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รายละเอียดของรายวิชา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
คณะ วิทยาการจัดการ 

 
หมวดท่ี 1  ข�อมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและรายช่ือวิชา 3531101   การเงินธุรกิจ (Business Finance) 
2. จํานวนหน(วยกิต 3(3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาการเงินและการธนาคาร 
                                                 กลุ,มวิชาแกน  บังคับเรียน 
4. ผู�รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย.ผู�สอน 

4.1 อาจารย.ผู�รับผิดชอบรายวิชา    อาจารย1ประจําสาขาการเงินและการธนาคาร 
4.2 อาจารย.ผู�สอน    อาจารย1 ป4ยะดา คัมภิรานนท1    

5. ภาคการศึกษา/ช้ันป5ท่ีเรียน เป4ดสอนภาคเรียนท่ี1/2558  
 หมู,เรียน (56/88), (56/89), (57/64) และ (57/65) 

6. รายวิชาท่ีต�องเรียนมาก(อน 3521101   หลักการบัญชีชั้นตCน 1  
7. รายวิชาท่ีต�องเรียนพร�อมกัน - 
8. สถานท่ีเรียน อาคารโลจิสติกส1 304 คณะวิทยาการจัดการ    
                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล(าสุด วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 
 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ(งหมายและวัตถุประสงค. 
 

1. จุดมุ(งหมายรายวิชา 
1. เพ่ือใหCนักศึกษามีความรูC ความเขCาใจ บทบาทและหนCาท่ีของการบริหารการเงิน 
2. เพ่ือใหCนักศึกษามีความรูC ความเขCาใจ เก่ียวกับ การวางแผนทางการเงินโดยใชCการวิเคราะห1

ทางการเงิน  การวิเคราะห1ความสัมพันธ1ระหว,างตCนทุน ปริมาณและกําไร  การพยากรณ1
ทางการเงิน  การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและ งบประมาณเงินทุน   

3. เพ่ือใหCนักศึกษามีความรูC ความเขCาใจ เก่ียวกับ การจัดสรรเงินทุนและการจัดหาเงินทุนของ     
ธุรกิจจาก แหล,งต,างๆท่ีจัดหามาไปใชCในการลงทุนเพ่ือใหC ไดCรับผลตอบแทนตามท่ีคาดหวัง                              
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4. เพ่ือใหCนักศึกษามีความรูC ความเขCาใจ เก่ียวกับธุรกิจในการเริ่มลงทุน การขยายกิจการ การ
เพ่ิมทุนและนโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปQนผล 

5. เพ่ือใหCนักศึกษาสามารถนําความรูCและทฤษฎี ท่ีไดCรับไปประยุกต1ใชCในงานการเงินอย,างมี
คุณธรรมจริยธรรมท้ังต,อตนเองและการปฏิบัติงาน 
 

2. วัตถุประสงค.ในการพัฒนารายวิชา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหCนักศึกษามีความรูCและเขCาใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีท่ีเปTนพ้ืนฐานทางดCาน

การเงินใหCดียิ่งข้ึน โดยใชCกรณีศึกษา อภิปรายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว,างผูCสอนและ
ผูCเรียน 
 

หมวดท่ี 3  ลักษณะและการดําเนินงาน 
 
1. คําอธิบายรายวิชา 
 จุดมุ,งหมายและหนCาท่ีการบริหารทางการเงิน เทคนิคการวิเคราะห1ทางการเงิน การวางแผน
ทางการเงิน การจัดการทุนหมุนเวียน  งบประมาณการลงทุน เงินทุน การจัดหาเงินทุน   ตCนทุนและ
โครงสรCางของเงินทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปQนผล 
 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใช(ต(อภาคการศึกษา 

บรรยาย/ชั่วโมง สอนเสริม การฝWกปฏิบัติ/
ภาคสนาม/การฝWกงาน 

การศึกษาดCวยตนเอง 
ชั่วโมง/สัปดาห1 

48 
ตามความตCองการ 

ของนักศึกษา 
ไม,มี 96 

 
3. จํานวนช่ัวโมงต(อสัปดาห.ท่ีอาจารย.ให�คําปรึกษาและแนะนําทางวิชากรแก(นักศึกษาเปAน
รายบุคคล 

- อาจารย1จัดเวลาใหCคําปรึกษาเปTนรายบุคคลหรือรายกลุ,มตามความตCองการ 
ในช,วงเวลาทํางานทุกวันศุกร1  เวลา   08.30-12.00 น. 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต(อผลการเรียนรู�จากหลักสูตรสู(รายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะด�าน (กลุ(มวิชาแกน) 

