้โตแ้ย้ง 
    5.2  สามารถสือ่สารอย่างมีประสทิธิภาพทั้งการพูด
และการเขียน รู้จักเลือก  และใช้รูปแบบการนําเสนอที่
เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 
    5.3  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคนิคการสือ่สารที่เหมาะสม ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 

จัดกลุม่กิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ร่วมกัน
วิเคราะห์กรณศีึกาและนําเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นทีม 

- ให้นกัศึกษาประเมินตนเองและสมาชิกภายในกลุ่ม 
- สังเกตพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 
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หมวดที ่5แผนการสอนและการประเมินผล 

1 .แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการเรียนรู ้ สื่อการสอน วิธีการประเมิน
พฤติกรรม 

1 
 

ปฐมนิเทศการเรียนแนะนําโครงสร้าง 
รายวิชา 
บทที่ 1 บทบาทการจัดการทางการเงิน 
1.1 หน้าที่ของผู้บริหารทางการเงิน 
1.2 เป้าหมายของธุรกิจ 
1.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาตลาดหุ้น 
1.4 กิจกรรมการจัดการทําให้ผูถ้ือหุ้นมี
ความมั่งคั่งสูงสุด 
1.5 งานการเงินในโครงสร้างขององค์การ
ธุรกิจ 
1.6 จริยธรรมสําหรับการเป็นนักลงทุน 

3 - ทําความคุ้นเคยกับผู้เรียน 

ผู้เรียนแนะนําตนเอง 
- แนะนําแผนการสอน
วิชาการเงินธุรกิจ 
- บรรยายเนื้อหาการเรียน 

ทําแบบฝกึหัด 

1.1 1.2, 1.3  1.4 
2.1  3.2  4.1  4.2 

-กรอกแบบวิเคราะห์
ผู้เรียน 

-หนังสือ/ตํารา 
-power point 
-สมุดการบ้านฝึกปฏิบัต ิ

-ซักถามผู้เรียนราย 
บุคคล 

จดบันทึกพฤติกรรม
ผู้เรียนในใบตาราง
ปฏิบัติการสอนซึ่งมี
รายละเอียดของผู้เรียน 

  2-3 บทที่ 2 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะ
การเงิน 
2.1 คําจํากัดความของงบแสดงการ   
      เปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน 
2.2 ความสําคัญของงบแสดงการเปลี่ยน 
      แปลงฐานะการเงิน 
2.3 หลักเกณฑ์การจัดทํางบแสดงการ  

6 -บรรยายเนื้อหาการเรียน 
-ถาม – ตอบ 
-วิเคราะห์ปัญหา
กรณีศึกษา 
-ทําแบบฝึกหดั 
-เฉลยแบบฝึกหัด 

1.2, 1.3,  2.1,3.1, 3.3, 
4.1,5.1, 5.3,  

-หนังสือ/ตํารา 
-power point 
-สมุดการบ้านฝึกปฏิบัต ิ

จดบันทึกพฤตกิรรม
ผู้เรียนในใบตาราง
ปฏิบัติการสอนซึ่งมี
รายละเอียดของ
ผู้เรียน 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการเรียนรู ้ สื่อการสอน วิธีการประเมิน
พฤติกรรม 

      เปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน   
2.4 การจัดทํางบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
      ฐานะการเงินแบบเงินทุนหมุนเวียน 
2.5 การจัดทํางบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
      ฐานะการเงินแบบแหล่งที่มาเท่ากับ 
      แหล่งที่ใช้ไป 
2.6 การจัดทํางบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
ฐานะการเงินแบบกระแสเงินสด 

4 -5  บทที่ 3 งบประมาณการจ่ายลงทุน 
3.1 กระบวนการจัดทํางบประมาณจ่าย 
      ลงทุน 
3.2 หลักการพื้นฐานของงบประมาณ 
       จ่ายลงทุน  
3.3 มูลค่าของเงินตามเวลา 
3.4 หลักเกณฑ์การตัดสินใจลงทุน 
3.5 การจัดลําดับโครงการ 
3.6 การวิเคราะห์กระแสเงินสดโครงการ 

6 บรรยายเนื้อหาการเรียน 
-ถาม – ตอบ 
-วิเคราะห์ปัญหา
กรณีศึกษา 
-ทําแบบฝึกหดั 
-เฉลยแบบฝึกหัด 

-ข้อเสนอแนะกรณี 
ศึกษา 
 

1.2, 1.3,  2.1,3.1, 3.3, 
4.1,5.1, 5.3, 

-หนังสือ/ตํารา 
-power point 
-สมุดการบ้านฝึกปฏิบัต ิ

จดบันทึกพฤติกรรม
ผู้เรียนในใบตาราง
ปฏิบัติการสอนซึ่งมี
รายละเอียดของผู้เรียน 

6-7 บทที่ 4 ต้นทุนของเงินลงทุน   
4.1 ต้นทุนของเงินลงทุน : เบื้องต้น 
4.2 ต้นทุนของส่วนของผูถ้ือหุน้ 
4.3 ต้นทุนของหุ้นสามัญใหม ่
4.4 ต้นทุนของกําไรสะสม 

