
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) (ฉบับแกไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 1) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
…………………………………………….. 

1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับความเห็นชอบจาก สป.อว. เม่ือวันท่ี   24 มิถุนายน 2564
2. สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมือ่วนัที ่9 ตลุาคม 2564
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและ

การเงินยุคดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2564 เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข

เพ่ือใหมีความชัดเจนและแสดงรายละเอียดของเนื้อหาของรายวิชามากข้ึน 
5. สาระในการปรับปรุงแกไข

ปรับแกไขคําอธิบายรายวิชา BMF64-205 การเงินธุรกิจ  4(3-2-7) 

คําอธิบายรายวิชา (เดิม) 
BMF64-205 การเงินธุรกิจ 4(3-2-7) 

Business Finance 

วิชาบังคับกอน  : 1. ACT62-100 การบัญชีเบ้ืองตน หรือ 
2. ACT62-101 การบัญชีข้ันตน หรือ
3. ACT62-103 การบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจ

Prerequisite   : 1. ACT62-100 Fundamentals of Accounting or 
2. ACT62-101 Introduction to Accounting or
3. ACT62-103 Accounting for Business Management
รายวิชานี้ศึกษาถึงภาพรวม ขอบเขต บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบของการบริหาร

การเงิน เปาหมายของธุรกิจ เทคนิคตาง ๆ ท่ีใชวิเคราะหและวางแผนการเงิน มูลคาเงินตามกาลเวลา หลัก
เบื้องตนในการบริหารการเงินของธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ ท้ังดานการจัดหาเงินทุนและใชเงินทุน การใช
โปรแกรมประยุกตเพ่ือการจัดการดานการเงินของธุรกิจ 

This course studies an overview, extent, role, and responsibility of 
financial management; corporate goals; techniques for financial analysis and planning; time 
value of money; fundamental of business financial management to achieve efficiency of 
both fund raising and using; the use of application for financial management. 
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คําอธิบายรายวิชา (ใหม) 
BMF64-205 การเงินธุรกิจ                                                                    4(3-2-7) 

 Business Finance 

วิชาบังคับกอน  : 1. ACT62-100 การบัญชีเบ้ืองตน หรือ 
2. ACT62-101 การบัญชีข้ันตน หรือ 
3. ACT62-103 การบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจ 

Prerequisite   : 1. ACT62-100 Fundamentals of Accounting or 
2. ACT62-101 Introduction to Accounting or 
3. ACT62-103 Accounting for Business Management 

       รายวิชานี้ศึกษาถึงบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบของผูบริหารการเงิน เปาหมายทาง
การเงิน มูลคาเงินตามกาลเวลา การจัดหาเงินทุนจากตลาดการเงินและสถาบันการเงิน ตราสารทางการเงิน
และการประเมินมูลคา หลักเบื้องตนในการบริหารการเงินของธุรกิจ ประกอบดวย การวางแผน วิเคราะห 
และพยากรณทางการเงินในระยะสั้นและระยะยาว การวิเคราะหงบการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
ตนทุนของเงินทุน การจัดทํางบประมาณการลงทุนและเทคนิคการวิเคราะหโครงการลงทุน 

          This course studies a role and responsibility of financial manager; financial  

goal; time value of money; fund raising from financial markets and institutions; financial 

instruments and valuations;  principle of business finance including short term and long 

term financial planning, analyzing, and forecasting, financial statement analysis, working 

capital management, cost of capital, capital budgeting and techniques for project 

evaluation. 

 
6.โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏ ดังนี้ 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ สกอ. 

(หนวยกิตระบบท
วิภาค) 

โครงสรางเดิม 
(หนวยกิตระบบไตร

ภาค) 

โครงสรางใหม 
(หนวยกิตระบบไตรภาค) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 40 40 
หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 72 105 105 
หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6 8 8 
หนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 153 153 
หมายเหตุ : 1 หนวยกิตในระบบทวิภาคเทากับ 1.25 หนวยกิตในระบบไตรภาค                                                  

 

 