สัญลักษณ.       �   หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก 
สัญลักษณ.           หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
 

 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต(อผลการเรียนรู�จากหลักสูตรสู(รายวิชา 
(Curriculum mapping) 

มาตรฐานการเรียนรู� 
ความ

รับผิดชอบ 

หลัก รอง 

1.  ด�านคุณธรรม จริยธรรม 

1. ตระหนักในคุณค,า รูCและเขCาใจหลักคุณธรรมจริยธรรมท่ีสําคัญต,อการดํารงตนและการปฏิบัติงาน 

2. มีวินัย ตรงต,อเวลา เสียสละ ซ่ือสัตย1สุจริต มีความรับผิดชอบต,อตนเอง วิชาชีพและสังคม  

3. เคารพสิทธิและรับฟQงความคิดเห็นของผูCอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค,าและศักด์ิศรีของความเปTน
มนุษย1 

4. ประพฤติตนเปTนแบบอย,างท่ีดีต,อผูCอ่ืนท้ังทางกาย วาจา และใจ  

5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขCอบังคับต,าง ๆ ขององค1การ และสังคม 

 

� 

 

 

� 

� 

 

� 

� 

 
 

รหัส 
และช่ือ
รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู� 
3.ทักษะทาง
ปFญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ.
ระหว(างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห.เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และการ
ใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

3531101 
การเงินธุรกิจ 

�     �    �     �      �     
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มาตรฐานการเรียนรู� 
ความ

รับผิดชอบ 

หลัก รอง 

2. ด�านความรู� 

1. มีความรูCและความเขCาใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีท่ีเปTนพ้ืนฐานชีวิตในเนื้อหาวิชา
การเงินธุรกิจ 

2. มีความรอบรูC กวCางไกลและติดตามความกCาวหนCาทางวิชาการในวิชาท่ีศึกษา รวมท้ังเขCาใจ
หลักการและประยุกต1ใชCเพ่ือแกCไขปQญหาต,าง ๆ   

3. สามารถบูรณาการความรูCในวิชาท่ีศึกษากับความรูCในศาสตร1อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขCอง 

4. รูCเท,าทันสถานการณ1ความเปลี่ยนแปลงต,าง ๆ ท้ังในระดับทCองถ่ิน ชาติและนานาชาติ 

 

� 

 

 

 

 

 

� 

 

� 

� 

3. ด�านทักษะทางปFญญา 

1. คิดอย,างมีวิจารณญาณและอย,างเปTนระบบ 

2. ตระหนักรูCศักยภาพของตนเพ่ือพัฒนาตนเองใหCมีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน  

3. สามารถสืบคCน วิเคราะห1 ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใชCแกCปQญหาอย,างสรCางสรรค1 

4. กําหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกับภาพอนาคตและแนวทางความเปTนไปไดCท่ีจะบรรลุเปbาหมาย       
ท่ีกําหนด 

5. สามารถประยุกต1ใชCกระบวนการทางวิทยาศาสตร1และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการแกCปQญหา 

 

� 

 

 

 

� 

� 

� 

 

� 

4. ด�านทักษะความสัมพันธ.ระหว(างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. เขCาใจความแตกต,างระหว,างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ1ท่ีดีกับผูCอ่ืน 

2. สามารถใหCความช,วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก,การแกCไขปQญหาสถานการณ1ต,าง ๆ ในกลุ,ม
ท้ังในบทบาทผูCนําหรือผูCร,วมทีมงาน  

3. มีทักษะกระบวนการกลุ,มในการแกCปQญหาสถานการณ1ต,าง ๆ  

4. วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดCอย,างเหมาะสมกับบทบาท หนCาท่ี และความรับผิดชอบ  

5. มีทักษะในการสรCางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยCงในกลุ,มหรือองค1กรอย,างเหมาะสม 

6. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค1กรและสังคมอย,างต,อเนื่อง  

 

� 

 

 

� 

 

� 

� 

� 

� 
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มาตรฐานการเรียนรู� 
ความ

รับผิดชอบ 

หลัก รอง 

5. ด�านทักษะการวิเคราะห.ส่ือสารและการใช�เทคโนโลยี 

1. สามารถประยุกต1ใชCวิธีการทางคณิตศาสตร1และสถิติ  ในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานไดCอย,าง
เหมาะสม 