6 บรรยายเนื้อหาการเรียน 
-ถาม – ตอบ 
-วิเคราะห์ปัญหา
กรณีศึกษา 
-ทําแบบฝึกหดั 

1.2, 1.3,  2.1,3.1, 

3.3, 4.1,5.1, 5.3, 
-หนังสือ/ตํารา 
-power point 
-สมุดการบ้านฝึกปฏิบัต ิ

จดบนัทกึพฤตกิรรม

ผูเ้รยีนในใบตาราง

ปฏบิตักิารสอนซงึมี

รายละเอยีดของผูเ้รยีน 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการเรียนรู ้ สื่อการสอน วิธีการประเมิน
พฤติกรรม 

4.5 ต้นทุนของหนี้สิน 
4.6 ต้นทุนของหุ้นบุริมสิทธิ์ 

-เฉลยแบบฝึกหัด 

-ข้อเสนอแนะกรณี 
ศึกษา 
 

8 สอบกลางภาค  - จัดห้องเรียนให้เป็นสนาม
สอบ 

2.1 3.1 4.1 4.4 ข้อสอบกลางภาค พิจารณาจากผล
คะแนนสอบ 

9-10 บทที่ 5 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
5.1 ต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ 
5.2 จุดคุ้มทุนทางบัญชี 
5.3 การใช้ประโยชน์จุดคุ้มทุนทางบัญชี 
5.4 จุดคุ้มทุนทางบัญชีและกระแสเงิน 
       สด 
5.5 กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
      และปริมาณขาย 
5.6 จุดคุ้มทุนเงินสด จุดคุ้มทุนทางบัญชี 
       และจุดคุ้มทุนทางการเงิน 

6 บรรยายเนื้อหาการเรียน 
-ถาม – ตอบ 
-วิเคราะห์ปัญหา
กรณีศึกษา 
-ทําแบบฝึกหดั 
-เฉลยแบบฝึกหัด 

-ข้อเสนอแนะกรณี 
ศึกษา 
 

1.2, 1.3,  2.1,3.1, 3.3, 
4.1,5.1, 5.3, 

- หนังสือ/ตํารา 
- power point 
- สมุดการบ้านฝึกปฏิบัต ิ

จดบันทึกพฤตกิรรม
ผู้เรียนในใบตาราง
ปฏิบัติการสอนซึ่งมี
รายละเอียดของ
ผู้เรียน 

11-12 บทที่ 6 เงินปันผลและนโยบายเงินปันผล 
6.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับนโยบายเงินปันผล 
6.2 การจ่ายเงินปันผล 
6.3 รูปแบบของเงินปันผลที่จ่าย 
6.4 ประเภทของนโยบายเงินปันผล 
6.5 ปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดนโยบายเงิน 
      ปันผล 

6 -บรรยายเนื้อหาการเรียน 
-ถาม – ตอบ 
-วิเคราะห์ปัญหา
กรณีศึกษา 
-ทําแบบฝึกหดั 
-เฉลยแบบฝึกหัด 

1.2, 1.3,  2.1,3.1, 3.3, 
4.1,5.1, 5.3 

-หนังสือ/ตํารา 
-power point 
-สมดุการบ้านฝึก

ปฏิบัต ิ

จดบันทึกพฤตกิรรม
ผู้เรียนในใบตาราง
ปฏิบัติการสอนซึ่งมี
รายละเอียดของ
ผู้เรียน 



10 
 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการเรียนรู ้ สื่อการสอน วิธีการประเมิน
พฤติกรรม 

-ข้อเสนอแนะกรณีศึกษา 
 

13-14 บทที่ 7 การวิเคราะห์อัตราส่วน 
7.1 การประเมินความสามารถในการ 
ชําระหนี้ระยะสั้นหรือความคล่องตัว 
7.2 การประเมินความคล่องตัวหรือ 
 ความสามรถในการชําระหนี้ระยะยาว 
7.3 ประเมินการหมุนหรือการบริหารจัดการ
สินทรัพย ์
7.4 การประเมินวัดความสามารถทํากําไร 
7.5 ประเมินวัดมูลค่าตลาดทุน และตลาด
การเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

6 -บรรยายเนื้อหาการเรียน 
-ถาม – ตอบ 
-วิเคราะห์ปัญหา
กรณีศึกษา 
-ทําแบบฝึกหดั 
-เฉลยแบบฝึกหัด 

-ข้อเสนอแนะกรณี 
ศึกษา 
 

1.2, 1.3,  2.1,3.1, 3.3, 
4.1,5.1, 5.3, 

-หนังสือ/ตํารา 
-power point 
-สมดุการบ้านฝึก

ปฏิบัต ิ

จดบันทึกพฤตกิรรม
ผู้เรียนในใบตาราง
ปฏิบัติการสอนซึ่งมี
รายละเอียดของ
ผู้เรียน 

15 บทที่ 8 การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
8.1 การบริหารจัดการและการประเมินวัด
สภาพคลอ่ง 
8.2 การบริหารจัดการฐานะเงินสด 
8.3 เงินทุนเงินลงทุนระยะสั้น 