2. สามารถใชCภาษาไทยและภาษาต,างประเทศในการสื่อสารไดCอย,างถูกตCอง เหมาะสมกับโอกาส 
และวาระ 

3. สามารถเลือกใชCเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต,อสื่อสาร  และนําเสนอขCอมูลข,าวสารไดCอย,างมี
ประสิทธิภาพ 

4. สามารถใชCความรูCพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร1และสถิติในการประมวลผล การแปลความหมายและ
การวิเคราะห1ขCอมูล 

5. สามารถติดตามความกCาวหนCาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ1โลกปQจจุบัน 

 

� 

 

 
 
 
 
� 
 

� 
 

� 
 

� 

 
 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาผลการเรียนรู�ของนักศึกษา 
 
การพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ(มมาตรฐานผลการเรียนรู�ท่ีมุ(งหวัง 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มุ(งพัฒนาผู�เรียนให�มีความรู�ความเข�าใจในการตระหนักในคุณค(า รู�และเข�าใจหลัก
คุณธรรมจริยธรรมท่ีสําคัญต(อการดํารงตนและการปฏิบัติงาน 

- ซ่ือสัตย1 เสียสละ อดทน มีอุดมการณ1ในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือส,วนรวม (ค,านิยมหลักขCอ 2 )
  

1.2 วิธีการสอนท่ีจะใช�พัฒนาการเรียนรู� 
- บรรยาย อภิปราย เพ่ือใหCนักศึกษาเล็งเห็นความสําคัญทางการเงินธุรกิจ เพ่ือความ

เขCาใจในคุณค,า จรรยาบรรณวิชาชีพของนักการเงิน และเกิดเจตคติท่ีดีต,อวิชาการเงิน
ธุรกิจ พรCอมยกตัวอย,างกรณีศึกษาในประเด็นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขCองกับการเงินธุรกิจ  

- ผูCสอนและผูCเรียนกําหนดขCอตกลงและแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนร,วมกันในเรื่อง
ต,างๆ เช,น การแต,งกาย การส,งงาน และความตรงต,อเวลาในการเขCาชั้นเรียน เพ่ือ
ปลูกฝQงใหCนักศึกษามีระเบียบวินัย ตลอดจนการปฏิบัติท่ีเปTนไปตามระเบียบของ
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มหาวิทยาลัย มีความรับผิดชอบ  อดทนและรับฟQงความคิดเห็นของผูCอ่ืน มีความ
ซ่ือสัตย1ต,อตนเอง 

- สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในคาบเรียนโดยการยกตัวอย,างข,าวท่ีเกิดข้ึนในสื่อต,างๆ 
ท่ีกําลังเปTนท่ีสนใจโดยเนCนความรับผิดชอบต,อสังคมการมีจิตสํานึกการรับผิดชอบต,อ
ตนเองครอบครัวและสังคม 

- กําหนดใหCนักศึกษาทําแบบฝWกหัดในแต,ละบททCายบทเรียน 
 

1.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินผลจากพฤติกรรมการเขCาชั้นเรียนและการส,งงานท่ีมอบหมายใหCตรงต,อเวลา 
- ประเมินผลจากจากความรับผิดชอบในการทําแบบฝWกหัดดCวยตนเอง   
- ประเมินผลจากการวิเคราะห1กรณีศึกษา 
- ประเมินผลจากความคิดเห็นของนักศึกษา 

 
2. ความรู� 

2.1 มุ(งพัฒนาผู�เรียนให�มีความรู�และความเข�าใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีท่ีเปAน
พ้ืนฐานในเนื้อหาวิชาการเงินธุรกิจ 
                     

2.2 วิธีการสอน 
- มอบหมายกรณีศึกษาและแบบฝWกหัดโดยใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 
2.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินผลจากพฤติกรรมในชั้นเรียน เช,นการทําแบบฝWกหัด การตอบคําถามและ               
การต้ังขCอซักถามของผูCเรียนไดCอย,างมีเหตุผล  การแสดงการมีส,วนร,วมในชั้นเรียน  

- ประเมินจากผลงานของนักศึกษาท่ีมอบหมายรายบุคคล กลุ,ม และการวิเคราะห1
กรณีศึกษา 

- ประเมินผลจากการสอบกลางภาค, ทดสอบย,อย และปลายภาค  
              
3. ทักษะทางปFญญา 

3.1 มุ(งพัฒนาผู�เรียนให�มีความรู�และความเข�าใจในการคิดอย(างมีวิจารณญาณและอย(าง
รอบคอบ 

- ใฝcหาความรูC หม่ันศึกษาเล,าเรียนท้ังทางตรงและทางอCอม (ค,านิยมหลักขCอ4) 
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3.2 วิธีการสอน 
- การสอนแบบบรรยาย อภิปรายกลุ,มคือ บรรยาย ฝWกปฏิบัติในชั้นเรียนร,วมกันการทํา

แบบฝWกหัดทCายบท โดยฝWกใหCนักศึกษาคิดวิเคราะห1อย,างมีเหตุผล และใชCดุลยพินิจใน
การแกCไขปQญหา ในสถานการณ1ต,างๆไดCอย,างเหมาะสม 

- มอบหมายใหCผูCเรียนคCนควCา สืบคCนขCอมูลเก่ียวกับการเงินของธุรกิจจาก Website  
และนํามาวิเคราะห1เปรียบเทียบโดยอาศัยความรูC แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคการวิเคราะห1
ทางการเงิน และเชื่อมโยงและประยุกต1ดCานต,างๆ เช,น ดCานบัญชี ดCานการเงิน และการ
บริหารธุรกิจ 

- วิเคราะห1กรณีศึกษา 
 

3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปFญญาของนักศึกษา 
- ประเมินผลจากของการตอบคําถามไดCอย,างมีเหตุผล และการต้ังขCอซักถาม  การมีส,วน

ร,วมในชั้นเรียน  
- ประเมินผลจากการทําแบบฝWกหัดและการวิเคราะห1กรณีศึกษา 
- ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและปลายภาค  
 

4. ทักษะความสัมพันธ.ระหว(างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มุ(งพัฒนาผู�เรียนให�มีความรู�และความเข�าใจในความแตกต(างระหว(างบุคคลและมี

ปฏิสัมพันธ.ท่ีดีกับผู�อ่ืน  
- มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูCนCอยรูCจักการเคารพผูCใหญ, (ค,านิยมหลักขCอ8) 
 

4.2 วิธีการสอน 
- มีการกล,าวทักทายระหว,างผูCเรียนและผูCสอนทุกครั้งก,อนการบรรยาย มีการแสดงความ

เคารพอาจารย1ผูCสอนโดยการไหวCเม่ือเขCาชั้นเรียน เพ่ือใหCนักศึกษารูCจักการเคารพ
อาจารย1ผูCสอนเพ่ือการ มีระเบียบวินัยท่ีดี     

- มอบหมายงานใหCทํางานเปTนกลุ,มและงานรายบุคคล 
4.3 วิธีการประเมิน 

- ประเมินจากผลการประเมินตนเองของนักศึกษา และเพ่ือนร,วมกลุ,ม และเพ่ือนใน    
ชั้นเรียน 

- ประเมินผลจากพฤติกรรมการทํางานเปTนทีม  
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5. ทักษะการวิเคราะห.เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มุ(งพัฒนาผู�เรียนให�สามารถประยุกต.ใช�วิธีวิธีการทางคณิตศาสตร.และสถิติ ในการ

ดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานได�อย(างเหมาะสม 
 
5.2 วิธีการสอน 

- มอบหมายงานกลุ,ม ใหCนําเสนอรายงานโดยใชCโปรแกรมสําเร็จรูปต,างๆ  ไดCแก,   
Power point, Microsoft Word, Excel 

- ใชC Power point ประกอบการสอนในชั้นเรียน ท่ีสามารถทําความเขCาใจไดCง,าย 
- มอบหมายแบบฝWกหัดเพ่ือฝWกทักษะการคิด และการคํานวณตัวเลข 
- การมอบหมายงานท่ีตCองมีการสืบคCนขCอมูลดCวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การมอบหมายงานท่ีตCองมีการนําเนื้อหาความรูCในรายวิชาและนําเสนอในรูปเอกสาร 

 
5.3 วิธีการประเมิน 

- ประเมินจากผลงานท่ีใชCทักษะการวิเคราะห1งบการเงิน 
- ประเมินผลจากทักษะการใชCสื่อเทคโนโลยีและการใชCภาษาจากการผลงาน และการ

นําเสนอในชั้นเรียน 
- ประเมินผลการทํารายงานท่ีมีการสืบคCนขCอมูลและการนําเสนอรายงานดCวยสื่อ