3 -บรรยายเนื้อหาการเรียน 
-ถาม – ตอบ 
-วิเคราะห์ปัญหา
กรณีศึกษา 
-ทําแบบฝึกหดั 
-เฉลยแบบฝึกหัด 

-ข้อเสนอแนะกรณี 
ศึกษา 

1.2, 1.3,  2.1,3.1, 3.3, 
4.1,5.1, 5.3, 

-หนังสือ/ตํารา 
-power point 
-สมุดการบ้านฝึกปฏิบัต ิ

จดบันทึกพฤติกรรม
ผู้เรียนในใบตาราง
ปฏิบัติการสอนซึ่งมี
รายละเอียดของผู้เรียน 



11 
 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการเรียนรู ้ สื่อการสอน วิธีการประเมิน
พฤติกรรม 

16 บทที่ 9 การบริหารจัดการสนิทรัพย์
หมุนเวียน 
9.1 การบริหารจัดการเงินสด 
9.2 การบริหารจัดการหลักทรัพย์ใน
ความตอ้งการของตลาด 
9.3 การบริหารจัดการลูกหนี ้
9.4 การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 
9.5 การบริหารการจัดหาเงินทุนระยะสั้น 

3 -บรรยายเนื้อหาการเรียน 
-ถาม – ตอบ 
-วิเคราะห์ปัญหา
กรณีศึกษา 
-ทําแบบฝึกหดั 
-เฉลยแบบฝึกหัด 

-ข้อเสนอแนะกรณี 
ศึกษา 

1.2, 1.3,  2.1,3.1, 3.3, 
4.1,5.1, 5.3, 

-หนังสือ/ตํารา 
-power point 
-สมุดการบ้านฝึก
ปฏิบัต ิ

จดบันทึกพฤตกิรรม
ผู้เรียนในใบตาราง
ปฏิบัติการสอนซึ่งมี
รายละเอียดของ
ผู้เรียน 

17 สอบปลายภาค 4 จัดห้องเรียนให้เป็นสนาม
สอบ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 
2.4 3.2 4.1 4.3 

ข้อสอบปลายภาค ผลคคะแนนสอบ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที ่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมนิ สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 2.1 -2.4 - พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงเวลาที่กําหนด 
- ประเมินผลจากการทําแบบฝึกหัด 
- ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศกึษา 
- ทดสอบปลายภาค 

1 ถึง 7 
และ 

 9 ถึง 16  

30 % 
 

2 
 

2.1 3.1 4.1 4.4 
 

- การสอบกลางภาค 
 

8 30 % 

3 
 

1.1 1.2  2.1 
2.3  2.4  3.1 
3.2  4.1  4.2  4.3 

- การสอบปลายภาค 17 40 % 

 
 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.เอกสารหลักและตําราหลัก : 
หนังสือวิชาการเงินธุรกิจ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย คําประชม และวิชาการเงินธุรกิจเล่มใดก็ได้ที่มีเนื้อหา
รายวิชาตามท่ีกําหนด 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ: 
รายงานทางการเงินประจําปีจากตลาดหลักทรัพย์ เอกสารทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องจากสภาวิชาชีพบัญชี และ

เอกสารขอ้มลูทางการบัญชี ข้อมลูการประกอบกิจการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ 

3.เอกสารและข้อมูลแนะนํา : 
          เว็บไซต์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องทางการเงิน ในการประกอบกิจการของธุรกิจ โดยการแนะนําให้นักศึกษาใช้
ประกอบการเรียนการสอนในระหว่างการศึกษา 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - การประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนักศึกษาแต่ละคนเป็นผู้ประเมินอาจารย์ผูส้อน 
     - การสังเกตจากพฤตกิรรมผู้เรียน 
     - การส่ือสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอน 
     - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักศึกษาแตล่ะคน 
การประเมินทางสังคมมิติระหว่างนักศึกษาด้วยกันเองแตล่ะคนและหรอืการประเมินระหว่างนักศึกษาแตล่ะคนในทมีกลุ่ม
งานเดียวกัน 

2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     -  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนเพื่อสังเกตการณ์การสอนของอาจารยผ์ูส้อน 
     - ประเมินผลงานนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
     - ประเมินด้วยผลการสอบและทําการตรวจทวนผลสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 

3.การปรบัปรงุการสอน 
- จัดสัมมนา อบรม รายวิชาที่เกี่ยวข้องด้านการเงินธุรกิจ 
- จัดทําวิจัยในชั้นเรียนและจัดทําวิจัยที่มีหัวข้อเรื่องเกี่ยวข้องกับบทเรียนรายวิชาการเงินธุรกิจ 

4.กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
      - ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาทางด้านการเงินธุรกิจเฉพาะด้านเพือ่ทําการตรวจสอบความถูกตอ้งในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     -  การสอบทวนคะแนนโดยคณะกรรมการตรวจสอบผลการเรียน 

5.การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      - นําผลงานวิจัยท้ังในชั้นเรียนและผลงานวิจัยทางด้านการเงินธุรกิจมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
      - ทําการปรับปรุงรายวิชาการเงินธุรกิจ ทุกๆ 3 ปีการศึกษา 

 