เทคโนโลยี 
- ประเมินผลจากการมีส,วนร,วมในการทํางานกลุ,มและการอภิปราย 
-  

หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห1
ท่ี 

หัวขCอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อท่ีใชC 

ผูCสอน 

1 บทท่ี 1 บทบาทการบริหาร 
ทางการเงิน 

3 แนะนําแผนการสอนวิชา  
การเงินธุรกิจ   
บรรยาย Power point  
บทบาทการบริหารทางการเงิน   
ถาม-ตอบใหCนักศึกษา 
มีส,วนร,วมในการวิเคราะห1   
ทําแบบฝWกหัด 
 

อ.ป4ยะดา คัมภิรานนท1 
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สัปดาห1
ท่ี 

หัวขCอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อท่ีใชC 

ผูCสอน 

2 บทท่ี 2 ค,าของเงินตามเวลา 3 บรรยาย Power point  
ค,าของเงินตามเวลา 
ถาม-ตอบใหCนักศึกษา 
มีส,วนร,วมในการวิเคราะห1 
ทําแบบฝWกหัด 

อ.ป4ยะดา คัมภิรานนท1 

3 บทท่ี 3 การวิเคราะห1งบการเงิน 3 บรรยาย Power point   
การวิเคราะห1งบการเงิน  
ถาม-ตอบใหCนักศึกษา 
มีส,วนร,วมในการวิเคราะห1      
ทําแบบฝWกหัด 

อ.ป4ยะดา คัมภิรานนท1 

4 บทท่ี 4 การวางแผนทางการเงิน 
 

3 บรรยาย Power point 
การวางแผนทางการเงิน 
ถาม-ตอบใหCนักศึกษา 
มีส,วนร,วมในการวิเคราะห1            
ทําแบบฝWกหัด 

อ.ป4ยะดา คัมภิรานนท1 
 

5 บทท่ี 5 การวางแผนกําไร 
 

3 บรรยาย Power point   
การวางแผนกําไร 
ถาม-ตอบใหCนักศึกษา 
มีส,วนร,วมในการวิเคราะห1            
ทําแบบฝWกหัด 
 

อ.ป4ยะดา คัมภิรานนท1 

6 บทท่ี 6 การบริหารเงินทุน
หมุนเวียน 

3 บรรยาย Power point   
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
ถาม-ตอบใหCนักศึกษา 
มีส,วนร,วมในการวิเคราะห1            
ทําแบบฝWกหัด 

อ.ป4ยะดา คัมภิรานนท1 

7 สอบกลางภาค 3  
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สัปดาห1
ท่ี 

หัวขCอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อท่ีใชC 

ผูCสอน 

8 บทท่ี 7 การบริหารเงินสดและ
หลักทรัพย1ตามความตCองการ 
ของตลาด 
 

3 บรรยาย Power point   
การบริหารเงินสดและ
หลักทรัพย1ตามความตCองการ
ของตลาด  
ถาม-ตอบใหCนักศึกษา 
มีส,วนร,วมในการวิเคราะห1 
ทําแบบฝWกหัด 
 

อ.ป4ยะดา คัมภิรานนท1 

9 บทท่ี 8 การบริหารลูกหนี้ 3 บรรยาย Power point   
การบริหารลูกหนี้  
ถาม-ตอบใหCนักศึกษา 
มีส,วนร,วมในการวิเคราะห1 
ทําแบบฝWกหัด 
 

อ.ป4ยะดา คัมภิรานนท1 

10 บทท่ี 9 การบริหารสินคCาคงเหลือ 
 

3 บรรยาย Power point   
การบริหารสินคCาคงเหลือ 
ถาม-ตอบใหCนักศึกษา 
มีส,วนร,วมในการวิเคราะห1  
ทําแบบฝWกหัด 
 

อ.ป4ยะดา คัมภิรานนท1 

11 การทดสอบย,อย 2 
 
 
 

 

12 บทท่ี 10 งบประมาณเงินทุน 3 บรรยาย Power point   
งบประมาณเงินทุน 
ถาม-ตอบใหCนักศึกษา 
มีส,วนร,วมในการวิเคราะห1  
ทําแบบฝWกหัด 
 
 

อ.ป4ยะดา คัมภิรานนท1 
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สัปดาห1
ท่ี 

หัวขCอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อท่ีใชC 

ผูCสอน 

13 บทท่ี 11 โครงสรCางทางการเงิน 
 

3 บรรยาย Power point  
โครงสรCางทางการเงิน  
ถาม-ตอบใหCนักศึกษา 
มีส,วนร,วมในการวิเคราะห1  
ทําแบบฝWกหัด 
 

อ.ป4ยะดา คัมภิรานนท1 

14 บทท่ี 12 ตCนทุนเงินทุน 
 

3 บรรยาย Power point  
ตCนทุนเงินทุน  
ถาม-ตอบใหCนักศึกษา 
มีส,วนร,วมในการวิเคราะห1  
ทําแบบฝWกหัด 
 

อ.ป4ยะดา คัมภิรานนท1 

15 บทท่ี 13 การจัดหาเงินทุน 
ระยะสั้น 
บทท่ี 14 การจัดหาเงินลงทุน 
ระยะปานกลาง 
 
 

3 บรรยาย Power point      
การจัดหาเงินทุนระยะสั้น 
และการจัดหาเงินลงทุน 
ระยะปานกลาง  
ถาม-ตอบใหCนักศึกษา 
มีส,วนร,วมในการวิเคราะห1 
ทําแบบฝWกหัด 
 

อ.ป4ยะดา คัมภิรานนท1 

16 บทท่ี 15 การจัดหาเงินทุน 
ระยะยาว 
บทท่ี 16 นโยบายเงินปQนผล 
 
 

3 บรรยาย Power point      
การจัดหาเงินทุนระยะยาว 
และนโยบายเงินปQนผล 
ถาม-ตอบ ใหCนักศึกษา 
มีส,วนร,วมในการวิเคราะห1 
ทําแบบฝWกหัด 

อ.ป4ยะดา คัมภิรานนท1 

17 สอบปลายภาค 3   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู� 

การประเมิน งานท่ีจะใช�ประเมินผู�เรียน สัปดาห.ท่ีกําหนด 
สัดส(วนของการ
ประเมิน(%) 

2.3,3.3 สอบ 
- กลางภาค 
- ทดสอบย,อย 
- ปลายภาค 

 
7 
11 
17 

 
30 
10 
40 

1.3,2.3,3.3,4.3 
5.3 

- การทํางานเกลุ,มและเสนอผลงาน 
- การส,งงานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 

1.3,2.3,3.3,4.3 
5.3 

- การเขCาชั้นเรียน 
- การมีส,วนร,วมอภิปราย เสนอความ

คิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 

 
3. เกณฑ.สรุปการประเมินผลการเรียน 
 

เกรด คะแนน เกณฑ.การพิจารณา 

A 80 ข้ึนไป ดีเยี่ยม 

B+ 75-79 ดีมาก 

B 70-74 ดี 

C+ 60-69 ดีพอใชC 

C 50-59 พอใชC 

D+ 45-49 อ,อน 

D 40-44 อ,อนมาก 

E 0-39 ตก 
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หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
จันทนา   โรจน1รุ,งศศิธร.(2556) .การเงินธุรกิจ :มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

 
2. เอกสารและข�อมูลสําคัญ 
อภิชาติ   พงศ1สุพัฒน1.(2552). การเงินธุรกิจ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1.     
เริงรัก  จําปาเงิน.การจัดการทางการเงิน.พิมพ1ครั้งท่ี 2.กรุงเทพฯ: บริษัท บุtคเน็ท จํากัด, 2544. 
วิมล ประคัลภ1พงศ1, สมชาย เบ็ญจวรรณ1 และสุรชัย ภัทรบรรเจิด.(2549). การเงินธุรกิจ. กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพ1สุภา. 

 
3. เอกสารและข�อมูลแนะนํา 

- วารสารตลาดหลักทรัพย1  จัดทําโดย : ฝcายสื่อสิ่งพิมพ1 ตลาดหลักทรัพย1แห,งประเทศไทย 
- วารสารการเงินและการธนาคาร                                                                                   
- http://www.tsi-thailand.org/ 
- http://www.set.or.th/ 
- http://www.bot.or.th/ 

 
 

หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ.การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การสนนากลุ,มระหว,างผูCเรียนกับผูCสอน 
- การสะทCอนคิดของผูCเรียน 
- แบบประเมินผูCสอน 

 
2. กลยุทธ.การประเมินการสอน 

- การสังเกตการณ1สอน 
- ผลการสอบ/การเรียนรูC 
- การทบทวนการสอบผลการประเมินการเรียนรูC 
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3. การปรับปรุงการสอน 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือร,วมหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- ประธานโปรแกรมวิชาและคณะกรรมการวิชาการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูCของ 

นักศึกษา(เกรด)  และโครงการ 
 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- ปรับปรุงประมวลรายวิชาภายใน5ปvตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- นําผลการประเมินของนักศึกษามาปรับปรุง 

 


